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DE VERTELLER

Editoriaal

Beste dorpsgenoten
In den beginne schiepen onze bestuurders Vlaanderen en Wallonië, Vichte en Anzegem en alle andere gemeenten. Doch de hoofdwegen van deze laatste waren nog doods en woest en de duisternis
lag over onze paden. De heersers zeiden: ”er moet licht komen” en
er was licht. Het licht noemden ze dag en het duister, euh, andere
licht noemden ze kerstversiering. Ze zorgden ervoor dat de inwoners
er zeker niet konden naast kijken.
Toen ik deze lichtjes voor het eerst zag, kwam mijn hart helemaal
in vervoering, vol emoties. En zoals in het kerstverhaal kwam het
spontaan in mij op om goeds of zoets te brengen “daar waar de sterre bleef stille staan”. Maar er hingen zoveel sterren! De ene al wat
schuiner dan de ander. Plots zag ik echter dat er geen sterren maar
blauwe sneeuwkristallen hingen. Kwestie van kerk en staat te scheiden, zullen de gezagvoerders gedacht hebben. Van pure consternatie heb ik dan maar zelf dat goeds – die halve kilo pralines – opgegeten. Met alle indigesties vandien…
Sneeuwkristallen, ja natuurlijk! Onze kinderen zien dan ook nog
eens hoe sneeuw er echt uitziet. Want met de opwarming van de
aarde valt er in onze contreien niet zo veel meer van dat puur wit
vingertintelend goedje. Ach, nu besefte ik het: de 23 grote vlaggen
van sneeuwkristallen zijn een onbewuste aanklacht van de wijzen
tegen ons te groot energieverbruik. Dit overmatig verbruik bevordert de opwarming van onze aarde en zorgt ervoor dat er geen
sneeuw meer valt. Euh?!
Enfin, het went wel. Gelukkig koos de gemeente voor een ledverlichting die lang meegaat en minder energie slikt. Alhoewel, er
zijn wel veel ledjes…
Of wacht, misschien dient de kerstversiering ook om het steeds
drukker wordende verkeer in de Oudenaarde- en Waregemstraat tijdens de spitsuren veiliger te maken. Ja, want tot op heden maken
onze raadsleden nog geen aanstalten om het al jaren geleden voor-

spelde probleem deftig en gestructureerd aan te pakken. Dit tot grote
ergernis van de betrokken buurtbewoners. Hoe komt dat toch dat in
onze streek de kerstappel zo vaak zo ver van de dito boom valt? Financiële mogelijkheden en/of beperkingen wellicht.
Een structurele steun zou er tevens moeten komen voor initiatieven
die een zeer hoge socio-culturele waarde hebben en het dorps- en
gezinsgevoel verstevigen. Sinds hun oprichting – in de schoot van de
dorpsraad en i.sm. verschillende verenigingen – heeft het Sinterklaascomité nog nooit dergelijke subsidies mogen ontvangen. Zelfs na meerdere aanvragen. Het probleem is dan ook nijpend: indien deze situatie niet
verandert, kan de Sint Vichte niet meer bezoeken, en is dit prachtig
dorpsfeest op sterven na dood. Het comité heeft echter niet alleen
financiële steun nodig, maar ook nieuwe vrijwilligers. Na jaren van
grote inzet hoopt de huidige leiding op een aflossing en versteviging
van de wacht: nieuwe krachten, nieuwe ideeën, nieuwe impulsen, maar
vooral een voortzetting van dit prachtig evenement. Als voorzitter van
de dorpsraad hoor ik dikwijls van inwijkelingen dat Vichte een bloeiende en levendige gemeente is, bovengemiddeld! De appreciatie is heel
groot. Deze sociale structuur kan echter niet zonder de tientallen zeg
maar honderden vrijwilligers, mensen die zich hiervoor belangeloos willen inzetten. Iedereen die van deze vele initiatieven geniet maar ook de
noodzaak ervan inziet, nodig ik dan ook uit om zijn of haar steentje bij
te dragen. Vele handen maken licht werk en zorgen ervoor dat ons dorp
b(l)oeiend blijft.
De huidige vrijwilligers hebben ondertussen alweer een resem aan
activiteiten voor jullie klaar. Je leest er alles over in deze Verteller.
Alvorens te eindigen, laat ik niet na alle dorpgenoten naar jaarlijkse traditie uit te nodigen op de enige echte nieuwjaarsreceptie, gratis
aangeboden door de Dorpsraad. Jullie worden allen verwacht op
1 januari van 11.30 tot 12.30 uur in de gerestaureerde stallingen op het
binnenplein van het Kasteel Verhaeghe.
Tot op de nieuwjaarsreceptie of op één van de vele Vichtse activiteiten. Prettige eindejaarsfeesten!
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, voorzitter

