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Editoriaal

Beste dorpsgenoten
Gelukkig weergalmen er nog zomerhits via de ether of je zou wel denken dat we in een milkshake van seizoenen terechtgekomen zijn. Een
combinatie van wintergroenten met herfstvruchten overgoten met een
lichte lentecoulis en gefarceerd met een zomerse aardbei. Ja, een farce is
het wel onze typische Belgische zomer. De touroperators wrijven zich
alweer in de handen want ze zullen ze vol hebben volgend zomerseizoen.
Je kan echter ook opteren om in ons dorp te blijven en te genieten van
het statige rijzen der nieuwe appartementsblokken her en der rond ons
dorpscentrum. Je kan er niet naast kijken. De voorbereidende afbraakwerken, daar waar deze woonsten zullen opgetrokken worden, zijn volop
aan de gang. Zo wordt één van de oudste cafés van ons dorp, terwijl ik dit
schrijf, met de grond gelijk gemaakt. Café St.-Elooi (de wachtzaal) later
Vrolijk België en de James zal in onze herinnering, op foto’s of als decor
(100- jarige en millenniumfeest) moeten verder leven. Deze stube en zijn
geburen moeten plaats ruimen voor een 24 tal flats en enkele commerciële diensten onderaan. Het gebouw in L-vorm wordt opgetrokken naar
de gewestweg toe, zodat “het Kasteelplein” vooraan vergroot. Vanaf dan
krijgt Vichte er dus een nieuwe straatnaam bij. Eigenlijk moet ik zeggen
pleinnaam, want de huizen rondom blijven hun huisnummer en straatnaam behouden. De parking tussen deze nieuwe blok en het standbeeld
de Verteller zou dan tevens benoemd worden tot Marktplein.
Naast deze bouwwerf verschijnen ook 8 appartementen op de grondvesten van het Spey aan de vrije basisschool. Bovendien plannen verschillende aannemers nog eens 5 flats en enkele commerciële ruimtes aan de
kant van de Vichteplaats op de Bekaertsite en een 35 tal woonsten op de
open ruimte van het gewezen bouwbedrijf d’Huyvetter achter de vijver.
Tel rustig mee. Dit zijn meer dan 70 appartementen in de komende 2 jaar.
Hopelijk leeft de markt vlug weer op voor dergelijke appartementen (in
tegenstelling tot nu) of de gebouwen zullen lang leeg blijven staan.
Dat laatste kan niet gezegd worden van de gemeentelijke infrastructuur. Aan deze dikke verteller vol evenementeninfo te zien, zal het er in
tegendeel druk aan toegaan. Spijtig genoeg moeten de organisaties vanaf

nu dieper in de buidel tasten om activiteiten te organiseren. De gemeenteraad heeft namelijk beslist alle huurprijzen van hun infrastructuur op te
slaan met 10 tot 20%. “Alles is een stuk duurder gekomen: de verwarming,
het onderhoud, etc. Bovendien hebben we al meer dan 10 jaar de prijs niet
meer verhoogd “, dixit onze gezagsdragers. Tegen deze economische wetmatigheid is op eerste zicht niets in te brengen. Alhoewel?! Het verenigingsleven werkt eigenlijk niet volgens deze wetmatigheid. Mocht dit wel
het geval zijn, dan is er gewoon geen sociaal verenigingsleven meer. Bereken maar eens alle uren werk die de vrijwilligers belangeloos in deze organisaties steken. Mocht dat ook naar “economische” waarde moeten worden
vergoed, dan is het afgelopen! Stel je even voor: jouw kinderen gaan niet
meer naar de jeugdbeweging, de sportclub, of het jeugdensemble. Vergeet
de socio-culturele activiteiten bij de KAV, KVLV, Neos of Markant. Geen
toneelvoorstellingen meer van Streven of de Schietspoele! Gedaan met badminton, voetbal, korfbal of tennis. Ik herhaal: stel je voor dat de organisaties ook economisch willen vergoed worden! Onbetaalbaar! En dan heb ik
het nog niet over de sociaal en maatschappelijke implicaties. Het laag (of
gratis) houden van gemeentelijke diensten en infrastructuur is een teken
van respect en steun voor het onmisbare verenigingsleven. Je kan steeds
prijzen vergelijken met duurdere gemeentes, maar er zijn er zeker ook
goedkopere. De dorpsraad, die voor dit bloeiend verenigingsleven staat,
roep de gemeente dan ook op hierin het goede voorbeeld te blijven geven
als een positief ondersteunend teken. Het nieuwe huurprijsreglement houdt
rekening met evenementen zonder en met winstoogmerk, wat alvast positief is. Hou het democratisch en sociaal. Dit is zo belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeenschappen.
Jouw steun, in de vorm van jouw aanwezigheid op al deze activiteiten,
is natuurlijk ook belangrijk. De eerste van deze evenementen staan al op
stapel tijdens de Kermis (zie de middenkatern). Mogen we vragen jullie huizen tijdens deze dorpsfeesten te versieren met de vlag van Vichte (met of
zonder wijknaam). Zo wordt het feestelijker. Voor zij die er één wensen te
kopen: er zijn er nog beschikbaar in café den Hert aan 15 euro het stuk.
Tot op de Kermis of de open bedrijvendag van 5 oktober (met verschillende Vichtse deelnemers - zie www.openbedrijvendag.be -) of één van de
vele ander activiteiten…
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de dorpsraad Vichte - Dominique Demurie, Voorzitter

F o t o c l u b
A g e p ø n

Bericht
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 20, 21 en 23 september.
Op zaterdag 20.09.2008 vanaf 17u00u tot 24u00.
Is de toegang voor iedere bestuurder verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef en de
Vichteplaats te Vichte. Bovendien is het verboden te parkeren of stil te staan in de Kerkdreef
en in de Vichteplaats (Vichtecross)
Op zondag 21.09.2008 is van 12u00 tot 22u00 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 23.09.2008 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.

10

jaar
Naar tweejaarlijkse traditie houden we tijdens het kermisweekend opnieuw onze Fototentoonstelling ‘Ogenblik VI’.
Onze circustent die staat op het Piaplein en de tentoonstelling is zaterdag en zondag van
10 tot 20 uur geopend.
Naast de foto’s worden er ook fragmenten getoond van videoproducties die we eerder
maakten.
Een demonstratie van de videomontages wordt gegeven tijdens de veldcross, die
op groot scherm live zal te volgen zijn in onze tent.
Inkom gratis!
In het najaar organiseert Agepon een Basiscursus Digitale Fotografie.
Deze richt zich op alle mensen die hun fototoestel steeds op ‘automatisch’ hebben staan
en die meer uit hun toestel willen halen.
Met veel praktische voorbeelden zal worden uitgelegd waarvoor de verschillende menu’s
op het toestel dienen, hoe de flits juist te gebruiken, wat is optische zoom en digitale
zoom,…
Verder zullen er tips worden gegeven hoe je in moeilijke lichtomstandigheden toch mooie
foto’s kan maken.
In de laatste les zal kort worden uitgelegd hoe je de foto’s op de computer kan plaatsen
en beheren en hoe je de foto’s kan verkleinen om ze eenvoudig door te mailen.
Iedereen kan zijn eigen fototoestel meebrengen en zal er persoonlijke uitleg over krijgen. Daarom wordt het aantal inschrijvingen beperkt tot 20 personen.
De cursus van 4 lessen gaat door in de Gemeenteschool in Vichte op 15 en 22 oktober,
5 en 12 november, telkens van 19u tot 21u.
De totale prijs van de cursus is € 40, inschrijven kan tijdens de tentoonstelling of op
www.agepon.be.

