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DE VERTELLER

Editoriaal

Beste Vichtenaren,
Het einde van onze typisch Belgische zomer is in zicht. Weldra
kleuren onze tuinen goudgeel. Is dit niet onder invloed van de naderende koude van Heer Winter, dan is het door de knabbelgevolgen
van de vraatzuchtige larven van de Cameraria ohridella ofte kastanjemineermot. Na de irritatie veroorzakende processierupsen en ons
prachtig “warm en droog” seizoen, zou je wel denken dat we de 10
plagen van Egypte op ons dak krijgen. Maar niets is minder waar : de
komende herfst zal ons een festijn van activiteiten aanbieden. Ja, het
is duidelijk dat de verenigingen tijdens het zomerreces niet stilgezeten hebben. Het veelvoud aan evenementen dat op stapel staat en
hier vermeld in deze Verteller, zal jullie ongetwijfeld weerhouden te
cocoonen. Er is geen excuus meer om thuis wortel te schieten.
Er zitten een paar “specialekes” bij. Zo viert KSA ter Vichten zijn
13e jubileum (voor zij die verslaafd zijn aan rekenmachines da’s 65
jaar) met hun uiterst verzorgde 5-jaarlijkse Oberbayernavond. Zij die
er zich de vorige keer nog iets van herinneren, weten dat dit een niet
te versmaden evenement is dat met rode stip in jullie kalender moet
aangeduid worden.
Als je geen agenda hebt, dan bezoek je gewoon onze site :
www.vichte.be en lees je onze actua of klik je door naar de online
kalender. Eenvoudiger kan niet. Zoals je weet wordt dit digitaal portaal door enkele vrijwilligers van de dorpsraad in stand gehouden.
Om dit in de toekomst zo te houden, zijn we nog op zoek naar een
extra medewerker die sterke noties heeft van programmeren onder
PHP met behulp van een database in MySql. Deze onbaatzuchtige
zou dan in samenwerking met Björn Vandenbroucke, ons digibrain,
het skelet van de Digiverteller verder kunnen uitbouwen en bestendigen. Zij die zich geroepen voelen, nemen onverwijld contact op !

Wij zullen je van harte in onze rangen opnemen. Op onze redactie is
er ook altijd plaats voor taalvaardigen die willen helpen onze site up
to date te houden. Stuur gerust een mailtje.
Enfin, niet enkel verenigingen vieren hun jubilea ook bedrijven zijn
wel eens jarig. Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van Omega Pharma, dat ooit in ons dorp openbloeide, lieten we ons verleiden tot een
interview met de stichter en dorpsgenoot Marc Coucke. We vroegen hem
waarom Vichte zijn maîtresse blijft. Het antwoord lees je even verderop.
Ik kan je in dit voorwoord ook nog vertellen over de reactie van
onze schepen, Greet Coucke, op het vorige editoriaal. Hierin opperde
ik o.a. dat volgens het meerjarenplan de vernieuwing van de Vichteplaats slechts voor de helft gebudgetteerd is. Dit schijnt dus om praktische en organisatorische redenen te zijn. De gemeenteraad is wel
degelijk van plan – van zodra het eerste deel beëindigd is en naargelang de vlotheid van deze werken – direct het tweede deel aan te vatten. Dit tot de volledige afwerking van ons dorpscentrum. Waarvan
akte…
Genoeg ernst. Laten we overgaan tot het eerstvolgende evenement: Vichte kermis natuurlijk.
Je zal merken dat er een aardig programma is met vermaak, cultuur
en sport. Hierbij vermelden we het unieke optreden van Jean-Piere
Opbrouck (oom van Wim) met de productie “ Kere ne keer were” tvv
Iloïlo en de ambiancevolle Veldcross voor Vichtenaren georganiseerd
door Wiel in Wiel. Deze laatste vereniging sluit bovendien zijn 15e
jubileum af (da’s 75 jaar voor de rekenmachineverslaafden) op dinsdag
met de 75e Textielprijs voor Eliterenners met en zonder contract. Da’s
Waregem koerse maar voor de wielerliefhebbers dus.
Zij die er niet zijn, zullen weeral ongelijk krijgen. Tot op de Kermis,
tot Vichtens….
Met vriendelijke Vichtse groet
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, Voorzitter

Bericht

Albasten jubileum van

“Wiel in Wiel Vichte”

aan de bevolking en inwoners
van de betrokken straten
naar aanleiding van het Kermisweekend
Naar aanleiding van de kermis en zijn activiteiten zal er op politiebevel een tijdelijk verkeersreglement zijn op 22, 23 en 25 september.
Op zaterdag 22.09.2007 vanaf 17.00u tot 24.00 u
Is de toegang voor iedere bestuurder verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef en de
Vichteplaats. Bovendien is het verboden te parkeren of stil te staan in de Kerkdreef en in de
Vichteplaats (Vichtecross)
Op zondag 23.07.2007is van 12.00 u tot 22.00 u de toegang verboden voor iedere
bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats Het is voor iedere bestuurder verboden stil
te staan of te parkeren in de Vichteplaats
Op dinsdag 25.07.2006 is van 09u00 tot 18u00 de toegang voor iedere bestuurder verboden op de parking aan de Beukenhofstraat gelegen tussen de woningen 9 en 11. De parking is voorbehouden aan de materieelwagens voor de deelnemende wielerploegen. De Vichteplaats moet tegen de middag volledig wagenvrij zijn voor de start van de koers voor
beroepsrenners.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de verkeersborden en nadars.
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.

Ilo-Ilo steunt... steunt... steunt...
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Op dinsdag 25 september 2007 wordt al
voor de 75ste keer de Textielprijs van Vichte
gereden. De uitzonderlijken, die er reeds in
1925 bij waren, zullen beter dan wie ook
beseffen hoe drastisch het inmiddels allemaal veranderde maar niet onverdeeld verbeterde.
De kermiskoersen zijn de zieltogende tak
van het professionele wielrennen.
Waar is de tijd dat er tot drie (ja zelfs tot
vier) kermiskoersen per dag werden georganiseerd? Nu zijn het er gemiddeld geen vier
meer per maand.
Slechts een handvol heeft de 21ste eeuw
overleefd. Vichte is er niet de minste van,
integendeel zelfs.
Vichte is een kermiskoers met een rijke
traditie. De erelijst werd in 1928 geopend
door Alfred Hamerlinck, die na een onderbreking in 1929 en 1930, nog liefst vijf keer
(op rij!) zou winnen en die daarmee de absolute en niet meer bij te halen recordhouder
is. Overigens is “Don Fredo” Hamerlinck,
wiens zoon Willy in zijn Heusden ook een florissante kermiskoers in leven houdt, de
ongekroonde koning van de kermiskoersen.
De Vichtse erelijst omvat een bloemlezing
van grote namen: Olympisch kampioen
André Noyelle, de wereldkampioenen (Marcel Kint, twéémaal Rik Van Looy, Dirk Baert
en Jef Planckaert ), de specialisten van de
klassiekers, de betere Vlaamse klassementsrenners, de dagwinnaars in grote ronden, de
specialisten van dit circuit,...
Toen moesten de coureurs, omwille van
hun extreem lage maandlonen, nog koersen

voor het prijzengeld. Vandaag de dag kun je
de internationale sterren enkel nog strikken
met een excessief startbedrag.
De jongste jaren zijn de namen van de
laureaten dus wat minder welluidend maar
waarom zou 2007 daar geen verandering in
brengen? Met Wouter Weylandt werd in
2006 de trend van een jonge winnaar ingezet.
Ook opvallend: slechts vijf buitenlanders
mochten in Vichte het bloemenmeisje kussen!
Het verdere bestaansrecht van de kermiskoersen is voer voor discussie. Wiel en Wiel is
een pleitbezorger, maar ik heb mijn gegronde twijfels maar wanneer ik vaststel hoeveel
volk er jaarlijks op “onze” Textielprijs
afkomt, dan moet ik mijn boude visie wat
nuanceren. Het publiek is de parameter die
er tevens voor zorgt dat de sponsorende middenstander waar voor zijn onontbeerlijke
steun krijgt.
Als aanloop naar de 75ste Textielprijs van
Vichte was er begin juli ook de fototentoonstelling “In het Wiel van de Flandrien”, dat
rijkelijk mocht putten uit het persoonlijke
fotoarchief van Marc Barbieux. Het albasten
jubileum van deze koers werd er dik in de
verf gezet. Ook mocht de tour de France
langs ons toerdorp passeren en dat zullen de
organisatoren van de Tour wel geweten hebben. De mannen (en de sterke vrouwen achter hen) van “Wiel in Wiel Vichte” verdienen
een staande ovatie. Nu nog de weermaker
aan hun kant en de 75ste jaargang kan niet
meer stuk.
Philippe Degroote, Voorzitter, Wiel in Wiel

Met de werkgroep Iloïlo-Vichte organiseren we zoals elk jaar met Vichte kermis een
weekendhappening rond ons melaatsenproject in de Filipijnen.
Hierbij vinden jullie ons volledig programma waarop we iedereen vriendelijk uitnodigen.
Met de opbrengst helpen wij de studies van
de 11 studenten in bijlage financieren.
Alleen de rijst die we samen delen,
voedt.
Alleen het water dat we samen drinken,
lest onze dorst.
Alleen de strijd die we samen voeren,
brengt bevrijding.
Alleen de kleren die we samen delen,
maken mooi.