Gezocht m/v voor medewerking Buro Dorpsraad
kan zowel op inhoudelijk als uitvoerend vlak: schrijvend, programmerend, je kan het zelf een
stukje invullen in samenspraak met de andere Buroleden.
Neem dit veel tijd in beslag? Niet echt! We vergaderen slechts een 4-tal maal per jaar. En
bij grote dorpsactiviteiten wordt het Buro altijd uitgebreid met leden van de verschillende
meewerkende verenigingen. Alle leden van het huidig Buro hebben nog ruim de tijd om zich
voor hun eigen verenigingen in te zetten. Pas op, je hoeft geen lid te zijn van een andere
vereniging om aan te sluiten bij het Buro. Je inzet en inzicht dat het algemene verenigingsleven moet ondersteund worden, is jouw belangrijkste drijfveer.
Voel je je geroepen om een steentje bij te dragen of wil je extra informatie, bel dan
gerust naar één van de bestuursleden of stuur ons een mailtje: Dominique Demurie 0496 23
14 53, dominique@vichte.be - Carlo Michels 056 77 33 99, carlo@vichte.be - Tom Verhaeghe
0486 25 79 14, tom@vichte.be

Niet alleen het Sinterklaascomité zoekt nieuwe krachten. Ook het dagelijks bestuur van de
Dorpsraad, met name het Buro, zou graag zijn kern met een twee à drietal leden willen uitbreiden.
De Dorpsraad heeft vooral een ondersteunende functie en wil een overlegplatform zijn
voor het Vichtse verenigingsleven. In die context behandelt het Buro de praktische beslommeringen. Naast de planning van de Algemene Dorpsraad, een vergadering waarop alle verenigingen worden uitgenodigd, stelt het Buro dit dorpskrantje “de Verteller” samen en is het
verantwoordelijk voor de site www.vichte.be. Daarnaast zet het Buro de jaarlijkse Nieuwjaarreceptie van Vichte op poten en organiseert het sporadisch overkoepelende dorpsfeesten.
Enkele voorbeelden daarvan zijn de kasteelfeesten, festiviteiten bij 100-jarigen (stoet en de
eerste revue), het millenniumfeest, enz.. De raad stond ook mee aan de wieg van het Sinterklaasfeest, en steunt dit initiatief nog altijd.
Momenteel telt het Buro een drietal leden, en we hadden dit graag opgetrokken tot een
totaal van 5 à 6 medewerkers. Kwestie van de taakverdeling wat te verlichten en nieuwe initiatieven praktisch aan te kunnen.
Daarom zoeken we mensen die een stukje secretariaatswerk op zich willen nemen: een
verslag maken, brieven helpen opstellen, uitnodigingen versturen, meezoeken naar sponsors,
etc…, maar ook anderen die willen meewerken aan de site en de Verteller zijn welkom. Dit

De Dorpsraad is een vrij unieke overkoepelende vereniging. Slechts weinig gemeenten
hebben een dergelijke organisatie. Dit unieke orgaan heeft in het verleden al duidelijk zijn
dienst bewezen. Ook in de toekomst willen we hieraan verder werken. Dit kan slechts met
jullie medewerking. We kijken dan ook vol verwachting uit naar jullie kandidaturen.
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Unizo-Komaan! &
Anzegemse Middenstandsvereniging AMV:

Uitnodiging Algemene Dorpsraad

nieuwjaarsreceptie van 16 januari 2008
wordt geboortereceptie !

Beste Vichtenaren,
Om even licht te werpen op de zaken die de Dorpsraad Vichte behartigt, plaatsen we de
uitnodiging van de volgende Algemene Dorpsraad in deze Verteller.
Ze is gericht naar de voorzitter, secretaris of afgevaardigde voor de Dorpsraad van alle
Vichtse verenigingen en gemeenteraadsleden uit Vichte. “
Aan alle leden van de Dorpsraad Vichte
Beste voorzitter, secretaris, afgevaardigde voor de Dorpsraad,
Jullie zijn hartelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering van de Dorpsraad,
en dit in de raadszaal van het gemeentehuis te Vichte op dinsdag 26 februari 2008 om 19.30 u.
De volgende onderwerpen zullen er aan bod komen:
• 35 jaar verbroedering Ommersheim. In 2008 is het 35 jaar geleden dat Vichte verbroederde
met het Duitse Ommersheim. Onze Duitse vrienden worden verwacht tijdens de zomerperiode: een stand van zaken.
• Welke werken, nieuwe investeringen en initiatieven plant het gemeentebestuur van Anzegem in ons dorp in 2008 en tijdens de volgende jaren? Hoe zit het o.a. met de kinderopvang, de bibliotheek, de Vichteplaats, de Stringe, de verkeerveiligheid….
• Het voortbestaan van het sinterklaasfeest. Zijn er genoeg faciliteiten, zowel op financieel
vlak of naar medewerking toe, om dit prachtig feest verder te organiseren?
• Het belang van de kalender op www.vichte.be. Een overzicht.
• Een nieuw actie voor het kermisweekend 2009? Medewerkers gezocht. Op de vorige algemene vergadering werd het voorstel op tafel geworpen om tweejaarlijks de kermis extra op
te fleuren. Graag hadden we een werkgroep hiervoor opgericht.
• De voorstelling van de nieuwe bestuursleden.
• Laatste mogelijkheid om teksten binnen te brengen voor de editie van de Paasverteller.
• Varia…
Het geheel wordt afgesloten met een drankje en een hapje.
Met vriendelijke Vichtse groet
Vanwege de Dorpraad
Dominique Demurie, Voorzitter