Met de werkgroep Iloïlo-Vichte organiseren we dit jaar met Vichte kermis een spetterend
weekend om ons 10 jarig bestaan te vieren.
Op vrijdagavond 19 september 2008 nodigen we iedereen uit om samen met vrienden
en familie te komen luisteren naar het optreden van Willem Vermandere in de Oude Kerk
vanaf 20u. Bestel tijdig uw kaarten want de plaatsen zijn beperkt.
De toegangsprijs per persoon bedraagt € 10 in voorverkoop of € 12 aan de deur. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.
Kaarten kunnen bekomen worden bij: familie Vaneeckhout-Vantomme (056/77.50.22) /
Pastoor Luc Vandemoortele (056/77.78.70) en alle leden van de werkgroep
Op zondag 21 september 2008 is er in de Oude Kerk een tentoonstelling met verkoop
van kunstwerken. We openen deze kunsthappening om 11u30 met een vernissage. We
nodigen iedereen die ons project genegen is uit voor een hapje en een drankje, samen met
wat muziek en poëzie. De tentoonstelling zelf is dan te bezichtigen vanaf 14u. Daarnaast
organiseren we een spetterend feest voor de ganse familie om ons 10 jaar ILOILO in de verf
te zetten, in en rond de Oude Kerk. Er zijn heel mooie prijzen voor groot en klein. Dit doen
we samen met het Davidsfonds en de KVLV van Vichte.
Dit alles organiseren we natuurlijk ten voordele van ons melaatsendorp in de Filippijnen.
Gedurende onze activiteiten staan we ter beschikking om de nodige informatie te geven
rond ons project. Zo kunnen we u vertellen hoever het staat met het kantklossen, de eigen
bakkerij en apotheek, de watervoorziening en de huisvesting. We zijn ook heel fier u te kunnen vertellen hoeveel studenten konden verder studeren met een studiebeurs vanuit Vichte.
Kortom duizend en één reden om zeker af te komen. Tot op het kermisweekend.
De werkgroep Iloïlo-Vichte (Isabel Beirlaen, Rudy en Dorine Vanderstene, Hilde Dehullu,
Pastoor Luc Vandemoortele, Patriek en Nicole Vaneeckhout, Peter en Kirsten Verschueren)
Olekenbosstraat 36,8570 Vichte-Anzegem - tel 056/77.50.22 - rek.nr. 035-2693750-04
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BBQ à volonté op KSA-feest ! Start to run!
Dag allemaal!
Over het einde van de vakantie moet niet
te lang gemijmerd worden, want zo’n einde
betekent ook meer dan één nieuw begin. De
start van een nieuw KSA-werkjaar is er daar
eentje van! Deze start lanceren wij dan ook
graag met een toepasselijk KSA-feest. Op
kermiszondag (21 september) organiseren
wij onze traditionele games. Op het veld aan
de Stringe nemen verschillende ploegen het
tegen elkaar op in de strijd om sneeuwwitjes
hand. Mannen en vrouwen gaan als wilden
tekeer om in de buurt van de kleine zeemeermin te geraken, jong en minder jong
slaan samen met roodkapje op de vlucht voor
die o zo nijdige wolf... kortom een namiddag
vol plezier, hilarische toestanden en grandioos spektakel!! Zoals altijd is iedereen van
harte welkom om hier gratis van mee te
genieten!
Maar deze keer doen we nog iets extra,
dit jaar maken we er een echte KSA-startdag
van! Vanaf 12u30 is iedereen welkom op
onze BBQ à volonté. (volw.: € 12, kinderen:
€ 8 – inschrijven kan via www.ksatervichten.be of bellen naar Tom op 0472 48 77 52 –
betalingen gebeuren de dag zelf).
Op het plein zal ook een tentje staan
waar je naar foto’s van de afgelopen kampen
kan kijken en in onze tokshop kunnen uniformstukken en KSAgadgets bekeken, gepast
en besteld worden.

Voor
moeders
(maar ook voor
vaders, grootmoeders, tantes...) organiseren wij een extra
wedstrijd. Wie voor
14u een taart binnenbrengt, maakt
kans op een gouden
deegrol! De prijs
wordt
uitgereikt
door een objectieve
jury die vooral op
smaak en presentatie let.
Aan de jongste hebben we natuurlijk ook
gedacht. Springkasteel, zwembad... stilzitten
hoort er die zondag niet bij! Zeker de moeite dus om eens te passeren.
Na de games beginnen we uiteraard weer
aan het echte werk. Tijdens het weekend van
26-27-28 september gaat iedere ban weer
aan de slag met knotsgekke activiteiten.
Mocht je vragen hebben ivm de games of
over de werking van KSA en onze website
maakt je niet veel wijzer, dan verschaft onze
bondsleider je graag wat woord en uitleg
(Jonatan Baert – 0472 777 427 –
jonatanbaert@gmail.com).
Tot op de games!
KSA-groeten,
de leiders

Verbeter
uw
conditie!
Aangepaste
looptrainingen
vanaf zondag 28
september in het
Beukenhof te Vichte.
EEN INITIATIEF
VAN DE BEUKENHOFJOGGERS.
Voor beginners
Rustig lopenafgewisseld 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.

Koerst u mee?
Wegrit of Veldtoertocht!

Kon. sportvereniging
“Wiel in Wiel” Vichte
Beste dorpsgenoten,
Beste sportvrienden,
Met Iljo Keise heeft Vichte vorig jaar
een prachtrenner als overwinnaar gehad.
Een Olympier, een pistier, een wegrenner,
kortom een veelzijdig iemand die als
voorbeeldfunctie voor onze jeugd mag
dienen. Bestaat er nog ethiek in de sport?
Elk jaar opnieuw wordt er gepleit en
beloofd om van de wielersport een
propere sport te maken. Was de wielersport dan niet proper? Laten we eerlijk
zijn, Als je echt van iets of iemand houdt,
vergeef je al gemakkelijker een misstap.
Ik doe graag een warme en gemeende
oproep naar onze jeugd en begeleiders
toe om de sport eerlijk te houden. De
Olympische gedachte is hier wel op zijn
plaats.
Net zoals elk jaar trachten wij van kermisdinsdag opnieuw een mooie dag te
maken.
Het feest start dit jaar op zaterdag 20
september met onze veldcross voor
Vichtenaren rond het kasteel Verhaeghe
en ons dorpsplein. Snel inschrijven is de
boodschap want de plaatsen zijn
beperkt. Wij waarschuwen de deelnemers dat er na de wedstrijd gerichte
dopingcontroles kunnen uitgevoerd worden. Op zondag 21 september gaat
onze wedstrijd voor junioren door,
gevolgd door de koers voor beroepsrenners op dinsdag 23 september. Kortom, een gevuld programma en uiteraard
hopen wij U op een van deze activiteiten
te mogen ontmoeten.
Tot op een dezer dagen,
Philippe Degroote

Badmintonclub
Prutske
Het seizoen van de indoorsporten is aangebroken nu de dagen weer korten en de
avonden heel fris worden. Geen nood, jullie
kunnen zich van september tot eind juni
iedere donderdagavond van 20 tot 22 uur
opwarmen in de Vichtse sporthal Beekdale
met een partijtje badminton.
Iedereen is welkom vanaf ca. 14 jaar tot
74 jaar. We houden het recreatief, zodat
iedereen op zijn eigen niveau kan spelen.
Een eerste kennismaking is altijd gratis, kom
dus gerust eens kijken of meespelen. Er zijn
een paar reserverackets aanwezig voor starters en we zorgen ook voor een pluimpje.
De prijzen houden we bewust democratisch: zij die blijven komen en geen lid wensen te worden, betalen 2 euro per avond.
Leden betalen een jaarbijdrage van 20 euro
en 1 euro per avond. Voor die prijs worden
deze laatste dan wel verzekerd en krijgen ze
een doos met 6 Yonex Shuttles.
Voor meer info: donderdagavond in de
sporthal of bij D. Demurie 0496 231 453

Davidsfonds Vichte nodigt u uit op kermiszondag 21 september vanaf 14u30 in de
Oude Kerk voor de voorstelling van het jaarprogramma & het boekenpakket.
Eerstkomende activiteiten:
5 oktober
“Oudenaarde 1708” – cultuur-historische wandeling
i.s.m. DF Anzegem-Kaster en Tiegem-Ingooigem
23 november Landschapswandeling te Grijsloke
o.l.v. natuurgids Carlos Van De Ginste
november
Junior Journalistenwedstrijd ism gemeentelijke basisschool
12 december “De smaak van bier” Jef Van den Steen
Info bij de bestuursleden of via secretaris Koen Tack, Edgar Tinelstraat 8 -8570 VICHTE.

Beste sportliefhebber,
Op zaterdag 27 september organiseren
wij, de wielertoeristenclub ‘Wiel in Wiel
Vichte’, onze 8° Veldtoertocht - Wegrally.
Gezien ons dorp een ideale uitvalsbasis is
voor fietstochten, kunnen wij zonder blozen
stellen dat we beschikken over enkele prachtige omlopen, in een uniek stukje natuur,
waar iedere MTB-er of wielertoerist zich naar
hartelust kan uitleven.
Er worden voor de veldtoertocht dit jaar
drie omlopen voorzien:
• 25 km, voor iedereen perfect doenbaar.
• 50 km, een heerlijke omloop met toch wel
enkele pittige hellingen
• 80 km, voor de sportievelingen onder ons,
maar de moeite om het te proberen. De
voldoening achteraf is des te groter.
De drie 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. Natuurlijk afhankelijk van de afstand
die u rijdt. Een aanrader voor de mountainbikers onder ons.
Ook voor de wegrit kunt u een keuze
maken uit drie afstanden. We hebben besloten om dit jaar onze omlopen volledig te hertekenen en deze zijn dan ook totaal verschillend van de vorige edities. U kan een keuze
maken uit een lus van 80 km met enkele stevige kuitenbijters van Waalse makelij, echt
de moeite. Of is er ook een afstand van een
kleine 50 km over een lichtgolvend parcours,
voor het grootste deel in het nabijgelegen
Oost-Vlaanderen. Of… u kan de twee combineren waarvoor we u nu reeds een dikke proficiat geven. We hebben geopteerd om zo
veel mogelijk te rijden langs binnenwegen,
weg van het drukke verkeer. Eveneens voldoende en goed zichtbaar 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 van 8 tot 14 u in
de Gemeenteschool van Vichte (aan de
brandweerkazerne). Gans het gebeuren
wordt georganiseerd in samenwerking met
de Wielerbond Vlaanderen. Alle deelnemers
zijn dus voldoende verzekerd.
Wij hopen alvast u te mogen verwelkomen op ons fietsevenement, want … fietsen
is gezond en de après-sport kan eens deugd
doen aan ’t hertje. De zon heeft reeds
beloofd om dit jaar van de partij te zijn.