Alleen de woorden die we samen vinden,
zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan,
heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen stellen,
is bereikbaar.
Alleen de vrede die wij samen maken
wordt wereldwijd.
Vele vriendelijke groeten en hopelijk tot
het weekend van 21, 22 en 23 september
2007.
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Olekenbosstraat 36
8570 Vichte-Anzegem
tel 056/77.50.22
rekeningnr. 035-2693750-04

Inschrijven bij ‘Wiel in Wiel’...

KSA ter Vichten
viert 65 jaar
met vele activiteiten

Er is een inschrijvingsavond voor het nieuwe seizoen 2008 gepland voor onze trouwe
leden op vrijdagavond 09/11 om 19.30 u. in ons lokaal café ‘Den Hert’ (bij Joppie) met aansluitend een fotosessie van prachtige sfeerbeelden van het voorbije seizoen. Jullie krijgen nog
een uitnodiging. We tellen reeds een 103 wielerfanaten in onze rangen, wat ons uiteraard
aangenaam verheugd, en met ons jong en dynamisch bestuur willen we nog meer mensen
bereiken met deze nobele wielersport en ze ervan overtuigen. Dus sportievelingen die zich
geroepen voelen, aarzel niet en maak kennis met onze club. Ofwel op onze inschrijvingsavond, ofwel belt u naar het nr. 0496/266218 van Jean-Marie Verhoest voor meer info. Een
aanrader! U zal het merken eenmaal je er bij bent. Naast de getrouwe zondagrit nog tal van
leuke wieleractiviteiten en fietsuitstappen. Ook het sociale contact en de babbel mogen we
niet vergeten na de rit.
Kom uit je zetel liefhebber van de fiets, doe aan sport en bel of kom af op onze inschrijvingsavond. Tot dan !’
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2007: STARTWEEKEND

SEPTEMBER

2007: BEZINNING

Zondag 30 september, omstreeks 14u, verzamelen we samen met onze buurvrouwen van
de VKSJ in het Beukenhof om onze “K” eens extra in de verf te zetten.
6 OKTOBER 2007: QUIZ
Wie viel Polen binnen in 1939? Hoe maak je mayonaise? Wanneer gebruik je de negenproef? Haal die encyclopedieën maar van onder het stof en google je suf, want op zaterdag
6 oktober dagen we je uit voor een quiz van formaat!
Deelnemen kan al met 3 personen (max.5/ploeg)!
En besef: er vallen grandioze prijzen te winnen!
De oppas voor de kinderen hoef je deze avond niet op te bellen. Tijdens de quiz worden
jullie oogappels immers ter plekke opgevangen door een team van KSA-leiders.
Interesse?: contacteer Jelle (0472 454 851)

Wielertoeristen ‘Wiel in Wiel’ Vichte
organiseren de 7de Vlaamse Ardennen
Fietsrally en Mountainbiktoertocht
Beste sportliefhebber,
Op zaterdag 29 september organiseren
wij, de wielertoeristen ‘Wiel in Wiel Vichte’, onze 7° Veldtoertocht en Wegrally in
Vichte. Tevens wordt er een ‘kidstour’ (20 km)
onder begeleiding gereden.
Gezien ons dorp gelegen is aan de voet
van de Vlaamse Ardennen, kunnen wij zonder blikken of blozen stellen dat we beschikken over een prachtig parcours, in een uniek
stukje natuur, waar iedere MTB-er of wielertoerist zich naar hartelust kan uitleven.
Er worden voor de veldtoertocht twee
omlopen voorzien: 38 km, kort maar zéér pittig & 60 km, aan te raden voor de sportievelingen onder ons.
De beide trajecten lopen o.a. over veldwegen, bospaden en wegeltjes … en zijn uitstekend bewegwijzerd. Volgende plaatsen
zijn o.m. opgenomen in het parcours: Anzegem, Wortegem-Petegem, Tiegem, Kwaremont, voor –en achterkant (Wallonië) van de
Kluisberg (enkel de 60 km-uitvoering)
Voor de wegrit kunt u een keuze maken
uit de afstanden 60, 80 of 120 km met meerdere beklimmingen (o.a. “Les Hauts” in St.
Sauveur, Kluisberg, Mont St.-Aubert) en een
doortocht langs enkele, voor velen toch

SEPTEMBER

Naast de vele extra activiteiten en feestelijkheden, blijven we uiteraard vooral gefocust op
wat we het liefst doen: ieder weekend sport en spel voor en met het jonge volkje van Vichte.
Is er op 16 september nog steeds geen leider over de vloer geweest voor een (her)inschrijving? Passeer dan snel eens op onze Games of surf naar onze vernieuwde website: www.ksatervichten.be (klik bij Quicklinks op ‘Inschrijvingen’)

onder ons , onbekende wegen en “binnenbaantjes”. Grotendeels golvend parcours met
o.m. een stevige afstand in Wallonië. Eveneens voldoende uitgepijld.
U kan tijdens uw rit op de bevoorradingsposten genieten van een uitgebreid assortiment aan fris– en sportdranken en fruit.
Tevens is er afspuitmogelijkheid voor de fietsen. Na een verkwikkende douche in de
sporthal kan u in de gemeenteschool of zelfs
buiten, want er is een terras voorzien,
nakaarten bij een frisse pint of een frisdrank
met een stevige boterham.
Inschrijven kan reeds vanaf 8 u tot 14 u
(tocht van 120 km tot 13 u) in de gemeenteschool van Vichte (aan de brandweerkazerne). Zoals eerder vermeld is er een avontuurlijk fietstochtje van 20 km voorzien voor de
kinderen vanaf 7 t.e.m. 14 jaar. Inschrijven
kan reeds vanaf 13.00 u. en er wordt onder
begeleiding in groep gestart om 13.30 u. Zo
kunnen onze jongeren eens proeven van de
edele wielersport. Een aanrader !
Gans het gebeuren wordt georganiseerd
in samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen. Alle deelnemers zijn dus voldoende
verzekerd.
Van harte welkom.
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NOVEMBER

2007: OBERBAYERN

Als kers op de verjaardagstaart plannen wij opnieuw een grandioze Oberbayern. Wie er 5
jaar geleden bij was, denkt er nu nog met pretoogjes aan terug. We voegden een paar extra
elementen toe aan het concept om de avond nog geestiger en absoluut onvergetelijk te
maken. Zak op 3 november zeker af naar de Stringe en bemachtig een unieke bierpot, ontdek welke verrassingsact we dit jaar voor jullie achter de hand houden en geniet vooral van
“ein tolle abend!”
De planning van de avond? Meer informatie? Surf naar http://oberbayern.ksatervichten.be
Reserveren kan en is aangewezen vanaf 10 personen op het nummer 0494 68 65 30
Alvast tot op één en wellicht meerdere van onze activiteiten!
KSA-groeten!

VKSJ en KSA bezinnen
Beste leden en ouders,
Om even stil te staan bij al het mooie dat
we in Vksj/ Ksa al mochten ervaren,
om eens te bedanken voor het voorbije
jaar en om het nieuwe jaar vol goede moed
en vol vriendschap in te zetten, houden wij
met Vksj en Ksa een bezinningsmoment.
Op 30 september, de dag na onze startdag, komen we samen om 14u in het Beukenhof.