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen “UNIZO-KOMAAN!” en de “Anzegemse Middenstandsvereniging - AMV” al hun leden en sympathisanten
uit op hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie die doorgaat in de Oude Kerk
te Vichte op woensdag 16 januari 2008 vanaf 19.30 uur. Dit jaar wordt de
nieuwjaarsreceptie ook een geboortereceptie… Kom ontdekken waarom
op 16 januari a.s. !
Namens AMV : Dirk Deconinck, Guido Dawyndt, Bart Mahieu, Chris Peers, Wim Pottie,
Marleen Van Eeckhout, Christophe Vandererven
Namens Unizo-Komaan : Joost Cappelle, Philip Degroote, Nicolas Duquesnoy, Frank Delporte, Youri Devlaminck, Philip Heytens, Carlo Michels, Paul Pappijn, Christophe Vandererven.
Beste vrienden,
Even een kort verhaal vanuit Santa Barbara ons melaatsendorp ILOILO in de Filipijnen :
Wilfredo is een ongehuwde man van 44
jaar.
Hij groeide op in
een ver gehucht
samen met nog een
broer en twee zussen.
Na zijn tweede
leerjaar hielp hij zijn
vader die bij een boer
werkte.
In het begin zorgde Wilfredo voor het
trekdier, tot hij groot
genoeg
was
om
andere werken op zich te nemen.
Toen hij 25 jaar was werd hij melaats en
kwam hij samen met zijn zus in Sancta Barbara terecht.
Zijn zus heeft geen grote verminkingen.
Zij kan daardoor in het atelier borduren en
werken aan de engeltjes en sterretjes die wij
verkochten vlak voor Kerstmis.
In maart van dit jaar werd één van zijn
benen geamputeerd als gevolg van zijn
melaatsheid.
Vlak voor de operatie heeft hij veel afgezien, want die werd steeds uitgesteld vanwege zijn zwakke gezondheid.
Ook zijn handen zijn erg vervormd door
de ziekte.
Dank zij de hulp uit Vichte konden de
zusters hem helpen door het nodige bloed
en medicijnen aan te kopen.
Voor het ogenblik is hij goed aan het herstellen en is hij terug een tevreden man.
(de woorden van zuster Veerle)
Graag even uw aandacht voor het volgende : wij vinden het belangrijk dat er in
deze eindejaarsperiode ook even aandacht
gaat naar de minderbedeelden in onze
wereld. Daarom vragen wij met de werk-

Vichtes Sinterklaasfeest
Op zondag 25 november werd de Sint voor de 8° keer in Vichte verwelkomd. De heilige man werd opnieuw door een enthousiaste groep kinderen onthaald en ook de weergoden waren ons nog eens gunstig gezind.
De Sint en zijn gevolg hebben dan ook samen met de kinderen genoten
van de nieuwe formule met poppenkast en goochelshow.
Maar of de Sint ook in 2008 in Vichte zal langskomen is nog de vraag.
In 2000 zijn we met enkele vrijwilligers en met de hulp en steun van verschillende verenigingen, scholen, ouderraden en middenstanders begonnen aan de organisatie van een jaarlijks Sinterklaasfeest. De bedoeling was
om één Sinterklaasfeest te hebben aan democratische prijzen,voor iedereen van Vichte en georganiseerd door verschillende verenigingen. We hebben de voorbije jaren zowel logistieke als financiële steun gekregen van
verschillende personen en verenigingen waarvoor nogmaals onze dank.
Maar de voorbereiding en inrichting bleef de laatste jaren het werk van
een beperkt aantal vrijwilligers. Een dergelijk feest organiseren is echter
een heel groot werk dat niet langer alleen door deze mensen kan gebeuren.
Vandaar dat wij langs deze weg nog eens een ultieme oproep willen doen naar
medewerkers of mensen die deze organisatie willen doen?
Wanneer er niemand wil, dan zal dit 8° Sinterklaasfeest vermoedelijk het laatste
zijn, wat toch spijtig zou zijn voor onze kinderen.
Zijn er mensen die zich geroepen voelen dan vragen we deze tegen uiterlijk eind januari
2008 contact op te nemen met Henk Vanwymelbeke, Delfien Vanhautestraat 13, Vichte,
0475/640466.
Bij deze willen we ook nog eens uitdrukkelijk alle ouders bedanken die de voorbije jaren
met hun kindjes aanwezig waren en ons zo gesteund hebben.
Namens het Sinterklaascomité,
Henk
Bib gesloten:
ma 24, wo 26, ma 31 dec. en wo 2 jan.
Bib open:
za 29 dec. en za 5 jan.