GEZINSBOND VICHTE
organiseert voor de 9de maal haar

TWEEDEHANDSBEURS
op zaterdag 18 oktober 2008, 14-17 u. in De Stringe,
Ommersheimplein (Beukenhofstraat) Vichte
Gezinnen verkopen kindgerichte goederen die in goede staat zijn. Met de beurs willen we
jonge gezinnen helpen om tegen een zacht prijsje een uitzet samen te stellen. En als verkoper krijg je zo nog iets terug van je oorspronkelijke investering. De toppers zijn kinderkleding,
speelgoed, boeken, babymateriaal en zwangerschapskleding. Maar ook fietsjes en meubeltjes
doen het goed.
NIEUWE FORMULE!
• De verkoop van de goederen vindt rechtstreeks plaats tussen standhouder en klant. Dit
betekent concreet dat iedere standhouder gedurende de hele verkooptijd bij zijn stand
blijft staan en zijn gerief aan de man (of vrouw) brengt.
• Iedere standhouder huurt één tafel (1 m2) tegen de prijs van € 5 of of twee tafels (2 m2)
tegen de prijs van € 9; niet-leden betalen respectievelijk € 8 of € 12.
• Tijdens de beurs houdt de Gezinsbond een cafetaria open, waar groot en klein zullen kunnen genieten van een drankje, en o.a. ook koffie met pannenkoeken!
• De toegang voor de kopers is gratis, zowel voor leden als voor niet-leden.
• Verkopers kunnen inschrijven tot woensdag 8 oktober (of tot alle tafels besproken zijn).
• Inschrijven kan:
Via www.gezinsbond/vichte.be of via e-mail hvw@belgacom.net
Of via onderstaande strook, terug te bezorgen op deze adressen:
Greta Demurie - Willemyns, Bosstraat 55;
Cecile Laridon - Debosschere, Domien Veysstraat 35;
Christine Opbrouck - T’Jollyn, Kerkdreef 14;
Pol Ostyn, Deerlijkstraat 3.
Uw inschrijving is pas definitief na contante betaling of na het storten van het juiste bedrag
op rek. 385-0433852-34. U kunt ook cash betalen op een van de contactadressen.
• Afspraken:
Verkopers kunnen hun koopwaar uitstallen vanaf 12u30. Er zal een laad- en loszone zijn
in de Vlasschaardstraat tegenover de dienstingang van De Stringe.
De verkoper staat zelf in voor de verkoop van zijn waren en neemt onverkochte goederen terug mee.
Levende dieren, gevaarlijke producten, wapens en etenswaren zijn niet toegelaten.
Ondergetekende, ............................................................. Lidkaart nr.: .........................................
Straat:................................................................................ Gemeente: ...........................................
Telefoon/gsm:....................................... e-mail:..............................................................................
heeft kennis genomen van de bovenstaande afspraken en schrijft zich in als verkoper op de
tweedehandsbeurs van Gezinsbond Vichte, en reserveert:
■ 1 tafel aan € 5 (met lidkaart gezinsbond 2008) of aan € 8 (niet-leden)
■ 2 tafels aan € 9 (met lidkaart gezinsbond 2008) of aan € 12 (niet-leden)
Datum: ......................................................
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VKSJ
volop in actie
Beste ouders, kinderen en sympathisanten,
Eerst en vooral willen we jullie, ouders, nog
eens bedanken voor het vertrouwen dat jullie
stelden in de leidingsploeg van de VKSJ. Want
zonder de aanwezigheid van jullie dochter hadden we nooit zo’n superkamp gehad in Bree als
nu het geval was...
Nog nagenietend kijken we terug op 2
deugddoende en spelende “zomer”maanden.
De ouderen nemen de draad weer op op
het werk, de jongsten halen hun boekentas
weer van de zolder. En met de woorden van
Joost Zwegers: “the best is yet to come” vliegt
VKSJ Vichte er weer in. Hopelijk wordt het dit
jaar een werkjaar zoals vorige jaren!
Kinderen van het 1e leerjaar tot het 4e middelbaar kunnen elke zaterdag komen spelen
aan ons lokaal in het Beukenhof.
Voor de sloebers (1e en 2e leerjaar) en springers (3e en 4e leerjaar) is dit van 10u-12u,
Voor de RKP (5e en 6e leerjaar) en JIM (1e
en 2e middelbaar) gaan de activiteiten door
van 16u-18u
De oudsten, SIM (3e en 4e middelbaar),
kunnen zich uitleven van 18u-20u
De leidsters zullen in de loop van september
langs komen om uw dochter (opnieuw) in te
schrijven.
Het inschrijvingsgeld bedraagt slechts 18
euro (verzekering) voor een volledig werkjaar.
Op zaterdag 4 oktober kunnen alle meisjes tussen 6 en 15jaar die zin hebben om te spelen, naar onze startdag komen. Dit van 14u tot
17u aan ons lokaal in het Beukenhof. We zullen
aan de hand van een gigantisch spel kennis
maken met ons nieuwe jaarthema: “Buiten de
lijntjes”.
Breng gerust vriendinnetjes mee! De startdag is de ideale manier om eens te ‘proeven’
van VKSJ.
Er is nadien nog de mogelijkheid tot
inschrijven of tot het kopen van een uniform!
Daarna, van 17u tot 19u, bieden we alle
ouders en kinderen een natje en een droogje
op onze ‘nieuwwerkjaarreceptie’.
De ideale gelegenheid om ons lokaal eens
te bezichtigen, kennis te maken met de leidsters en/of andere ouders of wat meer te weten
te komen over de straatkinderen in Peru. Line
Ostyn, oud-leidster van Vksj Vichte zet zich in
voor een dergelijk project en wil daar graag
wat meer over vertellen...
Op 11 oktober beginnen we dan enthousiast aan onze lange reeks van wekelijkse activiteiten. Uw dochter krijgt daarover verdere
info van haar leidsters.
We vragen ook nog even uw aandacht voor
een uiterst belangrijke gebeurtenis!
Zet alvast een groot kruis in uw agenda op
zaterdag 22 november want dan is er onze
enige echte OUDERAVOND. Uw dochter zal u
op die dag trachten te verrassen met een dansje, een liedje,...
Meer informatie hierover volgt zeker nog...
We zouden het fijn vinden mochten jullie in
grote getale aanwezig zijn!
Tenslotte willen we jullie er nog even attent
op maken dat onze VKSJ site wekelijks zal worden geüpdate! Op onze site kan je de wekelijkse activiteiten terug vinden, foto’s van activiteiten, nieuwtjes,...
Neem zeker regelmatig een kijkje op
http://www.vksj-vichte.be of/en laat een
berichtje na in ons gastenboek!(Ook de foto’s
van het voorbije kamp zijn er terug te vinden!)
Wanneer er vragen zijn kunnen jullie gerust
terecht bij de hoofdleiding Ellen Vandamme en
Marie Tack: ellenvandamme13@hotmail.com:
0472202500,
marietack@hotmail.com:
0499317570. Zij zullen jullie met veel plezier
helpen!
We hopen samen met u op een fijn nieuw
jaar en hopen u te mogen treffen op onze
receptie of onze ouderavond!
Speelse groeten, de leidsters!

Brandweer

Anzegem

Na het denderend succes van
vorig jaar met de topper Reborn
nodigt onze brandweer je weer
uit op 29 november 2008 vanaf

20u30 in zaal Rembrandt voor
de 4° Nacht van de Brandweer
met optreden van Esther.

Sint-Cecila Vichte naar finale muziekfestival!