Verbeter
uw conditie !
Aangepaste looptrainingen vanaf zondag 30 september in het Beukenhof te
Vichte
EEN INITIATIEF VAN

Dit is niet alleen voor de kinderen, maar
ook ouders, oma’s en opa’s, tantes en nonkels zijn van harte welkom.
We hopen dat we met velen zijn om dit
jaar spetterend van start te laten gaan!
Hopelijk tot dan!
Vriendelijke groeten,
Ksa-leiders en Vksj-leidsters

DE BEUKENHOFJOGGERS

VKSJ
Lieve ouders en leden,
na ons spetterend kamp vliegen
we er terug in!

Brandweer feest :
24 november :

3de Nacht van de Brandweer
met Reborn, te Vichte
in Salons Rembrandt

Eerst en vooral willen we jullie
bedanken voor jullie vertrouwen en
enthousiasme, dat er zeker voor
zorgde dat het voorbije werkjaar
fantastisch was.

Voor beginners
Rustig lopen afgewisseld met rustig wandelen.
In groep, met deskundig advies en begeleiding
JE LOOPT MET SUCCES TEGEN KERSTMIS
DE CORRIDA – 5 KM – IN DEERLIJK !
AFSPRAAK: Trainingen telkens mogelijk
op zondag om 10 uur, op dinsdag en donderdag om 19 uur in het Beukenhof
Geheel vrijblijvend en gratis
Contactpersonen :
P. Clarisse, 056 / 77 84 31
R. Martens 056 / 77 26 55

Samen hopen we er ook nu weer
een superjaar van te maken.
We beginnen dit jaar met onze
startdag op zaterdag 29 september.
Alle meisjes van het 1 ste leerjaar
t.e.m het 4 de middelbaar (leden en
niet-leden) zijn welkom in het Beukenhof van 14u tot 17u voor een
méga-activiteit.
Daarna is er nog gelegenheid tot
inschrijven.
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startdag
Ook willen we jullie nu al warm
maken voor onze spaghetti-avond
op zaterdag 1 december. Iedereen is
welkom om onze overheerlijke spaghetti te proeven. Wees gerust, verdere info volgt nog.
Vele VKSJ-groeten!
Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, contacteer dan zeker
onze hoofdleiding :
Marie Tack,
marietack@hotmail.com
(0499/317570)
Ellen Vandamme,
ellenvandamme13@hotmail.com
(0472/202500)

Korfbalclub
‘The Blue Ghosts’
Vichte
Korfbal in Vichte?
Korfbal is een in West-Vlaanderen onbekende sport maar daarom niet minder aantrekkellijk.
Reeds vele tientallen jaren wordt deze
sport beoefend in de rest van Vlaanderen
maar in West-Vlaanderen komt de sport
moeilijk uit de startblokken.
Wat is korfbal?
Korfbal is de enige gemengde competitiesport dat gespeeld moet worden met 4
dames en 4 heren, verdeeld over een aanvalsen verdedigingsvak, telkens 2 dames en 2
heren.
Korfbal is een balsport waarbij gepoogd
wordt om de bal in een kunststofkorf op
3.5m hoogte te gooien. Korfbal is een gecontroleerde contactsport, wat wil zeggen dat er
niet ruw mag gespeeld worden.
Korfbal wordt gespeeld zowel op gras
(veldcompetitie) als indoor (zaalcompetitie)
van begin september tot eind mei.
Korfbal is een sport waar alle gezinsleden
kunnen aan deelnemen van jong tot oud,
dames en heren.

Korfbal is een actieve sport waarbij
samenwerking in het vak zeer belangrijk is.
Kortom: korfbal is top!!!
Sinds 2004 bestaat er ook een korfbalclub
in Vichte. Deze club ontstond in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst na de
succesvolle introductie als Bloso sporttak in
de kijker in 2003. De voorbije jaren is de club
uitgegroeid tot een bloeiende vereniging
met niet minder dan 5 ploegen in competitie.
De leeftijd van onze spelers/speelsters ligt
tussen de 6 jaar en 45 jaar.
Iedereen kan korfballen. Afhankelijk van
de leeftijd komt de korf op een lager niveau
en verkleint het speelveld.
Kom gerust eens proberen!!
Trainingen op dinsdagavond op voetbalterrein Lendedreef (naast Spar)
18h30-19h30 Cadetten – Scholieren
10 jaar – 15 jaar)
19h30- 21h00 Junioren – Senioren
(16 jaar - … jaar)
Trainingen op vrijdagavond op voetbalterrein Lendedreef (naast Spar)
18h00-19h30 Pupillen - Cadetten Scholieren (08 jaar – 15 jaar)
19h30- 21h00 Junioren – Senioren
(16 jaar - … jaar)
Meer info op www.theblueghosts.be of
per email via info@theblueghosts.be
Contactpersoon: Koen Verhaeghe, Harelbeekstraat 124, 8550 Zwevegem - Tel:
0496/810478 of 056/758487

De bib. Het leven van A tot Z
Bibliotheekweek 2007
Op zaterdag 13 oktober 2007 is er naar
jaarlijkse gewoonte onze Verwendag.
In de bib kan iedereen terecht voor een
hapje en een drankje en natuurlijk voor een
goed boek.
Alleen in Vichte kan je misschien schatten
vinden tussen de afgevoerde jeugdboeken.
(5 boeken = 1 euro)
Provinciale bibliotheekwedstrijd – 13
oktober 2007-3 november 2007
Als deelnemer maak je kans op een Vlaanderen vakantiecheque twv 450, 300 en 200
euro en tal van boekenbonnen. De moeite
waard dus om deel te nemen!
Letterkoorts vrijdag 19 oktober 2007
– CC Het Spoor in Harelbeke
Letterkoorts zo heeft het jaarlijks en
rondreizend literair festival georganiseerd
door de bibliotheken van de regio Zuid-WestVlaanderen weer een programma met klinkende namen die iedereen kan bekoren.
Voor de vierde editie is de presentatie en de
animatie in handen van Geert Six. Er zullen
pittige gesprekken zijn met Gerrit Komrij,
Bart Plouvier, Leo Pleysier en Dirk Draulants met Friedl’ Lesage en Johan Vandenbroucke. Muzikale afsluiter is Kris de
Bruyne met een selectie van zijn songs gebaseerd op en reflecteren naar schrijvers en
boeken.
Toegangkaarten, korting voor leners, via
de bib.
(056/68.14.22-bibliotheek@anzegem.be)
Tijdens de Voorleesweek 17 tot 25
november 2007 worden alle kinderen in de
gemeentelijke kinderopvang verwend met
sinterklaasverhalen.
Leeskringen voor iedereen !

Gezonde voeding voor jong
en minder jong
Op tv kunnen we er niet aan ontsnappen. Programma’s over anorexia, zwaarlijvigheid en
andere eetstoornissen, overgewicht bij kinderen… , “je bent wat je eet” …. Meestal de meest
extreme gevallen.
Maar hoe gaan we zelf om met voeding? Zijn we wel goed bezig?
Dagelijks zou ons menu uit een minimum hoeveelheid van volgende voedingsmiddelen
moeten bestaan:
Water – fruit – groenten – vlees of vis – brood – boter – melk/yoghurt/karnemelk – toespijs
(kaas of vlees). Hoeveel van deze voedingsmiddelen moeten wij per dag innemen?
Mevrouw Lia Nijs, gewezen lerares dieetleer (een minder jonge maar zeer enthousiaste
dame) is bereid om ons haar boeiende voordracht te geven omtrent ‘gezonde voeding’.
Deze voordracht is voor iedereen bedoeld. Jong en oud, gezinnen, sportbeoefenaars….
In de Stringe