Wegwijs in het nieuwe systeem
Vanaf 1 januari 2008 enkele opleidingen
over hoe u als gebruiker kan werken met het
nieuwe programma. De instructies vinden
plaats op aanvraag graag op woensdag om
20u, ander tijdstip mogelijk mits afspraak.
Graag een seintje: 056/68.14.22 of anzegem@bibliotheek.be

Proficiat winnaars provinciale wedstrijd bibliotheekweek!
Zij winnen een boekenbon: Kaat Verschueren, Helena Bruynooghe, samen
met nog 3 andere lezers uit Ingooigem, en
Anzegem. Proficiat!

groep Iloilo uw steun. Heel veel mensen
vonden reeds de weg naar ons project, alle
mensen die meehelpen aan de realisatie van
ons kermisweekend, de leden van de
parochieraad, al onze milde schenkers, alle
vrijwilligers die zomaar eens bijspringen,...
Alle mensen die ons project een warm hart
toedragen willen wij hierbij van harte bedanken.
Het is heel belangrijk dat we mogen blijven rekenen op uw warm hart.
Daarom deze woorden van “De bond
zonder naam “
Brood dat men deelt smaakt beter !
Iedereen weet het nu!
Miljoenen mensen lijden honger, gisteren, vandaag en morgen.
Wat doen wij, mensen die een goede
tafel en een zacht bed hebben ?
Schrikken wij bij de confrontatie met dit
werelddrama ?
Hebben wij medelijden ?
Werpen we de schuld op anderen ?
Schrikken helpt niet!
Medelijden helpt niet !
De schuld op anderen werpen is een
vlucht...
Het enige wat overblijft is DELEN,
Ons brood, onze welstand, ons confort
en onze luxe.
Mensen die willen meedoen aan onze
jaarlijkse “Nieuwjaarsgift voor Iloïlo”
kunnen :
-storten op rekeningnr. 035-2693750-04
van onze werkgroep Iloïlo Vichte
-storten op rekeningnr.000-0718676-03
van Kontinenten vzw met fiscaal attest voor
giften vanaf 30 euro. (met vermelding
FILI0010 Melaatsendorp ILOILO)
Hartelijk dank vanwege de Wergroep Iloïlo-Vichte
Isabelle, Peter en Kirsten, Rudy en Dorine,
Hilde, Pastoor Luc, Patriek en Nicole
(info op 056/775022 of Patriek.Vaneeckhout@skynet.be)

Toneelgroep “De Schietspoele”

de hoofdbib die tot eind januari aangekleed
is met kunstwerkjes gemaakt door de leerlingen van de tekenacademie en met de originele tekeningen uit het nieuwe Prutske van
Anne Westerduin.

SMALLTOWN
Een komedie van Willem Taeymans in
regie van Jan Vanaudenaerde
Een dorp. Een kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent. Een dorp zoals er zo veel zijn.
Waar het leven zijn gewone gangetje gaat,
en doorgaans niets spectaculairs gebeurt...
Een dorp met verliefde meisjes, overspelige vaders, depressieve tieners, dierenvrienden,... In een tiental taferelen dringen we
binnen in de levens van enkele inwoners.
We zijn getuige van onschuldige alledaagse huiskamer taferelen en komen de diepste
zielenroerselen van de inwoners te weten.
Maar is iedereen wel zo onschuldig?
Welkom in een dorp zoals een ander.
Welkom in Smalltown...
Voor deze productie is onze toneelgroep
uitgebreid met enkele jeugdige spelers:

Gedichtendag 2008
Op zaterdag 2 februari, van 10u tot
11u30: geven de leerlingen dictie Vichte het
beste van zichzelf. Ze brengen, doorlopend
tijdens de uitleen, zelfgekozen poëzie. Daarnaast ontvangen alle bezoekers aan de bibliotheek een leuke poëtische attentie!

Blijvertjes
Boekendienst aan huis
Cultuurhoekje
Contactpunt Lokale Historiek

Het nieuwe Prutske is er!