Vorig jaar lieten we jullie al weten dat de fanfare na zijn deelname aan de provinciale
selectiewedstrijd 2007, gekozen werd om deel te nemen aan de finale wedstrijd in 2008. In
deze wedstrijd, die doorgaat op zondag 7 december in De Spil te Roeselare, zullen we het
moeten opnemen tegen de andere 2 laureaten, namelijk het Harmonieorkest Vooruit van
Harelbeke en de Harmonie Het Gildemuziek uit Roeselare. Alvast nodigen wij jullie alle van
harte uit om te komen supporteren.
De komende maanden liggen de repetities volledig in het teken van ons jaarlijks concert
en onze deelname aan de provinciale wedstrijd in december.
Het herfstconcert gaat dit jaar door op zaterdag 18 oktober om 20u. en op zondag 19
oktober om 18 u. Onze dirigent heeft weer zijn uiterste best gedaan om alle muziekliefhebbers te verwennen, want naast enkele wedstrijdwerken (Niflheim van Wouter Lenaerts en
Riverdance van Bill Whelan), komen ook lichtere werken aan bod, o.a. 99 Luftballons, Perhaps
Love en Peter Gunn. Alle Vichtenaren krijgen zoals gewoonlijk een gratis ingangskaart in de
bus gestopt. In ruil wordt een kleine steunbijdrage gevraagd tijdens de jaarlijkse rondgang
van de muzikanten.
Tenslotte geven we jullie een overzicht van onze activiteiten tot het einde van het jaar:
Zondag 21 sep: opluisteren H. Mis van 10u30 te Vichte
Zondag 5 okt: optreden te Ingooigem
Weekend van 11-12 okt: organisatie VLAMO tornooi in De Stringe
Weekend van 18-19 okt: jaarlijks herfstconcert
Dinsdag 11 nov: optocht nav 11 november viering
Zondag 16 nov: opluisteren H. Mis van 10u30 te Vichte
Zondag 7 dec: Provinciaal tornooi te Roeselare
Wij hopen jullie op één van onze activiteiten te mogen ontmoeten!
www.sintceciliavichte.be

Beminde toneelvrienden
Nu er ongetwijfeld al een laagje stof ligt
op onze twee Olympische medailles, de
nationale politici zich opmaken voor het elfendertigste bedrijf van hun klucht en het
werkplunje ons alweer past als vanouds,
voorzien wij van Toneelgroep Streven
straks in het najaar een welgekomen theatrale verpozing. U een flinke portie cultuur
en creativiteit voorschotelen met mensen van
bij ons, dat is onze bedoeling.
Beginnen doen we straks met “Rust”,
een Vlaams stuk van de bekende theater- en
televisieacteur Mathias Sercu. Dat Mathias
ook theater schrijft is niet bij iedereen
bekend, en dat is zonde want de man heeft
verdomme een sappige toneelpen. “Rust” is
een pittige maar vooral hilarische komedie
met een ietwat ongewone setting. Origineel
en geestig, meer moet dat soms niet zijn.
Ook van onze nieuwe regisseur Nieuwsbladjournalist Koen Lauwereyns zijn we meer dan
content. Hij geeft u onderaan dit stukje
alvast de plot mee van deze heerlijke
komedie.
Voor ons tweede stuk zoeken we het in
Ierland, meer bepaald bij Martin McDonagh,
onder meer bekend als regisseur van de film
‘In Bruges’. “De kreupele van Inishmaan”
(werktitel) is evengoed weer een komedie,
maar toch ook anders. Olympique Dramatique (de mannen van de Parelvissers) bracht
een aantal jaar geleden een legendarische
versie van het stuk en nu is het dus de beurt
aan Streven. Frederik Vercaempst tekent voor
de regie en hij belooft er een opmerkelijk
pareltje van te maken.
Origineel, fris en creatief theater, dat willen
wij ons publiek dit seizoen brengen. We hopen
dan ook u straks talrijk te mogen verwelkomen.
Onnodig te zeggen dat u met een seizoenkaart
het best af bent. Tot in De Stringe!
RUST
Auteur: Mathias Sercu
Regie: Koen Lauwereyns
Moniek is getrouwd met Vincent. Vincent
is de beste vriend van Lode. Lode is getrouwd
met Mariette. Moniek zegt dat Mariette haar
beste vriendin is. Mariette is een plant die in
een urn zit. Daarom is Lode ook de minnaar
van Moniek. (Lode en Mariette hebben daarover gepraat.) Samen doen ze in bejaarden.
Ze hebben een businessplan dat veel simpeler
is dan hun onderlinge relatie. Hoe dichter zo
een bejaarde de sterfdatum nadert, hoe warmer het onthaal. Alleen rijkdom strekt daarbij tot aanbeveling.
Ondanks een doordachte marketingcampagne verslappen de zaken. De tijdspanne
tussen twee overlijdens duurt steeds langer
en het trio heeft steeds meer kamers vrij om
hun onuitgesproken waarheden in te stockeren. Tessa zou in heel deze situatie haar jongen niet meer terugvinden. Tessa is een
hond. Een dode.
zaterdag 8 november 2008
vrijdag 14 november 2008
zaterdag 15 november 2008
telkens om 20u in De Stringe, Vichte
seizoenkaart: € 12 (2 producties)
losse kaart: € 8
reserveren: Francine Fasseur 056 77 68 36
(9u-12u / 19u-21u) of via de website
Meer info op de folder of op
http://strevenvichte.be.

BIBLIOTHEEKWEEK 2008
Doe mee en word de Bibstraat!
Vanaf 19 september kan je in de bib een
affiche afhalen om deel te nemen aan de
wedstrijd. Hang de affiche (tot 19 oktober)
op aan een venster zichtbaar vanaf de straat
en spoor je buren aan om langs te gaan in de
bib en ook een affiche op te hangen. De
straat met de meeste huizen met een Bibstraat-affiche wordt uitgeroepen tot Bibstraat. Welke straat wordt de BIBSTRAAT.
Op zondag 12 oktober krijgt de Bibstraat
een heus ontbijt aangeboden!
Verwendag zaterdag 11 oktober 2008
Naar jaarlijkse traditie houden alle bibliotheken in Vlaanderen opnieuw een dag van
de klant.
Alle bibliotheekbezoekers worden die
dag extra in de watten gelegd. Ook wij hebben voor u opnieuw iets in petto. Bibtijd is
kwaliteitsvolle tijd om samen met het hele
gezin van te genieten.
Kom zeker langs op zaterdag 11 oktober
2008.
Boekbaby’s zaterdag 11 oktober 2008
De bib herneemt het initiatief van vorig jaar. Op
zaterdagnamiddag 11 oktober verwennen we nu wie
geboren is tussen 1 september 2007 en 31 augustus
2008 met een gratis Boekbaby’s-pakket af te halen in de baby-snoezelruimte in de hoofdbibliotheek.

Letterkoorts vrijdag 17 oktober 2008 –
De Spikkerelle in Avelgem
Tijdens de Bibweek 08 slaan de 12 bibliotheken van de Kortrijkse regio voor de vijfde
maal de handen in mekaar voor het organiseren van het literair evenement ‘Letterkoorts’.
Op vrijdag 17 oktober is De Spikkerelle
in Avelgem het kloppende literaire hart van
dit festival. Pittige gesprekken en voorleesmomenten zullen er zijn met Erwin Mortier,
Arthur Japin, Margot Vanderstraeten en
Chika Unigwe. Striptekenaar, cabaretier en
tekstschrijver Fritz Van den Heuvel zorgt voor
de cabareteske invallen en is ceremoniemeester van dienst.
Tussendoor speelt zanger en liedjesschrijver Wannes Cappelle met begeleidingsgroep
Het Zesde Metaal twee sets vol (schijnbaar)
eenvoudige liedjes, doorleefd gebracht en aan
mekaar geregen met vaak grappige bindteksten. Muzikaal balanceert Cappelle en groep
tussen de kleinkunst van Yevgueni en de
muzikale rijkheid van Zita Swoon, onverwoestbare songs in weerbarstig West-Vlaams.
Tickets via onze bibliotheek. (T 056/68.14.22 – E - bibinfo@anzegem.be)
Provinciale bibliotheekwedstrijd (11 tot
31 oktober 2008)
Zoals elk jaar kan je deelnemen aan deze
zeer eenvoudige wedstrijd. Antwoordformulieren vind je in de bib of je regionale krant. Doen!

LEESKRINGEN: IEDEREEN WELKOM!
Voor kinderen en jongeren: Kinder- en
Jeugdjury Vlaanderen (-6 tot 16). Wie in de
periode oktober-maart jurylid wil zijn, geeft
begin september zo snel mogelijk zijn naam
op in de bib.
Voor volwassenen is de eerste bijeenkomst leesjaar 2008-2009 gepland:
Vichte: woensdag 24 september “De
Feniks” van Chika Unigwe, 20u
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de bibliotheek of langskomen.