KJV (jeugdjury): Wie in de periode oktober-maart eens jurylid wil zijn, geeft dringend zijn naam op in de bib. (leeftijdgroepen
vanaf -6 jaar tot 16 jaar)
Vichte : woensdag 5 december om
20u : “Sneeuw” van Pamuk.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen
met de bibliotheek of langskomen op één
van bovenstaande bijeenkomsten.
Let op!
Ook de bibliotheek mag niet achterblijven… In de moderne informaticamaatschappij evolueert alles heel snel daarom zullen wij
eind november instappen in het Provinciaal
Bibliotheek Systeem. Om dit alles vlot te
laten verlopen zijn wij genoodzaakt een
weekje de deuren te sluiten. Tijdens deze
sluiting installeert men een nieuw systeem
waardoor gebruikers en leners via internet en
e-mail kunnen reserveren, de uitleentermijn
verlengen of kunnen nagaan welke werken
aanwezig zijn.
De uitleentermijn zal dan automatisch
verlengd worden, zodat niemand in de problemen komt.
Meer informatie hierover later terug te
vinden op www.anzegem.be/bibliotheek.
Wij zijn gesloten!
Maandag 29 oktober 2007
Zaterdag 3 november 2007
Maandag 24 december 2007
Woensdag 26 december 2007
Maandag 31 december 2007
Woensdag 2 januari 2008
Voor meer info:
Bibliotheek Anzegem
056/68.14.22
anzegem@bibliotheek.be

Dinsdag 2 oktober om 20 uur
Voordracht i.s.m. Markant en cultuurraad Anzegem
Inkom : 2 euro
1 drankje inbegrepen

Prutsketochten:
denderend
succes !
Zondag 9 september
Vichte was terug eens te klein. Meer dan
2380 wandelaars boden zich aan op onze
13de PRUTSKETOCHTEN. Vanuit alle hoeken
van het land, ja zelfs uit het buitenland
mochten wij wandelaars begroeten. De verschillende afstanden en de zeer mooi uitgezochte landelijke wegen maakten dat iedereen tevreden was. Onze parcoursmeester Jan
Decant die elk mooi hoekje van groot Anzegem kent en een jaar lang eraan gewerkt
heeft om dit te realiseren, mag terecht fier
zijn op zijn werk. Op het einde van de wandeling kon iedereen genieten van een gratis
“Duchesse De Bourgogne” in de brouwerij
Verhaeghe.
Wandelen zit in de lift bij jong en oud,
vele Vichtenaren mochten wij verwelkomen
en dit doet ons als club uit de gemeente heel
veel plezier. Dit jaar organiseren wij nog
twee weekdagwandelingen, waar dan ook
iedereen welkom is.
Inlichtingen over de club en zijn activiteiten zie je op www.Vichte.be,of www.Textieltrekkers.be. Voor de prijs (lidgeld) hoef je het
niet te laten.

Jeugdboekenbeurs
2e Zaaitocht in de Oude Kerk
te Vichte
op 26-27-28 okt 2007
DE TEXTIELTREKKERS VICHTE
Vrijdag 12 oktober
Afstanden : 6-12-18-24 km
Van 7 tot 17 u.
O.C. De Linde,
Sint-Antoniusstraat 14, Ingooigem

Een tweejaarlijkse organisatie van Gezinsbond Vichte
PROGRAMMA:

Terug een weekdagwandeling, ditmaal
vanuit Ingooigem. Rustige veld- en kerkwegels in een glooiend landschap met mooie
vergezichten. Voor elk wat wils wat de
afstanden betreft. Geniet van een mooie
herfsttocht in eigen streek, met vrienden en
kennissen. Profiteer van uitgestippelde en
bewegwijzerde omlopen en wandel !

• vrijdag 26 okt. 15.30 u.: workshop ‘illustreren’ door Sabine Clement, voor 2e tot 5e leerjaar; toegang 2 euro
• vrijdag 26 okt. 19.00 u.: workshop ‘illustreren’ door Randy Naessens voor 5e en 6e leerjaar, toegang 2 euro
• zaterdag 27 okt.: 14 – 16 u.: vertelmomenten voor kleuters en 1ste leerjaar door
Janne Daeveloose, gratis toegang!

2e Slachttocht

Tijdens boekenbeurs is er weer een wedstrijd voor de kinderen!
Wedstrijdformulieren tot zondag 28 okt. 18 u. in te dienen op de boekenbeurs.
De formulieren worden via de scholen verspreid.
Leuke prijzen te winnen!

Weekdagwisselbeker
Woensdag 28 november
Afstanden : 6-12-18-24-30 km
Van 7 tot 16 u.
O.C. De Speldoorn
Vichtsesteenweg, Anzegem-Heirweg
Laatste weekdagtocht van dit jaar. Deze
keer op een woensdag. De start is te Heirweg, alwaar men direct de natuur intrekt en
de sfeer van het bewegen in de buitenlucht
onmiddellijk proeft. Woensdagnamiddag
geen school... kom op met kinderen en kleinkinderen en al spelenderwijs profiteren ook
zij van beweging in de gezonde buitenlucht.
Iedereen welkom. Geen verplichtingen.

OPENINGSUREN BOEKENBEURS:
• zaterdag 27 okt.: van 14 tot 18 uur
• zondag 28 okt.: van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

3

VICHTE
KERMISWEEKEND
Vrijdag 21 september 2007
• 20u00 de Oude Kerk Vichte
Show “kere ne keer were”
van Jean-Pierre Opbrouck
muzikale begeleiding met Tim Peirs
Toegangsprijs optreden : vvk 6 euro - add 8 euro - beide optredens 10 euro
kinderen onder de 12 jaar : gratis
Organisatie: Werkgroep Ilo-Ilo, ten voordele van het Filipijns melaatsendorp

Zaterdag 22 september 2007
• 14u00 Opendeurdag Brandweer Anzegem
Talrijke infostands, tentoonstelling wagenark, spectaculaire demonstraties, demonstratie
jeugdbrandweer, gezellige bar, rondrit voor kinderen…
Organisatie : Brandweer Anzegem
• 18u30 Vichteplaats “Veldcross voor Vichtenaren” Organisatie: Wiel in Wiel
• 19u00 tot 21u00 Café de Gilde eetfestijn, Visschotel 18-10 euro (volw-kind), vleesschotel 16-8 euro
Op voorhand inschrijven, plaatsen beperkt
• 20u00 Oude Kerk Vichte
Optreden van mannenkoor “De Oudenaarde zangvereniging”
Onder leiding van Filip Herreman met unieke muzikale begeleiding
Kaarten: zie vrijdagavond
Organisatie: Werkgroep Ilo-Ilo, ten voordele van het Filipijns melaatsendorp
• 21u30 Café de Gilde na eetfestijn optredens van
Yves Segers (Café zonder zwaan en andere meezingers)
Nic Caan

Zondag 23 september 2007
• 10u00 Opendeurdag Brandweer Anzegem
Talrijke infostands, tentoonstelling wagenark, spectaculaire demonstraties, demonstratie
jeugdbrandweer, gezellige bar, rondrit voor kinderen…
• 14u30 tot 18u30 Oude Kerk
– spetterende volksspelen voor jong en oud met prachtige prijzen
– boekenbeurs: voorstelling boekenpakket en jaarprogramma
Organisatie tentoonstelling : werkgroep Ilo-Ilo, ten voordele van het Filipijns melaatsendorp
Organisatie boekenbeurs : Davidsfonds Vichte
• 15u30 Wielerwedstrijd voor junioren
Start: Beukenhofstraat - aankomst: Molendreef
Organisatie: Wiel in Wiel

Dinsdag 25 september 2007

• 14u00 Wielerwedstrijd 75ste Textielprijs voor beroepsrenners (elite met en zonder contract)
Start: Vichteplaats Aankomst: Oudenaardestraat (ca. 17u30)
Organisatie:
Werkgroep Ilo-Ilo : Fam. Patriek Vaneeckhout-Vantomme, 056/775022 - Pastoor Luc056/777870 en alle leden
Davidsfonds Vichte : Filip Vandemoortele: 056/772889
Wiel in Wiel : Philippe Degroote: 056/772571 / Brandweer Anzegem : Piet Beirlaen

http:/gezinsbond.be/vichte
bgjgvichte@hotmail.com
vz.: P. Ostyn, Deerlijkstraat
3, Vichte - 056 77 93 19
pol.ostyn@pandora.be)
scr.: H. Vanwymelbeke,
D. Vanhautestr. 13, Vichte 056 77 54 50 –
hvw@belgacom.net)

Iedere week op woensdag om 19.30 u:

recreatief
fietsen
Verzamelen
aan parking ’t Spey
(aan de Oude Kerk)
Telkens 15 à 20km.
Begin mei tot eind september.
Verzekering: 5 euro voor het hele seizoen.
Info: Pol Ostyn Deerlijkstraat 3, 8570 Vichte tel.: 056 77 93 19