Ignace Gabriël, Claude Vandaele, Hildegarde
Vandendriessche, Marieke De Smet, Joke De
Smet, Vincent Cluyse, Gudrun Roobrouck,
Katrien Vandenburie, Nadine Marysse, Annelies Demeyere, Sophie Nuyttens, Linda Manderick, Dominique Bostoen, Antoon ‘t Kindt,
Youri Devlaminck en Louise Vanhonacker

Speeldata:
za 16 feb. om 20u / zo 17 feb. om 18u
vr 22 feb. om 20u / za 23 feb. om 20u
Genummerde kaarten te verkrijgen aan
7 euro vanaf januari 2008 bij Vanhoutte
Yvette. telnr. 056/68 03 58, Dorpsplein 21,
8570 Anzegem
e-mail : deschietspoele@gmail.com
website: www.everyoneweb.com/deschietspoele
Met vriendelijke groeten
Bostoen Dominique
Voorzitter toneelgroep de Schietspoele

Concert Vichtes Jeugdensemble

Stijn Streuvels’ Prutske is vandaag
bewerkt door Ed Franck, een leuk en verrassend verhaal van voor kinderen en volwassenen! Mag niet ontbreken op de boekenplank, het boek is uitgegeven bij Davidsfonds/Infodok op initiatief van de provincie
West-Vlaanderen. Op maandag 3 december
werd het officieel aan de pers voorgesteld in

Beste vrienden van de muziek,
Ook in 2008 zullen de muzikanten van het Vichtes Jeugdensemble (VJE) het beste van
zichzelf geven tijdens hun jaarlijks concert.
Dit concert heeft plaats in CC De Stringe op zaterdag 1 maart e.k. om 19u30. Wij zullen terug zorgen voor een aangenaam en boeiend programma. Kaarten kunnen verkregen
worden bij de leden van het VJE aan 3 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis meegenieten. Hopelijk mogen we U allen op deze avond begroeten! Tot dan!
2
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Op zondag 3 februari 2008
wordt De Stringe weer omgetoverd
tot een culinair paradijs voor de
fijnproever. Voor de zesde keer al
organiseert de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia haar mosselfestijn. De hele ploeg is alweer druk
aan de slag om ervoor te zorgen
dat alles op wieltjes verloopt en dat
de gasten zich met familie en vrienden kunnen ontspannen.
Volwassenen kunnen kiezen
voor mosselen met frietjes of een
verzorgde koude schotel. Voor de
kinderen is er een speciaal gerecht:
frietjes met frikandellen aan 3 euro
per portie.
Na het eten kan u nog genieten van koffie met een stukje taart.
Er is ook heel wat randanimatie voorzien: er komt een bandje spelen, er zijn springkastelen, volksspelen en grime voorzien voor de kinderen.
Kaarten zijn te verkrijgen bij Nele Chiers op het nummer 056 70 09 86 of bij de leden van
Sint-Cecilia Vichte. Komt u met een grote groep? Dan kan u ook een tafel reserveren. Wees
er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Badmintonclub Prutske
Tijdens de winterperiode is het niet altijd
evident of uitnodigend om een buitensport
te doen. Maar geen nood, er zijn nog altijd
tal van indoorsporten.
Zo kan je elke donderdag tussen 20 en
22 uur badmintonnen in de sporthal te Vichte.
De inkom voor niet leden bedraagt 2 euro
per avond. Leden betalen 18 euro per jaar en
1 euro per avond. Deze
laatste worden dan ook
verzekerd en krijgen een
doos Yonex 300 shuttles.
Er zijn een aantal
reserveraketten en shuttles voor handen voor zij
die eens willen proberen. De eerste kennismakingsbeurt is trouwens
gratis. Voor meer inlichtingen of een kennismaking loop je best eens
binnen op een donderdagavond. Telefoneren kan ook naar Dominique Demurie 0496
231 453. Je kan nog altijd bij!

De Textiel24 jaar jong !
Na 24 jaar voelen wij ons nog jonger als
voorheen. Geen wonder want wandelen is
de ideale sport om jong te blijven. Ben je 6,
60, 70 of zelfs 80 jaar jong; je bent nooit te
jong om te wandelen.
Na onze succesvolle open deur dagen en
onze seizoensafsluiter op woensdag 28
november waren we verheugd een 30-tal
nieuwe leden te mogen verwelkomen. Het is
nu evenwel “het” ideale moment om bij de
club aan te sluiten. Graag zetten we voor jullie even alle voordelen (nadelen zijn er helemaal niet) op een rijtje.
a) een schitterende persoonlijke sportverzekering via de sportfederatie Aktivia !
b) Je gaat wandelen wanneer en waar je wilt
!
c) Je hebt geen enkele wandelverplichting !
d) Je stapt zoveel en zo snel als je zelf wilt !
e) Via een zeer sociaal spaarsysteem kan je
genieten van de vele voordelen die de
club je biedt. (o.a. wandelkledij)
f) Je gaat wandelen op plaatsen waar je
anders wellicht nooit komt !
g) Je kan van tijd tot tijd mee voor een
vriendschapsprijsje met de bus.
h) Het sociaal contact tussen de wandelaars
is zeer groot.