Wandelclub De Textieltrekkers
3de ZAAITOCHT op vrijdag 10 oktober
vanuit het O.C. DE LINDE te Ingooigem starten tussen 7 en 17 uur – diverse afstanden
tussen 6 en 24 km!
Vierde luik van onze reeks van 5 weekdagtochten. Prachtige veldwegen en wandelpaadjes in het land van Stijn Streuvels en
Hugo Verriest. Lichtglooiend landschap als
aanhef naar de Vlaamse Ardennen. Mooie
vergezichten in een rustige omgeving.
Gezellige start- en aankomstplaats met
ruim aanbod aan spijs en drank.
Inschrijfprijs slechts € 1,50 voor nietleden, ledenkorting € 0,40
3de SLACHTTOCHT op woensdag 26
november vanuit het O.C. DE SPELDOORN

Truffels van het VJE
Nog enkele maanden en ze zijn er weer: onze overheerlijke truffels!
Het Vichtes Jeugdensemble (VJE) gaat dit jaar opnieuw op pad om zoveel mogelijk
truffels te verkopen in onze gemeente.
Op vrijdagvoormiddag 19 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 20
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. Via hen en tijdens onze ronde
door Vichte kan je een halve kilo van deze chocolaatjes in huis halen. Ideaal als geschenk of
voor bij de koffie in de kerstperiode en meteen steunt u ook onze muzikale kornuiten!
PS: Speel je al enkele jaartjes muziek, dan ben je meer dan welkom om ons orkest te helpen versterken! Geef gerust een belletje op 0473/850875 (Thomas) voor verdere informatie.
Alvast bedankt!
Het bestuur van VJE
3

te Anzegem-Heirweg - starten tussen 7 en
16 uur – diverse afstanden tussen 6 en 30 km!
Laatste en tevens wisselbekertocht van
onze reeks van 5 weekdagtochten. Na de
wandeling, uitreiking van een nuttig
geschenk voor wie minstens 4 van de 5 weekdagtochten uitstapte.
Voor de langere afstanden is er een originele halte in de unieke Struisvogelhoeve.
In startplaats en op tussenhalte is er een
ruim aanbod van spijs en drank.
Inschrijfprijs slechts € 1.50 voor nietleden, ledenkorting € 0.40
Iedereen is welkom! Dit is een ideale gelegenheid om de wandelsport te ontdekken.
Info : www.vichte.be / www.textieltrekkers.be
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Denk globaal - Eet lokaal

Activ’o
• Vrijdag 26 september: Ladies Night, 20u00, De Stringe
Optreden van Andrea Croonenberghs, Sabien Tiels, en Gery’s Big Band
Alle leden die hun kaart (€ 13) bestellen bij Aktiv’o krijgen als extra een drink en aperitiefbordje.
Reservaties kunnen nu al 056 77 23 83 of bloemen@pioen.be.
Kaarten worden u thuisbezorgd.
• September: 2° bijeenkomst EcoPluster. Zaakvoerders en gemeentebestuur aan één tafel
rond sterkten, opportuniteiten, knelpunten,.. in onze gemeente. Ook u kunt hieraan deelnemen. Voor bijkomende info: aktivo@skynet.be.
• 11 oktober: Ledenteest Moreelsgoed te Tiegem - Leden: € 50 / Niet-leden: € 60.

Onder deze leuze wil ik graag een infocampagne voeren rond het beperken van
voedselkilometers en respect voor eerlijke en duurzame voedselproductie in Noord
en Zuid. De term voedselkilometers slaat op de afstand die ons voedsel moet afleggen
vooraleer het op ons bord terecht komt. Door deze kilometers te beperken kunnen we
heel wat zaken voorkomen die een negatieve invloed uitoefenen op ons milieu. We hoeven maar te denken aan de CO2-uitstoot van het vrachtvervoer, de risico’s van milieu-rampen met het vervoer over zee, het minder-duurzaam produceren van voedsel in overzeese landen door grote multinationals.
Daarom is het belangrijk dat we bij onze aankopen naast de prijs meer oog hebben
naar de plaats en de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt.
In gans deze problemathiek zijn volgende zaken zeer belangrijk:
- korte voedselketens: voedselproductie zo dicht mogelijk bij de consument en zo weinig mogelijk tussenpersonen
- stimuleren van hoeveverkoop: melk, aardappelen, prei,.. van bij de boer.
Door de verkoop van hoeveproducten in onze buurt leren we terug aandacht hebben
voor seizoensgebonden groenten en fruit. Misschien moeten we ons wat meer vragen
stellen bij aardbeien in januari, peren het hele jaar door, princessebonen op ieder ogenblik van het jaar.
- voedselteams: groepen mensen uit dezelfde buurt die hun voedselaankopen samen
organiseren en die kopen bij lokale producenten
- boerenwinkels en boerenkramen: via het organiseren van boerenmarkten waar de
mensen hun voedsel rechtstreeks kunnen kopen aan de producenten. In Gent worden
reeds boerenmarkten georganiseerd op zes verschillende plaatsen. Deze markten zijn
een onderdeel van de buurtwerking geworden en hebben daarmee ook een sociale
functie gekregen, ook voor de minder behoeden.
Door globaal te denken krijgen we ook meer aandacht voor de landbouw in het zuiden.
Wat is er mis met de landbouw in het zuiden? Te primitief, te kleinschalig, geen onderzoek, geen mest, geen afzetmarkten, teveel monden om te voeden? Misschien gedeeltelijk waar.
De “boeren” in het zuiden bewerken een lapje grond met de hak of soms met een
trekdier. Daarnaast gaan ze als onderbetaalde landarbeiders werken op grote boerderijen of plantages waar alle technische en commerciële middelen voorhanden zijn. Deze
landbouwbedrijven zijn veel grootschaliger dan als bij ons en zijn vooral gericht op de
behoeften van het Noorden en niet op de lokale behoeften. Ze zijn erop gericht om ons
te voorzien in bijvoorbeeld veevoeder, ethanol, biodiesel, katoen, tropisch fruit,... Kleine
boeren verliezen hun grond en het oerwoud verdwijnt voor monoculturen op duizenden
hectaren die teren op kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Deze moderne
landbouw in het zuiden veroorzaakt armoede, ontbossing, landvlucht en verwoesting van natuur en milieu.
Er is wereldwijd een conflict gaande tussen “boerenlandbouw” en “grootschalige
exportlandbouw”. Beide modellen staan gedeeltelijk ten dienst van onze landbouw en
veeteelt, van onze auto- en eetgewoonten.
In plaats van de voedselvoorziening aan de vrije markt over te laten is er behoefte aan
een (ander) landbouwbeleid.
Vandaar de volgende tien eisen van Landbouw 2015: (2015 verwijst naar de milleniumdoelstellingen):
01 Recht garanderen op bescherming van lokale landbouwmarkten
02 Handelsregels opstellen die ecologische en sociale effecten in rekening brengen
03 Dumping stoppen van landbouwproducten
04 Eerlijk en stabiele prijzen verzekeren voor landbouwproducten
05 De greep afbouwen van multinationale ondernemingen op de landbouw
06 Kleinschalige duurzame landbouw steunen in het Zuiden
07 De positie van vrouwen versterken in de landbouw
08 Lokale en regionale landbouwmarkten stimuleren.
09 Een natuur- en milieuvriendelijke landbouw stimuleren in Noord en Zuid
10 Duurzaam consumentengedrag naar aankoop en eetgewoonten toe bevorderen.
Vooral aan dit laatste punt kunnen we als consument iets doen door de voedselkilometers te beperken. Voor je het weet ligt er meer dan 1000 km op jouw bord:
Princesseboontjes uit Kenia komen van 6560 km ver, dus 100 gr betekent 656 kmkg op
jouw bord. Diezelfde portie van een lokale boer levert hooguit 10 kmkg op of uit de
eigen tuin 0 kmkg.
100 gr frietjes uit Cyprus, goed voor 215 kmkg, van een lokale producent 1 kmkg.
We kunnen “de wereld het best verbeteren” als we ermee beginnen ons basisvoedsel
te kopen in een zo kort mogelijke voedselketen bij landbouwers die een korte landbouwkringloop nastreven. Het respect voor de arme boeren in het Zuiden begint bij het
respect voor de landbouwers, veetelers, tuinders, fruittelers en verwerkers en handelaars
die hier voor ons “dagelijks brood” zorgen, al mag daar best wat exotische “toespijs” op,
als die er maar komt via eerlijke handel (bv wereldwinkel, keurmerk Max Havelaar,…)
Meer info via www.wervel.be.
Patriek Vaneeckhout, voorzitter Mina-raad

Uitnodiging aan alle inwoners en verenigingen van Vichte

Herdenking nationale bevrijdings- en vredesdag
90 jaar: 1918 -2008
Dinsdag 11 november 2008: negentig jaar wapenstilstandsherdenking WO I.
De lokale Oudstrijdersvereniging en het 11 Novembercomite willen deze herdenking dan
ook op een passende wijze vieren.
Vichte werd op 22 oktober bevrijd door Schotse bataljons: het 11th Bn. Royal Scots en het
6th Bn.Kings Own Scottish Borderers. De talrijke graven van Schotse militairen op onze Britse militaire begraafplaats getuigen daarvan.
Om deze gebeurtenis een Schots accent te geven stapt naast onze Vichtse fanfare “Sint
Cecilia” een groep pipers op:’The Ghent Highland Pipers”.
Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om tijdens de offergang in de kerk een
speciaal herinneringsprentje uit te delen.
Wie uit sympathie, om de kosten te helpen drukken, een bijdrage wenst te leveren, kan
dit door overschrijving op het nummer 035-3789960-17 van het Elf novembercomite met de
vermelding Pipers.
Iedereen wordt uiteraard uitgenodigd op de lunch na de viering, in Salons Rembrandt,
Vichte.Men kan inschrijven op hetzelfde nummer met vermelding “aantal personen - lunch”.
Kostprijs: 30 euro voor aperitief- soep- voorgerechthoofdgerecht- dessert en koffie. Twee
drankjes gratis.
Uiterste datum van inschrijving: 31 oktober 2008. Met dank.
PROGRAMMA:
8u30: verzamelen met Britse gasten aan de Vichteplaats / 8u45: vredesoptocht naar de kerk /
9u00:PIechtige Eucharistieviering mmv 5e Ij. basisschool / 9u45:Plechtigheid aan het Oorlogsmonument / 10u20:Optocht naar het Brits Militair Kerkhof / 10u30:Plechtig huldebetoon aan
onze bevrijders op de miltaire begraafplaats / 10u45: Einde der plechtigheid met dankwoord
/ 11u00:Ontvangst op het gemeentehuis genodigden
Betuig uw sympathie door het bevlaggen van uw woning en mee op te stappen in deze mars.