Uitnodiging
aan alle inwoners, en verenigingen van
Vichte
Herdenking van de nationale bevrijdingsen vredesdag

Zondag 11 november 2007
Programma :
8h30 : samenkomst aan de Vichteplaats
8h45 : vredesoptocht naar de kerk
9h00 : eucharistieviering verzorgd door
de leerlingen van het 5de leerjaar
9h45 : vredesoptocht naar het gedenkteken
10h00 : plechtigheden aan het gedenkteken
10h20 : vervolg van de vredesoptocht
naar het Brits Militair Kerkhof
10h30 : huldebetoon aan onze bevrijders
op het Brits Militair Kerkhof
10h45 : einde van de plechtigheden –
dankwoord aan alle aanwezigen
Betuig je sympathie door :
het bevlaggen van je woning
het mee opstappen in deze vredesmars

Marc Coucke bij het voor hem toepasselijke standbeeld ‘Doorbreekt haar grenzen’.
Marc: Ons eerste “kantoor” bevond zich in
een brouwerij in Kortrijk die van de vader was van
een medevennoot. We zaten daar echt letterlijk
tussen de vaten. Alles was dan ook nogal vluchtig
geïmproviseerd. We hadden zelfs geen eigen telefoon en op onze facturen stond lange tijd dat men
de lege vaten achteraf moest teruggeven… (glimlacht)
I: Zo kon het toch niet lang duren…
Marc: Inderdaad. Toen we merkten dat de
zaken redelijk goed draaiden, begonnen we te
zoeken naar een andere eigen plek.
I: En dat werd… Vichte?
Marc: Inderdaad, onze eerste echte vaste stek
was in de Oudenaardestraat in Vichte waar nu de
Centeabank zit. We hadden toen nog maar 1 personeelslid in dienst. Op de eerste verdieping was
onze opslagplaats. Via een krakkemikkige lift die
al vele oorlogen had overleefd konden we onze
producten naar beneden transporteren.
I: Omega bleef maar groeien en groeien; was
Vichte niet gewoon een noodoplossing tijdens het
zoeken naar iets beters?
Marc: Dat heb je mis. We hebben toch vele
jaren in Vichte gezeten. Het was ook voor ons een
immense verrassing dat we zo veel succes kenden.
Een vijfjarenplan of zoiets hadden wij ook niet hé.
Wij deden gewoon ons ding en lieten alles rustig
op ons afkomen.
I: Wat was de volgende stap dan?
Marc: In ’92 of ’93 waren we te groot geworden en begonnen we naar iets anders uit te kijken.
We vonden een groot huis in Zwevegem.
I: Ook dat was geen eindpunt…
Marc: Eigenlijk begon de periode van de
expansie pas echt in Zwevegem. Het duurde dan
ook niet lang tot het huis uit zijn voegen barstte.
We hebben toen alle mogelijke oplossingen
geprobeerd. Een huis huren aan de overkant van
de straat, de parking vol containers zetten
enzovoort… Maar geen enkele was in staat om
onze expansie te volgen. Op een bepaald moment
werkten we in Zwevegem met 100 man terwijl het
eigenlijk maar een huis voor 15 man was!
I: Een nieuwe verhuis drong zich op.
Marc: Dat is duidelijk. Het keerpunt kwam er
toen we op een bepaald moment de keuze
moesten maken om ofwel de verlichting ofwel de
verwarming aan te leggen. Beide tegelijk kon ons
elektriciteitsnet niet aan… Daarom begonnen we
dus weer iets nieuws te zoeken en kochten we al
gauw een stuk grond in Vichte in
I: Back to the roots!
Marc: Tja, dat is er nooit echt helemaal van
gekomen. Eenmaal de plannen klaar waren, bleek
namelijk dat de grond die we gekocht hebben al
te klein was. We hebben toen het verstand laten
zegevieren en hebben dat stuk grond direct
doorverkocht aan Chateau Blanc. We zijn in de
plaats naar Nazareth getrokken, waar we een
enorm groot stuk grond gekocht hebben. Met
recht en reden zo blijkt, want ondertussen staat al
75 procent daarvan volgebouwd. Ik en mijn vrouw,
die uit Maaseik is, zijn echter wel in Vichte komen
wonen.

Tot nut van ‘t Algemeen

Beste toneelvrienden
Kijk, we gaan er niet over leuteren, over die zomer, er is al
genoeg nattigheid aan verspild niewaar. Meteen tot de orde van de
dag zeggen wij. En die vinden wij van Toneelgroep Streven in het
nieuwe theaterseizoen 2007-2008 dat alweer ongeduldig op de
toneeldeurtjes staat te kloppen.
Beginnen doen we straks met een klassieker in het genre. “Tot nut van ’t algemeen”, is
een sociale tragikomedie in de beste traditie van Walter van den Broeck. Dat we bij Streven
redelijk zot zijn van van den Broeck, zal u onderhand al wel gemerkt hebben. Maar geef toe,
u kan zich wel vinden in die keuze.
De levenslustige Domien Bonneure is net op pensioen en heeft nog één groot doel in zijn
leven: hij werkt in zijn tuin aan een gigantische toren waar hij allerhande afval in verwerkt.
Wat voor Domien een levensdroom is, blijkt voor zijn dierbaren echter een bron van conflicten en een aanleiding tot heel wat familieruzies.
Wanneer zoon Hubert en schoondochter Gerda hem willen overtuigen om naar een
appartement te verhuizen, is het hek helemaal van de dam. Bulldozers komen aangerold om
de toren af te breken en dat is het moment waarop de familie voorgoed op barsten lijkt te
staan.
In “Tot nut van ‘t algemeen” zijn liefde, hypocrisie, desillusie en conflicten van alledag de
belangrijkste elementen. Met een ervaren cast onder de deskundige leiding van regisseur
Kristiaan Lagast zijn we ervan overtuigd u straks in november een beklijvend stuk voor te
schotelen. Om naar uit te kijken!
Het tweede stuk van dit seizoen programmeren we traditiegetrouw in april. In “Acht
vrouwen” verplaatsen we ons naar het platteland waar een feestelijke familiebijeenkomst
wordt verstoord als de steenrijke heer des huizes vermoord wordt aangetroffen. Elk van de
acht vrouwen uit de omgeving van het slachtoffer heeft een motief en elk van hen blijkt een
geheim te hebben. Na een onderzoek dat leidt tot de onthulling van duistere familiegeheimen en komische verwikkelingen, vallen de maskers uiteindelijk toch af.
Spannende intrige met een uit de kluiten gewassen vrouwelijk kantje en één mannelijke
pineut. Onze acht vrouwen zijn nu al op afzondering.
U merkt het, Streven bulkt weer van ambitie en we hopen dan ook u weer talrijk op onze
producties te mogen verwelkomen. Tot bij Joppie of in De Stringe!
TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN
Auteur: Walter van den Broeck - Regisseur: Kristiaan Lagast
Data: zaterdag 10 nov. 2007 - vrijdag 16 nov. 2007 om 20u - zaterdag 17 nov. 2007 om 20u
C.C. De Stringe Vichte
Abonnement: 12 euro - losse kaart: 8 euro
Reserveren: Francine 056/ 77 68 36 - Carine 056/ 77 55 75
www.strevenviche.be

PACMAN
I: Inmiddels is Omega Pharma –om het zachtjes
uit te drukken- de Vlaamse grens een beetje overstegen.
Marc: Dat kun je wel zeggen. We hebben
ondertussen in 30 landen een eigen bureau en een
omzet van 1 miljard euro met 3.000 werknemers.
We zitten overal in Europa, zelfs tot in Rusland!
Het ging waarschijnlijk niet meer gegaan zijn,
waar Centea nu zit! (glimlacht)
I: Hebt u eigenlijk nog uitdagingen?
Marc: Ja hoor. We zijn nu vijfde en elfde op
respectievelijk Europees en wereldvlak. En in feite
zijn we nog maar begonnen! De Vlaamse stuwing
en gezonde naïviteit van in de beginjaren is er nog
steeds. We hebben een mooie basis opgebouwd en
alles tijdig in handen gegeven van professionals.
Hollanders willen met alles de wereld veroveren,
Belgen hebben het met bier, ,pralines en staaldraad gekund; waarom zouden wij dat niet kunnen met OTC (nvdr: producten die vrij bij de
apotheek verkrijgbaar zijn)? We gaan er in ieder
geval voor, uit ambitie.
I: Als u het bedrijf verkoopt kan u waarschijnlijk wel rustig gaan rentenieren?
Marc: Dan is de leute er van af hé! En ik wil het
niet proberen zonder. Wereldleider worden is het