VKSJ Vichte dankt u van
harte voor uw massale opkomst
naar de spaghetti-avond.
Hopelijk hebt u er van genoten! Jammer genoeg staan we
nu aan het begin van een iets
rustigere periode in de vksj.
Alle leidsters moeten namelijk een tandje bijsteken voor de examens. We
proberen toch in de mate van het mogelijke de
activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan.
Maar na de examens staan we te popelen
om de lieve kindertjes van Vichte en omstreken
weer in onze armen te sluiten. Ons volgende
superevenement wordt de spetterende, rillende, megafantastische APRESKIMO fuif ! Deze
vindt plaats op 22 maart 2008. Meer info
volgt zeker!
Maar we zeggen nu al: allen daarheen!
Geniet van de eindejaarsperiode en hopelijk
mogen we met zijn allen het nieuwe jaar goed
inzetten!
Info: vernieuwde site: www.vksj-vichte.be
of bel naar Ellen Vandamme: 0472202500 of
Marie Tack: 0499317570.

Beste Dorpsgenoten,
De Vichtse wielervereniging werd dit jaar ter gelegenheid
van hun 75-jarig bestaan plechtig op het gemeentehuis ontvangen. Een prachtig moment trouwens om op dit jubileumjaar
even met de nodige fierheid terug te blikken.
Naast de klassieke koersen, met als hoogtepunt de grote textielprijs, waar Iljo Keise als
prachtige winnaar uit de bus kwam, hadden we ook onze Fototentoonstelling” in het wiel
van de Flandrien”, onze klassieke veldcross en niet te vergeten, de doortocht van de “Tour de
France” met ons Tourdorp.
Wie dacht dat wij als vereniging blijven stil zitten, heeft het verkeerd voor. Even traditioneel wordt onze KAAS en BREUGEL-avond in feestzalen Rembrandt te Vichte die dit jaar
doorgaat op Zaterdag 1 maart 2008. Noteer alvast deze datum in jullie agenda, want de
plaatsen zijn beperkt. Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de bestuursleden of op het
centraal nummer 056.772571.
In naam van het voltallig bestuur houden wij eraan om al onze sponsors, seingevers en
vrijwillige medewerkers te bedanken voor het afgelopen jaar en U allen deugddoende eindejaarsdagen toe te wensen en een voorspoedig 2008.
Philippe Degroote, voorzitter

Heel veel mensen hebben in de voorbije jaren het gezelschapsspel herontdekt. Samen met
vrienden of familie gezellig aan tafel schuiven, alle lichten gedoofd behalve een enkel peertje
boven het spelbord, de kachel lekker knetterend op de achtergrond, schaduwen werpend op de
muur. Of liever met zijn tweetjes elkaar bekampen in een plezant spelletje bij een lekker glaasje
rode wijn, een zacht melodietje op de achtergrond. Het doet een beetje aan de kerstsfeer denken.
Krijg je bij het voorgaande een nostalgisch gevoel (of net niet), dan kan ik jullie warm
aanbevelen eens een zaterdagavondje uit te trekken om in café den Hert een gezelschapsspel te komen spelen. Eenmaal per maand organiseert spellenclub GamesSquare een heuse
spelavond. Het begint al om 20u, toekomen doe je wanneer je wil. De spellen liggen er voor
het uitkiezen en wanneer het gamma toch een beetje te groot lijkt, dan staan er professionele (zo noemen we onszelf toch graag) klaar om je bij te staan. Speel je graag een moeilijk
spel waarbij je constant moet afwegen wat de beste zet in je beurt is, we hebben het in ons
aanbod. Of heb je liever iets waarbij je niet te veel moet nadenken maar waarbij wat gelachen kan worden, we hebben het ook. Na de keuze van het spel, wordt het ook aan je tafel
van naaldje tot draadje uitgelegd: geen regels doorlezen, geen verkeerde manier van spelen,
direct goed vertrokken dus.
Alsof dat nog niet genoeg is, verloten we onder alle aanwezigen ook nog een spel waarvan de waarde tussen de 20 en 25 schommelt. En daarbij bieden we ook alle spelers een korting bij een bezoek aan frituur ‘t Vertellerke.
En wat betaal je daar voor? 1 euro om de hele avond te spelen, een spel te winnen, korting in het frituur te krijgen en natuurlijk een gezellige avond mee te maken. Maar daar moeten jullie natuurlijk voor zorgen.
Rest me nog te vertellen wanneer dit alles doorgaat. De volgende data hebben we al vastgelegd: 19 januari, 16 februari en 15 maart. De maanden daarna moeten we nog vastleggen. Wil je op de hoogte blijven of meer informatie krijgen, stuur dan een mailtje naar
bert@spelavond.be of neem een kijkje op www.spelavond.be.
Hopelijk tot aan de speltafel, Bert.