Oorlogsgeschiedenis
WOII
Een aantal jaar geleden schreef ik een
oorlogsgeschiedenis (WO II) van Ingooigem
voor het historisch jaarboek van de Gaverstreke en daarin kwam ook de bevrijding van
de streek in september 1944 aan bod. Aangezien dit een heel verwarrende situatie was en
ik die eens definitief wil gaan uitklaren ben
ik nog steeds op zoek naar getuigen. Vorige oproepen in de pers waren vaak algemeen, maar deze is heel specifiek voor Vichte
bedoeld.
Vichte werd op 5 september 1944 voor
het eerst bevrijd. Het ging om een verkenningsgroep van het 11th Hussars Reconnaissance Regiment (verkenningsregiment) dat
via Tiegem en Ingooigem naar Vichte reed en
zo doorstoomde naar Waregem. Volgens het
oorlogsdagboek van J. Verhaeghe ging het
om 5 Britse wagens. Getuigen die hier nog
weet van hebben omdat ze bvb. op straat
kwamen tijdens deze heuglijke gebeurtenis
zijn meer dan welkom. Diezelfde dag nog
zijn de Duitse soldaten teruggekomen: eerst
met verkenners die tot in Ingooigem kwamen, maar later die avond met een 160-tal
voertuigen die richting Ingooigem en Otegem reden. Voor Ingooigem heb ik reeds
enkele bevestigende bronnen, maar wie uit
Vichte nog iets kan toevoegen hierover mag
dat zeker doen.
Maar mijn belangrijkste zoektocht is wel
de volgende. Ik zoek getuigen van een militair treffen dat zich in Vichte zelf afspeelde.
Britse militaire bronnen zijn vaak heel accu-

raat, maar vertellen niet alles. Blijkbaar zouden er op 6 september 3 voertuigen (van het
Schotse 15th Reconnaissane Regiment) die
vanuit de omgeving van Zwevegem kwamen
een hevige strijd geleverd hebben met Duitse
soldaten die vanuit het Waregemse kwamen.
Er werd hevig geschoten tussen deze gepantserde wagens en Duitse mitrailleurs. De strijd
moet een stuk van de namiddag geduurd
hebben, want tegen het vallen van de avond
konden de voertuigen niet terug omdat er op
het kruispunt (huidige plaats met de verkeerslichten) een gevreesd 88mm-geschut
stond. Nu heb ik verschillende vragen:
1. Net voor het treffen zouden deze Britse
soldaten getipt zijn door enkele burgers
over de Duitse aanwezigheid. Informatie
hierover is altijd welkom.
2. Veel details in het militaire verslag, maar
uiteraard niet de exacte locatie van het
treffen. Vermoedelijk gaat het over de
Oudenaardestraat en Waregemstraat,
maar zekerheid is er vooralsnog niet. Wie
weet waar dit treffen plaatsvond, mag
altijd reageren.
3. Op 6 september bleven er Duitse soldaten
de streek overspoelen. Wie enige informatie heeft over die soldaten of het 88mmkanon op Vichteplaats, mag dat altijd
melden.
Tot slot: de definitieve bevrijding vond
plaats op 8 september, met Britse voertuigen
van de Royal Scots Fusiliers die vanuit Deerlijk
kwamen. Info hierover is eveneens welkom.
Adres:Davy De Winter, Hoogveld 38 - 8570
Ingooigem - davy.dewinter@skynet.be - 056 /
77 63 23

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 aanvals- en 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.

Pirobak
Bruine Duivels
De Bruine Duivels geven hun derde pirobak ten voordele van hun Vichtse mini-voetbalploeg.
Iedereen is welkom op vrijdag 21 en
zondagavond 23 november vanaf 16 u om
een overheerlijke piro te komen eten in café
“Breugel”.
Bovendien kunnen piro’s ook vooraf
besteld worden (vóór donderdag 20 november) bij Heino 0473 29 18 17 en Pascal 0475 37
63 86 (gelieve te bellen na 18u00). De worstenbroodjes kunnen dan afgehaald en/of
geconsumeerd worden tijdens bovenstaand
weekend.

vrijdag 21 november
vanaf 16.00 uur
zondag 23 november
vanaf 16.00 uur
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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!! Je kan 3 x
gratis komen meetrainen. Wij zijn ervan
overtuigd dat het dan zal beginnen kriebelen
en dat je verder korfbal zal willen aanleren
en spelen.
Trainingen op dinsdagavond op voetbalterrein Lendedreef:
18u30-19u30: Cadetten - Scholieren - Junioren (10 jaar - 18 jaar) / 19u30- 21u00: Senioren (19 jaar - … jaar)
Trainingen op vrijdagavond op voetbalterrein Lendedreef
18u00-19u30: Pupillen - Cadetten - Scholieren
- Junioren (08 jaar – 18 jaar) / 19u30- 21u00:
Senioren (19 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

opm.verteller_sept 11-09-2008 14:57 Pagina 5

Gezins & Welzijnsraad
Vichte

Kids Tennisclub Vichte
Lessen mini-, midi- en maxitennis
oktober, november en december 2008

Organisatiepartners
INFOSESSIE ‘THUIS PLUIS’ DOOR HET RODE KRUIS VLAANDEREN
Het is bewezen dat er veel meer ongevallen in en om het huis gebeuren dan in het verkeer. Sommige plaatsen en voorwerpen zijn hier vaker bij betrokken en ook bij kinderen
heeft elke leeftijdsgroep zo zijn specifieke ongevalsrisico’s. Door daar rekening mee te houden, kunnen we toch heel wat leed en schade voorkomen.
Door veiligheidsopvoeding kunnen we onze kinderen geleidelijk aan leren...
- allerlei risico’s te herkennen
- hoe ze hier best mee omgaan.
Mevr. Van Ommeslaeghe, de gespreksleider van het Rode Kruis, zal ons op een boeiende
manier alert en bewustmaken voor onveilige situaties en mogelijke ongevalspreventie in en
om het huis.
Wanneer: maandag 13 oktober 2008 om 20u
Waar:
De Stringe (Ommersheimplein 4 te Vichte)
Inkom:
€ 3 (brochure en drankje inbegrepen)
Doelgroep: al wie bezig is met en verantwoordelijkheid draagt over kinderen -12
jaar.
Heb je specifieke vragen... geef ze gerust door...
- Markant Vichte: bij Marianne Van Caenegem, Oudenaardestraat 47 (tel. 056/77 27 10 of
e-mail marianne@schamp.be) - www.markantvzw.be/vichte.
- Gezinsbond Vichte: bij Henk Vanwymelbeke, Delfien Vanhautestraat 13 (tel 056/77 54 50
of via e-mail hvw@belgacom.net).