Vichtenaar in de kijker
Doen, doorzetten en eerlijk blijven
Dat Marc Coucke in Vichte woont, is waarschijnlijk wel bij de meeste Vichtenaren bekend.
Daarentegen weten maar weinigen dat Vichte ook
meermaals een belangrijke functie had in de
opbouw van zijn bedrijf Omega Pharma. Daarom
besloten we om één van de bekendste personen
van Vichte te onderwerpen aan een interview over
dit alles.
I: Om maar meteen met de deur in huis te
vallen: er wordt soms gezegd dat u uit Vichte zou
verhuizen…
Marc: (reageert direct) Dat is absoluut geen
waar. Vichte is een toffe gemeente, ik heb hier altijd bijzonder goed kunnen aarden en ben hier
ook altijd graag geweest. Ik weet dat die geruchten er zijn, maar dat is absoluut onzin!
I: Wat is uw band dan eigenlijk precies met Vichte?
Marc: Vichte komt eigenlijk driemaal terug in mijn
leven. Het is als het ware een beetje mijn fil rouge.

WARM OF LICHT?
I: We gaan beginnen in het jaar ‘87, de start
van Omega Pharma.
Marc: Het begon eigenlijk tijdens mijn legerdienst. Na veel aandringen van mijn vriend
besloten we een farmaceutisch bedrijfje op te
starten. We hadden geen van beide een behoorlijke bedrijfskennis; we hadden er gewoon zin in!
I: Had u dan niets in die richting gestuurd?
Marc: Ik was wel in Gent afgestudeerd in farmacie, maar over heel wat economische termen
wisten wij hoegenaamd niets. Neem bijvoorbeeld
de termen actief/passief. Voor ons was passief in
de les & en actief op café zitten. (lacht) Ik ben later
wel nog naar de Vlerick Hogeschool geweest om
dit bij te schaven. Dat wil niet zeggen dat ik een
economist of iets dergelijks ben, maar ik kan er nu
toch behoorlijk over mee spreken.
I: Waar bevond zich de eerste vestiging van uw
-toentertijd- kleinschalige onderneming?
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schoonste dat een mens kan presteren. Ik zeg altijd alles staat te koop behalve Omega!
I: U hebt ook Arseus nog. Wat is dat eigenlijk?
Marc: Arseus is een holding die grondstoffen
en materialen voor apothekers, rusthuizen en
ziekenhuizen verkoopt. Vanaf volgend jaar
trekken we ermee naar de beurs. Arseus kan in
ieder geval een echte Omega-bis worden. Het is te
vergelijken met wat Omega een jaar of zeven geleden was. De komende jaren moeten ze Pacman
spelen op een plezante manier en zo top in Europa
worden… Er zullen dus veel overnames volgen.
I: Wat is uw rol nu eigenlijk nog in het bedrijf?
Marc: Mijn rol is sedert vorig jaar ietwat veranderd. Nu ben ik niet meer verantwoordelijk voor
de dagdagelijkse omzet, maar houd ik me als
voorzitter van de beheerraad vooral bezig met de
grote lijnen zoals overnames, hoe verder groeien,
de juiste mensen op de juiste plaats,… Officieel
heet dat allocatie van middelen.

HEB JE EVEN VOOR MIJ?
I: Het is waarschijnlijk geen sinecure om niet
voortdurend met uw werk bezig te zijn. Hebt u
eigenlijk wel nog tijd voor andere dingen?
Marc: Dat is sterk veranderd vergeleken met
vroeger. Ik ben niet meer de chaoot die met 37 verschillende werkjes op een dag bezig is. Ik probeer
nu ook regelmatig thuis te zijn bij mijn gezin en
daarnaast verplichten we onszelf om elk weekend
naar zee te gaan.
I: Maar we zien u toch ook geregeld opduiken
in de koers?
Marc: Dat blijft relatief weinig hoor. Ik ben
alleen maar naar de voorjaarsklassiekers en de tour
geweest. Dan zie je mij wel af en toe op tv, maar
dat wil niet zeggen dat ik naar iedere wedstrijd ga.
I: Waarom sponsort u eigenlijk het wielrennen? Is dat puur omdat u het graag ziet of is het
uit zakelijke doeleinden?
Marc: Uit zakelijke doeleinden. Voor wat hoort
wat ! We sponsoren het wielrennen omdat de
ploeg naar de sponsor genoemd wordt en het toch
ook redelijk internationaal is. Als McEwen wint, is
er wereldwijd sprake van Predictor. Je mag die
invloed natuurlijk niet overschatten, maar het
zorgt natuurlijk voor een veel grotere naambekendheid. Vroeger met Davitamon bijvoorbeeld
hadden we voor de sponsoring in het wielrennen
een omzet van 8 miljoen en toen we stopten was
de omzet al verdrievoudigd.
I: Toch een niet te ontkennen voordeel…
Marc: Nee, natuurlijk niet. Maar er zijn ook
nog veel andere campagnes nodig om effect te
ressorteren, want de mensen moeten ook weten
waarvoor je product eigenlijk staat. Het is soms
een beetje vreemd dat, als er over de koers
gepraat wordt, het vooral over onze wielerploeg
gaat en veel minder over de koers van ons aandeel.
I: Wat is uw volgende sponsoring als u met
Omega wereldwijd wil gaan?
Marc: Dat weten we nog niet. Alleen formule I
en de Olympische Spelen zijn internationaal, maar
daar zijn veel te grote budgetten voor nodig.
I: Heeft u naast koers nog andere hobby’s?
Marc: We gaan ieder weekend naar zee en
wandelen daar graag. Hoe raar het ook klinkt,
maar mijn gezin is eigenlijk mijn voornaamste
hobby. Ik wil niet riskeren dat ik mijn kinderen niet
zie opgroeien.
I: Heeft u niet ook een verborgen passie voor
Vlaamse muziek?
Marc: Ja als het er al eens wat losser aan toegaat op een feestje zet ik mij wel eens achter de
draaitafel als dj en dan speel ik uitsluitend Vlaamse
en Nederlandstalige muziek. We staan trouwens
mee aan de wieg van Laura Lynn, die daarom ook
meter is van onze wielerploeg. Er is vroeger veel
mee gelachen, maar tegenwoordig zijn er weer
steeds meer mensen die van dit genre muziek
houden. Ik garandeer je dat als je zoiets om drie
uur ’s nachts draait iedereen van jong tot oud uit
zijn dak gaat.
I: Om af te ronden, wat zou u nu zeggen tegen
een beginnende Vlaamse ondernemer. Is het nu
moeilijker denk je?
Marc: Ik denk niet dat het moeilijker is geworden. De economie draaide zelden zo goed. Er zijn
constant gaten in de markt waar je continu kunt
inspringen, voora in energie en milieu is er nog
veel plaats. Ik kan iedereen, waarmee ik de laatste
20 jaar werkte, recht in de ogen kijken. Doen,
doorzetten en eerlijk blijven is het belangrijkste.