Zintuigen
op de Camino
door Corry Catteeuw
Vrijdag 22 februari 2008 om 20.00 uur
in de “Kring”, Oudenaardestraat, Vichte
Toegang: 3 euro
… over zijn pelgrimstocht naar Santiago
de Compostella.
Corry Catteeuw, succesvol zakenman en
oud-Vichtenaar vertrok in april 2007 te voet
van Nieuwenhove (Waregem) op tocht naar
Compostella, 2100 km, 81 dagen...
Het dagboek dat hij bijhield heeft hij
gepubliceerd onder de titel “Zintuigen op de
Camino”. Hij was er eerder al mee te gast op
de Jeugboekenbeurs van de Gezinsbond op

i) Je wordt lid van een gezellige groep wandelaars.
j) Je kan genieten van héérlijke clubfeesten
en een schitterende zomerse barbecue.
k) Je krijgt voor 6 euro het wandelboek bij
uitstek “Marching 2008”. 2000 wandelingen over gans België. (normale verkoopprijs : 15 euro)
l) Je krijgt het tweemaandelijks clubblad
“Prutske Vertelt”.
m) Je krijgt eveneens het tweemaandelijks
tijdschrift “Gezond op stap” via de federatie.
n) Gratis naamklevers voor op de inschrijvingskaarten.
o) Een korting op iedere wandeling t.o.v.
niet aangeslotenen.
Voor 7 euro/persoon ben je lid voor
een gans jaar bij De Textieltrekkers vzw.
Als je nu aansluit krijg je er nog gratis
een persoonlijk wandelboekje bovenop.
Zin om eens te proberen, kom dan naar
onze eerstvolgende wandeling tijdens de 5de
Aktiv-tochten op zondag 17 februari te Kaster waar je kan kiezen tussen 6, 9, 12, 18, 21,
24 of 32 km. Alle afstanden vertrekken vanuit
Kaster.
Info : S. Bossuyt (0497/46.79.42) of op de
website: www.textieltrekkers.be

Wiel in Wiel
Kaas en Wijnavond

Gezellige spelavonden in café den Hert

Voordrachtavond

trekkers

26-27 okt. 2007.
Velen die er over
horen of het boek
lezen zeggen “Dat
zou ik ooit ook eens
willen doen…”
De
opbrengst
van de avond gaat
naar een goed doel,
nl ‘Le Camino de
l ’ e s p o i r ’
http://www.caminodelespoir.com/, een
project voor mentaal gehandicapte
kinderen, waar Corry op zijn weg naar Santiago de Compostela toevallig mee in contact is
gekomen.
Info: P. Ostyn, 056 77 93 19
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KSA Ter Vichten

KAV-Vichte

Hallo!
Terwijl we druk de laatste pagina’s van
onze agenda volschrijven met allerlei plannen, bladeren we mijmerend terug naar de
data die we met stip aangeduid hadden.
Weekends, tochten, kampen, spelen, feesten
… allen hebben ze een diep spoor van een
zalige herinnering in het geheugen van de
gastjes en de leiders gekerfd.
Hiervoor zeggen wij graag dank je wel aan
de vele ouders voor hun vertrouwen, dank je
wel aan de kasteelheer voor ons lokaal, dank
je wel aan de koks voor het heerlijke eten en
hun gezelschap, dank je wel aan chauffeurs
voor het noodzakelijke en veilige vervoer,
dank je wel aan iedereen voor jullie massale
aanwezigheid op feesten, games, quiz…
Hiervoor zeggen wij sorry aan de mama’s
voor de manden vol vuile was en sorry aan zij
die het op 4 november wat lastig hadden…
Laten we er nu even onze nagelnieuwe
agenda bijnemen en volgende data noteren:
– 8-10 februari: weekend KAB en KAP
– 1-4 april: 4-daagse JHN
– 5 april: Strandbal met o.a. Thomas de
Soete!!
– 11 mei: zeedag
– 7-16 juli: kamp KNP
– 11-20 juli: grootkamp (KAB vanaf 15 juli)
– 20-28 augustus: Lourdeskamp JHN
Mochten jullie bladerend de data van jullie (tuin)feesten opmerken, noteer dan:
“KSA ter Vichten verhuurt mooie en
ruime feesttent”. Meer info over dit alles
kunnen jullie natuurlijk vinden op onze website: www.ksatervichten.be
Tot slot wensen wij jullie allemaal een
prachtig eindejaar en een spetterend 2008 toe!
(Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie
steeds terecht bij bondsleider Jonatan Baert
op 0472 777 427.)

Het oude jaar is aan het inslapen.
Het nieuwe jaar is aan het ontwaken.
Wij wensen U veel liefde, gezondheid en geluk.
Dan kan ook dit jaar niet meer stuk.
En dat al U wensen uit mogen komen
waarvan U in het oude jaar alleen van heeft
mogen dromen.
Dit wensen wij aan U allen !
Beste wensen voor 2008, KAV-bestuur Vichte