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 aangepaste tennisballen en tennisrackets wordt ter beschikking
gesteld door de club. Tijdens het jaar zijn er naast tennislessen eveneens nevenactiviteiten
zoals spelletjesnamiddag, vriendjesnamiddag, jeugdcompetitie, interclub… die door ons
actief jeugdbestuur ingericht worden.
Aarzel niet van de jeugdcoördinator Alain Demurie te contacteren indien er verder vragen
zijn. Meer nieuws kan je tevens op onze website www.tcvichte.be vinden. Gelieve tijdig in te
schrijven want sommige lesgroepen zijn snel volzet.
Lessen voor kinderen van 5 tot 12 jaar
(derde kleuter en lagere school) in de
sporthal:
Minitennis beginnend en gevorderd
(niveau blauw en rood):
Dinsdagavond van 17u00 tot 18u00
Woensdagnamiddag van 13u00 tot 14u00
Zaterdagnamiddag van 15u00 tot 16u00
Miditennis beginnend (niveau oranje
go):
Dinsdagavond van 18u00 tot 19u00
Woensdagnamiddag van 14u00 tot 15u00
Zaterdagnamiddag van 16u00 uur tot
17u00
Miditennis gevorderd (niveau oranje
pro):
Woensdagnamiddag van 15u00 tot 16.00

Maxitennis initiatie (niveau groen go):
Woensdagnamiddag van 16u00 tot 17u00
Donderdagavond van 17u00 tot 18u00
Maxitennis halfgevorderd (niveau
groen pro):
Donderdagavond van 18u00 tot 19u00
Zaterdagnamiddag van 17u00 tot 18u00
Lessen voor jeugd van 13 tot 18 jaar:
Lessen op zaterdag in sporthal Vichte:
09u00 - 10u30: maxit. niv. comp. halfgev.
10u30 - 12u00: maxit. niv. comp. gevorderd
12u00 - 13u00: maxit. halfgevorderd
13u00 - 14u00: maxit. halfgevorderd
14u00 - 15u00: maxitennis halfgevorderd
Lessen op zaterdag in Kruishoutem:
08u30 -10u00: maxit. niv. comp. gevorderd
10u00 - 11u30: maxit. niv. comp. gevorderd

Jaarprogramma markant 2008-2009

Markant verwelkomt jou!
Je bent een dynamische vrouw (beroeps of privé). Je
hebt oog voor wat er in je omgeving gebeurt... Je
hecht waarde aan opvoeding en gezonde gezins- en
maatschappelijke structuren... Je vindt erkenning,
solidariteit en sociaal engagement belangrijke waarden… Je wil af en toe een stukje kunst of cultuur
ontdekke… Je wil je engageren… Je laat graag het
creatieve in je naar boven komen… Je bent op zoek
naar een omgeving waar jij je thuis kan voelen... Je
wil vrouwen ontmoeten met hetzelfde profiel en
vooral… Je wil ook eens tijd aan jezelf besteden...
Dan is Markant er ook voor jou:
Zo word je lid: bel naar: Christine T’Jollyn (Kerkdreef 14 – Vichte) 056/77 92 53 / mail naar: Marianne Van Caenegem: marianne@schamp.be / surf ook
naar www.markantvzw.be/vichte.

De lessen starten op dinsdag 30 september, woensdag 1 oktober, donderdag
2 oktober en zaterdag 4 oktober 2008. De lessen lopen tot aan de kerstvakantie
(10 lessen per groep). Nadien kan er opnieuw ingeschreven worden voor lessen tot
aan de paasvakantie.
Inschrijvingsgeld?
Prijs voor leden TC Vichte
Prijs voor niet-leden
Lessen mini- en miditennis
50 euro
55 euro
Lessen maxitennis van 1 uur
75 euro
80 euro
Lessen maxitennis in sporthal van 90 min.
110 euro
120 euro
Lessen maxitennis in Kruishoutem
150 euro (met 4 lln per groep)
idem
200 euro (met 3 lln per groep)
idem
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, met vermelding “ herfstlessen + naam +
voornaam + niveau (mini-, midi- of maxitennis)”.

PROGRAMMA KAV VICHTE
Zwemmen op maandag (ook voor nietleden)
Voor vele leden is ons zwemuurtje nog volledig ongekend. Op maandag van 19u45 tot
20u45 is het volledig zwembad van Deerlijk voor
KAV-Vichte afgehuurd. Dit is dus privé-zwemmen
met/of zonder begeleiding (zoals u het zelf
wenst). Is dit geen luxe! Twijfel niet langer en kom
mee een duik (of plons) in het water nemen.
Per zwembeurt is het voor KAV-leden 3,50 €,
niet leden € 4. In de vakanties mogen de kindjes
mee voor de prijs van € 1.
Meer info bij Hilde Dehullu - 056/77 69 09.
Startavond werkjaar 2008-2009
Vrijdagavond 3 oktober ‘08 geven wij het
startschot voor het nieuwe KAV-werkjaar met als
thema “KAV netwerkt!”
KAV netwerkt verwijst naar het net van solidariteit waarop onze sociale zekerheid gebaseerd
is. Ook legt hij de link met de arbeidsbeweging
waar onze vrouwenvereniging deel van uitmaakt.
Wij stellen jullie met plezier ons jaarprogramma voor om daarna volledig uit de bol te gaan
met ons komisch vrouwenduo “De Winnekes”.
“Vrouwenkriebels” is een harverwarmende,
deugddoende dialoog tussen 2 zussen Marijke en
Marleen. Vol humor, over herkenbare, uit het
leven gegrepen situaties, met af en toe een liedje
en een dansje.
Om 19 uur stipt worden jullie verwacht in “De
Kring”, Oudenaardestraat, Vichte.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje.
Prijs voor deze gezellige avond: € 7
Dit is ook zoals vorig jaar een KAV uitbreekavond! Breng jullie vriendin, buurvrouw, dochter,
schoondochter, zus, … mee, Iedere vrouw is welkom. Vergeet niet om deze persoon mee in te
schrijven. Zij komt ook voor 7 euro en kan zich
(niet verplicht) voor een zeer gunstige prijs lid
maken.
Inschrijven kan tot 21 september bij Karien
Demeyer, Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte,
056/77.55.37, E-mailkariendemeyer@skynet.be
Fitbal (vanaf oktober)
Cursus van 10x 1 uur met lesgever
Wij doen dit jaar verder met onze oefeningen
op de Fitbal.
Regelmatig trainen met de fitbal herinnert je
eraan een goede lichaamshouding aan te nemen
en is zowel geschikt voor mensen met een slechte
conditie of overgewicht als voor alle actieve sporters. Door de onstabiele basis van de bal, maak je
voortdurend bewegingen om in evenwicht te blijven. Zo laat je je rug- en buikspieren harmonieus
samen werken.
Voor de mensen die vorig jaar deze cursus niet
hebben gevolgd is het geen enkel probleem om
dit jaar deel te nemen. U moet wel een fitbal meehebben. Die kan u eventueel aankopen in een
CM-winkel. Een fitbal = orthopedische bal, zitbal.
De bal moet aangepast zijn aan uw lengte en uw
armlengte.

Cultuuruitstappen 2008 (3)

Jubileum 40 jaar
Neos, een vereniging voor senioren,
bestaat in Vichte sinds eind 1968 en dus hebben de leden dit jaar reden tot vieren bij hun
40-jarig bestaan. Op 5 oktober is er een speciale misviering te 10u30 en daarna zijn er
feestelijkheden in de Rembrandt.
Neos staat voor: “netwerk voor ondernemende senioren”, het vroegere CRM.
Deze organisatie is ontstaan uit plaatselijke verenigingen in de streek van het Kortrijkse die actief waren en zijn in het verenigingsleven rond de middenstand en de boeren.
Later werd het een nationale beweging.
In Vichte is Antoon Steverlynck gestart
met dit project en de eerste voorzitter was
mevrouw Jan Steverlynck, zijn moeder.
Door de jaren heen hebben heel wat
mensen zich ingezet om de vele leden,
momenteel 167, aangename ontspanning,
cultuur, sport, voordrachten en feesten te
kunnen aanbieden. Sinds vele jaren is Antoinette Demeulemeester-Nys de voorzitter, het
bestuur zorgt voor een regelmatige verjonging. Het programma is gevarieerd maar
voor heel wat leden is de kaartcompetitie
niet te versmaden.
De meest flexibele leden trekken er bijna
maandelijks op uit om iets te leren of om iets
moois te beleven. Neos heeft begrepen dat
hun leden moeten bewegen en de hersenen
actief dienen te worden gehouden.
Door de jaren heen hebben heel wat
mensen uit Groot-Anzegem, Deerlijk, Waregem en zelfs Kortrijk en Kluisbergen er zich
bij aangesloten.
Op de website kan men kennismaken met
de vereniging en haar programma, niet
alleen plaatselijke maar ook nationale initiatieven: www.neosvzw.be/vichte.

Di 14 okt.: bezoek aan “de bouwwerven
van Kortrijk + het museum 1302” € 15
13u35, verzamelen aan opstapplaats “de lijn”
Harelbekestraat, rechtover fotohuis.
14u15, start wervenroute, uitleg bouwproject, koffie en gebak.
16u40, museum 1302 met audio-gids en filmpje.
Terug per lijnbus van 18u23 aan ‘t station.
Di 11 nov.: Daens de musical, te BerchemAntwerpen € 58 of 53 (volgens aantal).
14u30 - per trein of bus (nationale activiteit)
3/4de dag. Gegevens volgen in ‘t ledenblad.
Di 9 dec.: museum te Deinze en de graanstokerij Filliers te Bachte-Maria-Leerne.
Per bus, € 20.
12u30, verzamelen aan de kerk (waterkant).
13u30, museumbezoek met gids.
15u30, graanstokerij Filliers.
Terug naar Vichte rond 18u.
Inschrijven bij Jaak bij voorkeur door overschrijving.
Overschrijvingen op rek. 738-0006375-92
van Neos-Vichte.