Kids Tennisclub Vichte

JAARPROGRAMMA
2007 - 2008

oktober, november en december 2007

Ma 10, 24/9 + 1/10/07
3 lessen Nordic Walking
Ma 17/09/07 Startavond: Salsa-initiatie
en sangria
Voorstelling van het jaarprogramma
Di 2/10/07
Gezonde voeding, Lea Nijs
i.s.m. de Gezinsbond
Do 11/10/07 “Eva’s rib”, Dirk Draulans
i.s.m. gewest
Zo 14/10/07 Gezinsuitstap: Rode Berg,
’t Hellegat
Kruiden- & heksenwandeling:
toveren, verhaaltjes, heksendans, liefdesdrankje, …
Do 15/11/07 Smaakroute: te gast bij markante zaken met avondlijke
demo en proeven van Vichtse
specialiteiten
Di 20/11/07 Voordracht “Moderne samenlevingscontracten”, i.s.m. cultuurdienst Anzegem
Di 4/12/07 Ladies@the movies, Kinepolis
Kortrijk
Di 11/12/07 Bloemschikken … kerstdecoratie
met Anita en Hilde (bestuursleden)

Lessen mini-, midi- en maxitennis

is in 2007 - 2008
volledig
in de ban van het wiel

Beste,
Hierbij informatie ivm de jeugdlessen van TC Vichte die starten vanaf oktober 2007. Zoals gewoonlijk wordt er opnieuw
mini-, midi- en maxitennis aangeboden voor verschillende leeftijden en niveau’s. De jeugd
kan gedurende een gans seizoen wekelijks lessen volgen. Alle materiaal zoals tennisrackets
en aangepaste tennisballen wordt door de club ter beschikking gesteld aan de leerlingen.
Lessen voor kinderen van 5 tot 12 jaar
(derde kleuter en lagere school):
Minitennis:
Dinsdagavond van 17.00 tot 18.00 uur
Woensdagnamiddag van 13.00 tot 14.00 uur
Zaterdagnamiddag van 14.00 tot 15.00 uur
Miditennis:
Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur
Woensdagnamiddag van 14.00 tot 15.00 uur
Zaterdagnamiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Maxitennis initiatie:
Woensdagnamiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Donderdagavond van 17.00 tot 18.00 uur
Zaterdagnamiddag van 16.00 tot 17.00 uur

Ook dit jaar biedt het bestuur aan vrouwen, jong en minder jong, een waaier van
activiteiten aan, met oog voor:
• Persoonlijke ontplooiing
• Je goed voelen (ontspanning, sport, wellness, …)
• Creativiteit
• Actueel blijven
• Gezelligheid en solidariteit
Wens je meer te weten over onze afdeling? Wil je het programma kennen?
Surf dan naar onze afdelingswebsite
www.markantvzw.be/vichte
Klik dan in de blokjes links door naar
bestuur en activiteiten en proef binnenkort
ook van de sfeer via de fotogalerij …
Heb je interesse voor een of meerdere
van onze ‘spaak’makers of wens je lid te worden? … Aarzel niet contact op te nemen met
de voorzitter of een van de bestuursleden.
Een enthousiaste markante vrouwengroep heet je van harte welkom … kom
gerust vrijblijvend eens kennismaken!
Bel naar: Christine ‘t Jollyn (056/77.92.53)
of mail naar
mariannevancaenegem@schamp.be

Maxitennis halfgevorderd:
Woensdagnamiddag van 16.00 tot 17.00 uur
(onder voorbehoud)
Donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur
Zaterdagnamiddag van 17.00 tot 18.00 uur
Lessen voor jeugd van 12 tot 18 jaar:
Lessen telkens op zaterdag:
09.00 tot 10.00 uur: maxitennis initiatie
10.00 tot 11.00 uur: maxitennis halfgevorderd
11.00 tot 12.00 uur: maxitennis gevorderd
12.00 tot 13.00 uur: maxitennis gevorderd
13.00 tot 14.00 uur: maxitennis gevorderd

De lessen starten op zaterdag 6, dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 oktober. De lessen lopen tot aan de kerstvakantie (10 lesuren per groep). Nadien kan er opnieuw ingeschreven worden voor lessen tot aan de paasvakantie.
Inschrijvingsgeld?
Voor leden van TC Vichte: minitennis en miditennis 50 euro en maxitennis 75 euro (1x per
week training)
Voor niet-leden: minitennis en miditennis 55 euro en maxitennis 80 euro (1x per week training).
Wie wenst kan ook 2x per week trainen.
Inschrijvingen? Gelieve vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain Demurie.
Delfien Vanhautestraat 62, 8570 Vichte.
Tel 056/77.66.96 GSM 0478/288.185 E-mail alain.demurie@skynet.be
Betalingen? Gelieve na goedkeuring van de inschrijving, het lesgeld over te schrijven op
rekeningnummer 738-4221951-48 van TC Vichte vzw.

PROGRAMMA
KOM … en PROEF KAV ! – vrijdag 28
september - startavond
Het ideale moment om KAV te leren kennen. (ontmoetingskansen met vrouwen uit
uw omgeving, vriendinnen maken, je grenzen verleggen, bijleren en erbij horen, gezellig en dichtbij, … allemaal redenen om eens
langs te komen !). Kom en breng uw vriendin, buurvrouw, moeder, dochter, zuster,
schoondochter, schoonzus … mee ! Iedereen
is welkom.
Wij nodigen jullie vriendelijk uit om van
het nieuwe werkjaar “KAV WERELDt” te
proeven. Ons nieuw jaarprogramma wordt
voorgesteld en we genieten samen van “Nele
De Graeve” met haar komische éénpansshow
“tussen de soep en de patatten”, over het
opvoeden van kinderen.
Om 19 uur stipt worden jullie verwacht in
“De Kring”, Oudenaardestraat, Vichte
(boven de CM).
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Prijs voor deze gezellige avond : 7 Euro
(leden en niet-leden)
Inschrijven kan tot 21 september bij
Karien Demeyer, Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte - Tel. 056/77.55.37, E-mail kariendemeyer@skynet.be
Haken met moderne materialen
Cursus van 5x 3 uur met lesgeefster Annie
Vanhoenacker. maandagnamiddag 8 en 22
oktober, 5 en 19 november en 3 december
2007 om 14 uur, in “De Kring”.
Haken is veel eenvoudiger dan breien en
is weer helemaal in. Met moderne materialen en enkele basissteken maken we eigentijdse créaties. Beginner of gevorderde,
iedereen steekt er wat van op. We herhalen
de basissteken maar passen ze toe in verschillende haaktechnieken : het tunisch
haken, bezemsteelhaken, guimpe of gympiehaken, macraméhaken, rasterhaken en
weven … We verwerken de nieuwste materialen, een brede waaier van nieuwe draden
in katoenvezel, bamboe, glanzende hennep,
raffia, daim, leder, lintjes en viltwol tot placemats, kussens en décoratie-elementen, sjaals,
handtassen, juwelen en accessoires. Gun
jezelf het plezier créatief bezig te zijn. Prijs
voor deze cursus : 15,00 euro leden, 30,00
euro niet-leden. Inschrijven bij Christine
Cosaert, Overakker 33, Vichte, Tel.
056/775466, E-mail debel.cosaert@telenet.be
Night of the Proms – vrijdag 19 oktober
Wij gaan met de bus naar het sportpaleis
in Antwerpen. Prijs : 55 euro/persoon (vervoer, ticket (zitplaats 1ste categorie, bijna
helemaal vooraan, blok 154), een hapje en
een drankje op de bus). Voor leden en nietleden, vrouwen en mannen, iedereen mag
mee ! Bij inschrijving vragen wij te betalen
(geen betaling = geen inschrijving)

Pirobak
Bruine Duivels
De bruine duivels geven hun tweede pirobak ten voordele van hun Vichtse mini-voetbalploeg.
Dit jaar worden ze in grote volume
gemaakt zodat we geen mensen zullen moeten teleurstellen.
Iedereen is welkom op vrijdag 23 en zondagavond 25 november vanaf 16 u om een
overheerlijke piro te komen eten in café
“Breugel”.
Bovendien kunnen piro’s ook vooraf
besteld worden (vóór donderdag 22 november) bij Heino 0473 29 18 17 en Pascal 0475 37
63 86 (gelieve te bellen na 18.00 uur). De
worstenbroodjes kunnen dan afgehaald
en/of geconsumeerd worden tijdens bovenstaand weekend.