Programma
Wij gaan uiteraard verder met onze cursus fitbal en bloemschikken.
Geheugentraining – 17 januari ‘08
Cursus van 1 x 2 uur.
Je geheugen trainen, een populaire bezigheid voor iedereen die af en toe moeilijkheden
ondervindt met zijn geheugen. Een avond
geheugenoefeningen kan zeer geruststellend
werken. Of je nu jong of ouder bent, je kan je
geheugen trainen door bepaalde technieken
toe te passen. Via oefeningen leer je die technieken beheersen en zal je tot de vaststelling
komen dat je heel goed onthoudt en dat je
geheugen optimaal werkt. Deze activiteit
heeft plaats om 19u30 in “De Kring”.
Info : Christine Cosaert - tel. 056/775466
Toneel “De Schietspoele” – 16, 17, 22
en 23 februari ‘08
Paasviering met KWB – 16 maart ‘08
Met ontbijt om 8u.30 in “De Kring” en
daarna bezinning met gastspreker Hubert
Soenens.
Inschrijven: Christine Cosaert - 056/775466
Uitwaaitocht – zondag 30 maart ‘08
Info: Christine Cosaert - tel. 056/775466
Daguitstap – zaterdag 5 april ‘08
Een datum om reeds in uw agenda te
noteren !
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IN DE BAN VAN HET WIEL
Vrij 18/01/08: Nieuwjaarsontmoeting
“Kaas en wijnavond”- Mét partner
Woe 13 & 27/02/08: 2 avonden tot rust
komen … “Relaxatie” met Martine Deconinck
Woe 19 maart 2008: Bedrijfsbezoek: Boss
Paints, B-Leie - Kleurentrends en kleurentips
Di 1/04/08: “Kids”-namiddag: bloemschikken en pannenkoeken smullen
Woe 16/04/08: Kookles: tuinfeest voorbereiden, Kortrijk met Hilde Wittewrongel
Surf eens naar onze website: www.markantvzw.beBestuur.

Kalender Neos

Wo 9/1 Sport : volksdans (2) 20u (sportkaart)
Za 2/2: Kaas-en wijnavond, bar De Stringe 19.30u
Ma 11/2: Piet Vanthemsche De Spil Roeselare 20u
Do 14/2 Sport : fitness 20u (sportkaart)
Di 19/2: kookles 3 : Belgische hamsoorten, Refter
gemeenteschool 19u
Ma 25/2 Naailes 1: “Zwierige rokjes”, Ansold 19.30u
Di 26/2: Bezinningsnamiddag De Mote Desselgem
14u
Do 28/2 Prof. De Marteleire spreekbeurt : voedingsdriehoek, Mensinde 19.30u (KVLV-Tiegem organiseert)
Ma 3/3 Naailes 2 : “Zwierige rokjes”, Ansold 19.30u
Wo 12/3: Sport : badminton 20 u (sportkaart)
Ma 17/3 Naailes 3 : “Zwierige rokjes”, Ansold 19.30u
Di 18/3: kookles 4 : Hartig gebak, Refter gemeenteschool 19u
Do 27/3: Gezondheidsles : Het belang van ons bioritme, bar De Stringe 19.30u
Ma 31/3 Naailes 4: “Zwierige rokjes”, Ansold 19.30u

Di. 8/1: Zwemmen
Di. 15/1: 11 uur Misviering, Rembrandt: receptiediner-muziek, Huldiging Kaartkampioen
vrij kaarten
Za. 19/1: Dirk Denoyelle Ansold 20 uur
Di. 22/1: Bedrijfsbezoek: Danalith 14 uur
Di. 29/1: Wandelen
Di. 5/2: Pétanque
Zo. 10/2: Roeselare Musical “de tiende man”15 uur
Di. 12/2: Namiddag St. Niklaas en Musea
Di. 12/2: Zwemmen
Di. 19/2: De Stringe 14.30 uur kaarting
Di. 26/2: Wandelen
Di. 4/3: Pétanque
Di. 11/3: namiddag: Herman Coene, “Vichte en zijn
verleden”
Di. 11/3: Zwemmen
Di. 18/3: Rembrandt 14.30 uur, “Koen Bossuyt”
lachen en goochelen
Koffietafel, puntenkaarting
Di. 25/3: Wandelen

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Pasen) te bezorgen vóór woensdag 5 maart 2008
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

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

Advertentieruimte
te huur!
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

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

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

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

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 !

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

Vichteplaats 32, 8570 Vichte

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

Contact:
D. Demurie
0496/231453

Bierhalle DECONINCK
bvba

WILLY VAN DEN BERGHE

Telecomcenter
Kopie- en printcenter

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

definitieve

en

Lees ook :

www.vichte.be

We connect you
to the world !

Kinderkledij van 0 - 16 jaar
Geboortelijsten

ontharingen

16 januari: startavond Broederlijk Delen De
Spil Roeselare
27 januari plussersactiviteit film El Bola 1416u
vasten: plussersactiviteit Broederlijk Delen,
solidaire maaltijd ten voordele van Broederlijk Delen in Ingooigem
15 maart +16j Palmzondaginitiatief van IJD
nationaal
29 maart: 10-16u surplusdag in Waregem
Meer info: Greet De Kesel, Molendreef 78,
8570 Vichte - 056/32 56 89

Deltea

ALIZÉE

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

kalender2008

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

Jaarprogramma 2007 - 2008
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