Jaarprogramma 2008-2009
Iedere maand:
• 1e dinsdag: petanque te 14 u in Zwevegem
• 2e dinsdag: zwemmen te 16 u in Deerlijk
• 3e dinsdag: of voordracht + manillen te 14u30
in de Rembrandt ofwel manillen in de Stringe
• laatste dinsdag: wandelen te 14u30 op wisselende parcours
• Iedere donderdag te 14u30 tijdens zomermaanden: fietstocht (kerk)
September: dinsdag 9: dagreis naar
Oudenaarde, steenbakkerij, aquafin en boerderij; dinsdag 16: start computerlessen
Oktober: zondag 5: 40-jaar jubelviering; dinsdag 14: namiddag naar Kortrijk, de
bouwwerven; dinsdag 21: voordracht prof.
M. Van den Wijngaert, België + zijn koningen
November: dinsdag 11: musical “Daens”
te Antwerpen; donderdag 13: voordracht dhr.
Bart Lauvrijs, cultuur en voeding
December: dinsdag 9: namiddag naar
Deinze, museum en Filliers; dinsdag 16: kerstviering Agnes Bruneel brengt poëzie

7

Ma 8 en di 23 sept. + woe 8 en do 23okt.: 4 lessen Relaxatie/wellness om 20u met Martine De
Coninck
Woe 17 sept.: Start: Cabaret ‘Tussen de soep en de
patatten’ + oog op’t jaarprogramma
Zo 5 okt.: Gezinsuitstap naar Gravensteen Gent
met verschillend programma voor kids en volwassenen
Oktober 2008: Bloemschikken regio(zie infokrantje)
Ma 13 okt.: Rode Kruis: ‘Thuis pluis’ i.s.m. Gezinsbond & Gezins en Welzijnsraad
November 2008: Bloemschikken regio (zie infokrantje)
Woe 19 nov.: Interactieve kookavond met vis - lesgeefster: Hilde Wittewrongel
Vr 12 dec.: ‘Theater Sjampetter’ met J.-P.
Opbrouck en Peter Deslee
December 2008: Kerstworkshop regio(zie infokrantje)

Lessen hebben plaats op woensdagom
19u.30, in “De Kring” of de zaal van de Gilde:
1 en 15 oktober, 5 en 26 november, 10 en 17
december, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari
Mee te brengen: matje of handdoek, drankje en fitbal
Prijs voor deze cursus: € 30 voor leden
Inschrijven tot 23 september bij Anne Waelkens, Tel. 056/775785, Opstalstraat 4, Vichte, mits
betaling (er kan ook gestort worden, tegen
inschrijvingsdatum, op de zichtrekening van KAV
Vichte, 979-0885836-37, na inschrijving bij
Anne). Let op: maximum 20 deelnemers!
Juwelen knopen
Cursus 3x3 u, lesgeefster Annie Vanhoenacker.
We combineren drie knopen met aangepaste
parels en hangers tot een exclusief juweel. Ga
gedurende de lessen zelf aan de slag met twee
kleuren satijntouw en leer de basisknoop, de platte knoop en de slangenknoop. Eens je de smaak te
pakken hebt, maak je met deze decoratieve
knooptechnieken een eigentijds juweel voor elke
garderobe.
Deze lessen gaan zowel ’s namiddags als
’s avonds door.
Data namiddag: 13 en 27 oktober en 3 november ’08 om 13u30.
Data avond: 16 en 28 okt. en 6 nov. ’08 om 19u
Zelf mee te brengen: eerste les nog geen
parels nodig
• 2 x 1,5 m satijnkoord doorsnede 2mm in 2 verschillende kleuren (om samen te verwerken)
• 1 m satijnkoord als oefenkoord
• een fijne naald met een smal lang oog (waar de
koord doorkan) en een ronde (stompe) punt,
kopspelden
• ofwel prikmat, of piepschuimplaatje, of kurktegeltje (10/20 cm) of een oud muismatje
Prijs voor deze cursus: € 10 (kans tot aankoop
van brochure)
Inschrijven tegen 4 okt. bij Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/77 54 66
Ann Waelkens, Opstalstr. 4, Vichte, 056/775785
Bloemschikken (vanaf do 30 oktober)
Cursus van 5x3uur, lesgeefster Veerle Taelman
Namiddag of avond: 30 okt., 18 dec., 12 febr. ,
09 april en 28 mei.
Inlichtingen bij Cindy D’Hoop, Hooiestraat 25,
Vichte, Tel. 056/77 22 39, cindydhoop@edpnet.be
Kip in Powertex
Maandagnam. 24 - dinsdagavond 25 nov.
We maken een décoratieve kip.
Inlichtingen bij Christine Cosaert, Overakker
33, Vichte, Tel. 056/77 54 66
Kerstfeest
Vrijdagavond 12 december ‘08: Gezellig
samenzijn met hapje en drankje en Nele Degraeve
en haar éénpansshow “Dame Blanche”.
Meer info: tel. C. Cosaert Tel. 056/77 54 66
of 1 van de bovenstaande nummers.
kavvichte@hotmail.com / www.clik.to/kavvichte
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Werkjaar 2008-2009 KVLV
Voorzitster: Hilde Decock - 056/77 46 92
Proost: E.H.L. Vandemoortele - 056/77 78 70
Secretaresse: Dorine Vandendriessche, 056/77 31 37
Wijkverantwoordelijken:
Solange Coucke, 056/77 56 59 / Greet De Kesel,
056/32 56 89 / Chantal D’Huyvetter, 056/77 97 33 /
Claudine Meesseman, 056/77 63 10 / Martine Ostyn,
056/77 97 40 / Carine Synhaeve, 056/77 80 88
September 2008
Tip: Ik winkel met een herbruikbare tas!
Do 25 Startvergadering “Energiek”
19.30u De bar De Stringe
Oktober 2008
Tip: Ik maak elke dag 15 minuten tijd om te
genieten van iets dat ik graag doe!
Wo 08 Sport: wandelen
Di 21 Ledenvergadering “Een deugddoende relatie”
Prof. A. Vansteenwegen
D’Iefte Deerlijk 19.45u

“De Spelavond” komt terug !
Kalender 2008-2009

Extra info op www.spelavond.be.

4 okt. Missio-happening
11 of 18 okt. voorbereiding eucharistieviering namiddag
26 okt. eucharistieviering in Vichte 10u30
27 okt. handen uit de mouwen in de Wielant
10-11 nov. nachtpelgrimage IJD
29 nov. start advent met spel van Welzijnszorg
30 dec. Taizé ontmoeting in Brussel
Info bij Greet De Kesel, Molendreef 78, Vichte, 056/325689 - greetdekesel@telenet.be

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Nieuwjaar) te bezorgen vóór woensdag 3 december 2008
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Do 23 Kookles 1: “Een lichte vierseizoenskeuken
met konijn”
19u refter gemeenteschool De Beukennoot
Lesgeefster: mevr. K. Tanghe
November 2008
Tip: Ik heb 1 of meer spaarlampen in gebruik!
Wo 12 Sport: zwemmen
Wo 19 Ontmoeting met Lieve Blancquaert
Licht en Ruimte Roeselare 20u
Do 20 Kookles 2: “Feestmenu”
19u refter gemeenteschool De Beukennoot
Lesgeefster: mevr. K. Tanghe
December 2008
Tip: Ik groet elke dag een voorbijganger!
Za 06 St.-Elooi - Park Tiegem
Wo 10 Sport: fitness
Zo 14 Kerstbezinning: “Zeg eens ja!”
Spreekster: Mevr. Rosa Bol / 14u De bar De Stringe

Lees ook :

www.vichte.be

Deltea
We connect you
to the world !
Telecomcenter
Kopie- en printcenter
HOTEL - RESTAURANT REMBRANDT
Oudenaardestraat 22, 8570 Vichte
Tel. 056/77 73 55 - Fax 056/77 57 04
www.salonsrembrandt.be

Openingsuren :
ma, di en vr : 7.00 - 19.00 u.
za : 7.00 - 18.30 u. / zo : 6.00 - 13.00 u.
Beukenhofstr. 18, 8570 Vichte - tel. 056/77 75 42

Molendreef 21, 8570 Vichte
Tel. 056/72 56 94 - Gsm 0475/62 07 59 - Fax 056/32 46 94
Vrijblijvende prijsofferte !

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

definitieve
ontharingen
en

schoonheidszorgen

Trui Parmentier

‘t Beddeke

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

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

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

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

Garage-Carrosserie

Bierhalle DECONINCK
bvba

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)
Centea - Mutualiteit Securex

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

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

UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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

Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51
Lingerie voor dames en heren

OVAERE

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT

D’HONT

Onderhoud alle merken en lichte vrachtwagens
Specialiteit BMW
Peter Benoitstraat 1 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 85 15 - gsm 0498/92 30 76

Vichteplaats 15, Vichte - tel. 056/77 71 76

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
groenten • fruit
kaas • charcuterie

LINGUITEX

Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen (Nl., Fr., Eng.)
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
info@linguitex.be - www.linguitex.be

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44
8

Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

alle

Vichteplaats 1A - Vichte
www.deltea.be