Snoepen
met het
Vichtes Jeugdensemble
Beste dorpelingen,
Ook dit jaar zijn ze er weer: onze overheerlijke truffels!
Het Vichtes Jeugdensemble (VJE) gaat dit jaar terug op pad om zoveel
mogelijk truffels te verkopen in onze gemeente.
Op vrijdagvoormiddag 21 december a.s. staan we op de markt om onze
lekkernijen aan de man/vrouw te brengen. ‘s Avonds doen we een eerste
ronde door Vichte en op zaterdag 22 december zullen we de hele dag van
deur tot deur gaan om zo onze muzikale kas te spijzen.
U kan onze truffels ook bestellen in voorverkoop via onze leden. Voor de
luttele prijs van 6.50 euro haal je een halve kilo van deze chocolaatjes in
huis. Ideaal als geschenk of voor bij de koffie in de kerstperiode en meteen
steunt u ook onze muzikale kornuiten!
Alvast bedankt en tot dan!
Het bestuur van VJE.
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Wij brengen de ingeschreven personen op de
hoogte betreffende tijdstip van vertrek.
De gastoptredens zijn OMD (Orchestral
Manoeuvres in The Dark), Soulsister, Chic,
Macy Gray en Roby Lakatos (violist). De vaste
waarden blijven John Miles, Il Novecento
(symfonisch orkest) en Fine Fleur (koor).
Voor meer informatie : www.notp.com
(belgie/programma)
Inschrijven bij Cindy D’Hoop, Hooiestraat
25, Vichte, Tel. 056/772239, E-mail cindydhoop@edpnet.be
Koken met wintergroenten
13 november, namiddag en avond in “De
Kring” Als de dagen korter worden en de
winter eraan komt, komen de typische wintergroenten weer op het menu. Enkele
gerechten : andijvie in kerrieroom, krulkool
met sesamzaadjes en spek, preicouscous met
vis, …
Inlichtingen bij Ingrid Vandepitte, Tel.
056/ 775765, ingrid.107@hotmail.com
Bloemschikken “ telkens anders”
Cursus van 5x 3 uur. Namiddag : 15/11,
20/12, 21/02/08, 20/03 en 17/04. Avond :
20/11, 18/12, 12/02/08, 11/03 en 01/04. Met
lesgeefster Veerle Taelman
Inlichtingen bij Cindy D’Hoop, Tel.
056/772239, cindydhoop@edpnet.be en
Karien Demeyer, Tel. 056/775537, kariendemeyer@skynet.be
Fitbal
Cursus van 10x 1uur. Wij starten op 12
december in “De Kring”.
Wat is fitbal ? We zetten de veelzijdigheid
van de zitbal in de kijker. We leren hoe we
door
specifieke
baloefeningen
onze
lichaamshouding kunnen verbeteren en de
buik- en rugspieren kunnen versterken.
Voor deze cursus dien je wel een fitbal
aan te kopen, deze vind je onder andere in
Thuiszorgwinkels van de CM. KAV-leden krijgen korting op vertoon van hun lidkaart.
Kans om fitbal aan te kopen in groep, door te
geven bij inschrijving.
Info bij Karien Demeyer, Tel 056/775537
Kerstfeest – vrijdagavond 14 december
Ons Kerstfeest in een “nieuw” kerstkleed.
In zaal de “Rembrandt”.
Lourdes 2008 – van 20 tot 26 juli ‘08
150 jaar verschijning – bezinningsthema “het
leven” KWB en KAV West-Vlaanderen zullen er
zijn. Wij gaan met de TGV. Binnenkort is er een
infovergadering voor Info en inschrijvingen:
Rita Depraetere
Weggevoerdenlaan 20, Vichte- - 056/775191
ritadepraetere@hotmail.com
of Rita Struyve
Overakker 11, Vichte - 056/776287
ritastruyve@hotmail.com

KVLV-Vichte programma 2007-2008
VOEDINGSSALON 6-21 oktober
November
Woensdag 14 SPORT : petanque 20u (sportkaart)
Woensdag 21 kookles 2 : feestmenu
Refter gemeenteschool 19u
Maandag 26 Jef Vermassen Licht en Ruimte Roeselare 20 u
Vrijdag 30
St.-Elooi
December
Woensdag 12 SPORT : volksdans (1) 20u
(sportkaart)
Zondag 16
Adventsbijeenkomst Bar De
Stringe 14 u

Plussersacitiviteiten
zaterdag 29 september namiddag
zaterdag 13 oktober namiddag
zaterdag-zondag 27-28 oktober voor 16+
nachtpelgrimage vanuit Torhout
dinsdag 30 oktober namiddag
zaterdag 24 november namiddag
zaterdag 22 december namiddag
donderdag-zaterdag 27-29 december driedaagse Surplus in Meulebeke
Meer info: Greet De Kesel, Molendreef 78,
Vichte 056/325689

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Nieuwjaar) te bezorgen vóór woensdag 5 december 2007
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Deltea

ALIZÉE

We connect you
to the world !

Kinderkledij van 0 - 16 jaar
Geboortelijsten

Carmen Vandenbogaerde
alle touroperators + 35 jaar ervaring

Merken :
Tommy Hilfinger - Strass
Burbury - Dolce & Gabbana
Pauline B - Woody
Bleu Ray - Mc Gregor

Hoekstraat 26
B-8570 Vichte
tel. 056/77 41 71
fax 056/77 41 72

Beukenhofstraat 14 • Vichte • 056/77 47 10
ma-vr 10-12 • 14-18.30 / za 10-18 / zo 10-12 u.
(gesloten dinsdag en zondagnamiddag)

open :
vr. 18-22 u. / za. 10-14 u. / zo. 11-13 - 18-21 u.
PRALIBEL nv

definitieve

en

Trui Parmentier

alle
schoonheidszorgen

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
ENKEL OF AFSPRAAK
Tel. 056/323 353

Openingsuren :
di-vr 10-12 / 14-18.30 u.
za 10-12 / 14-16 u.
maandag gesloten

FABRIEKSWINKEL : CHOCOLADE

Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)
Centea - Mutualiteit Securex

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbedekke.be

Verlof : 1ste week jan. / week na Pasen / juni tot aug.

Garage-Carrosserie

touching your heart

M. Schiettecatte

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
e-mail : info@drukkerij-vanoverbeke.be

P. Benoitstraat 8, 8570 Vichte
tel. 056 77 68 77
www.yamahaschiettecatte.be

wij maken er "druk"-werk van !

Wij zijn 7 op 7 open
doorlopend van 11.00 - 23.00
op vrijdag en zaterdag tot 01.00

Vichteplaats 32, 8570 Vichte

Jagershoek 2 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 83 87 - Fax 056/77 24 01
www.cenv-construct.be

D’HONDT

Onderhoud alle merken en lichte vrachtwagens
Specialiteit BMW
Peter Benoitstraat 1 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 85 15 - gsm 0498/92 30 76
Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51
Lingerie voor dames en heren

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT

nieuw adres :
Vichteplaats 1A - Vichte
www.deltea.be

RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU
Krekelheedstraat 14 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 61 31

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

cv Zakenkantoor

oud adres :
Oudenaardestraat 18
Vichte

‘t Beddeke

Verse chocolade van hoge kwaliteit
aan fabrieksprijzen ! Groot assortiment pralines
en chocoladefiguren. Verpakkingen naar wens
Open : ma-vr 9-12 u. / 13- 17 u.
za 9-12 u. (enkel eindejaars- en paasperiode)

Bierhalle DECONINCK
bvba

WILLY VAN DEN BERGHE

Telecomcenter
Kopie- en printcenter

De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden
alle maat- en borduurwerk

Jagershoek 21
8570 Vichte
tel. 056/78 80 80
info@pralibel.be

ontharingen

Lees ook :

www.vichte.be

I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71
fax 77 25 72

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

BANK - VERZEKERINGEN

Vichteplaats 7
8570 Vichte
tel. 056/78 25 40
fax 056/78 25 48

huishoudlinnen :
f a b r i c a ge e n g ro o t h a n d e l

Bouwcoördinatie - Realisatie

OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be

V.u. : Dorpsraad, Ellendedreef 7, 8570 Ingooigem

Holstraat 61 F4 - 8790 Waregem
tel. 056/612131 - fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
Tel. (056) 68 16 12

Vichtesteenweg 45
8540 Deerlijk
tel. 056 77 88 49
fax 056 77 46 75

Modern hair Heikki
heren- en dameskapper
Hooiestraat 37 • 8570 Vichte
tel. 056 77 55 00
Vichteplaats 68
Vichte
056 77 76 90

BADSTOFWEVERIJ
TISSAGE
EPONGE
FROTTIERWEBEREI
WEAVING
MILL

groenten • fruit
kaas • charcuterie

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44

LINGUITEX

Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen (Nl., Fr., Eng.)
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
info@linguitex.be - www.linguitex.be
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Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

September
Dinsdag 18
3 x 20 Harelbeke
Donderdag 20 startvergadering “Gezond uit
onze grond!”
19.30u bar De Stringe
Oktober
Donderdag 11 SPORT : fitness 20u (sportkaart)
Donderdag 25 kookles 1 : Ons patatje van
bintje tot vitelotte
Refter gemeenteschool 19u
Maandag 29 gewestactiviteit D’Iefte Deerlijk 19.45u
Hoe besparen op ziektekosten ?

