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DE VERTELLER

Editoriaal

Beste dorpsgenoten
Sinds vorig jaar kan je er niet meer naast kijken: wanneer de alomtegenwoordige blauwe gloed langs Vichtse wegen je in de ogen schijnt, mag je er
zeker van zijn dat de jaarwende onvermijdbaar lonkt.
De riante kerstversiering staat in schril contrast met de onzekere toekomst
die het jaar 2009 ons wellicht zal bieden. 2008 staat onbetwistbaar opgetekend
als het jaar van de wereldwijde financiële crisis, en alzo de bron van een
komend jaar vol onzekerheid. Volgens recente studies zijn we reeds het land
waar we het meeste antidepressiva slikken en we aan de top staan qua zelfdodingen. Het is beter om in deze tijden er niet alleen te moeten voorstaan. En
dat hoeft ook niet. Het verenigingsleven heeft hierin een niet onbelangrijke
taak. Net omdat verenigingen mensen samenbrengt, is dit – naast de familie,
goeie buren en vrienden – een ideaal milieu om mogelijke problemen op te merken en er elkaar te helpen. Sociaal zijn, samenhorigheid, medeleven, solidariteit,
steun geven, mogen hierbij geen loze woorden zijn. In vereniging zit nu éénmaal het woord “verenigen“. In de vereniging zitten je vrienden of kan je vrienden vinden. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die zich belangeloos
inzetten om al die organisaties blijvend te onderbouwen. Het is mee bepalend
voor de leefbaarheid van een dorp en verdient daarom uw steun en ook die van
de gemeente.
De Dorpsraad van Vichte wil hierin natuurlijk ook zijn publicitair steentje bijdragen in de vorm van deze volle Verteller, want het is duidelijk dat de
winterkoude het verenigingsleven niet heeft verlamd. Integendeel, deze editie
barst weer van evenementen en belangwekkende weetjes. Zo lees je even verder
dat de wandelclub “de Textieltrekkers“ zijn 25-jarig bestaan viert en dat de
Koninklijke fanfare St.-Cecilia op het Provinciaal Muziekfestival te Roeselare
als 2de laureaat geëindigd is. We mogen trots zijn dat onze muziekvereniging
tot de beste fanfare van onze provincie werd gekroond. Vanwege de Dorpsraad
wensen we hen een welverdiende proficiat.

Onlangs werd op de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar goedgekeurd. Een aantal projecten in ons dorp die vanaf 2009 voorzien waren, zullen niet opgestart worden, maar worden uitgesteld. Zo vangt men niet aan met
de nieuwbouw van de succesvolle gemeentelijke naschoolse kinderopvang JOJO
en de bergingen eronder op het Ommersheimplein. Dit wordt nu met één of meerdere jaren uitgesteld. Wellicht zullen er gegronde redenen zijn om dit niet te doen
zolang er maar geen drogredenen worden gebruikt.
Zo verklaarde een verantwoordelijke schepen een paar maanden geleden in de
krant dat de aanleg van de Vichteplaats tot 2011 wordt uitgesteld omwille van
de onlangs ontdekte slechte staat van de onderliggende rioleringen. Dit brengt
vanzelfsprekend vertragingen met zich mee: administratie, subsidies, coördinatie
met de betreffende milieumaatschappij enz… Mijn beste gezagdragers, het dossier van onze centrumstraat loopt al van vóór het millennium. In het jaar 2000
stelden onderzoeken met een camera toen reeds vast dat de gemetselde rioleringen
in erbarmelijke staat waren. Bovendien moet je geen groot genie zijn om te weten
dat de rioleringen sowieso zullen moeten vervangen worden als je weet dat ze
spreekwoordelijk de bevrijding in ‘45 meegemaakt hebben. “Les excuses sont
faites pour s’en servir”.
Waar de gemeente zich echter niet moet voor excuseren, is voor de oplevering
van de parking op de Bekaertsite. Deze oogt mooi met de aangepaste beplanting
en het stijlvolle straatmeubilair. Nu nog de Vichteplaats en de Oudenaardestraat
op dezelfde manier aanpakken en ons dorp zal een stuk meer handelsvriendelijk
en verkeersveilig zijn.
Mij rest jullie allen nog goede eindejaarsfeesten en een gelukkig 2009 toe te
wensen. En zoals gebruikelijk kunnen we dit daadwerkelijk doen op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op het Kasteel Verhaeghe op 1 januari tussen 11u30 en
12u30 stipt. U kan er onze unieke Vichtse gloeikriek proeven, begeleid door de
musetteklanken van onze live accordeonist.
Tot op 1 januari of op één van de vele activiteiten georganiseerd door de
Vichtse verenigingen.
Met vriendelijke Vichtse groeten,
Vanwege de Dorpsraad Vichte - Dominique Demurie, Voorzitter

Vichtse fanfare
schittert op Provinciaal Muziekfestival
Zondag 7 december werd in CC De Spil in Roeselare de finale gespeeld van het Provinciaal
Muziekfestival. Zowat anderhalf jaar geleden streden een 30-tal muziekverenigingen uit de hele provincie
voor de titel van ‘geselecteerd’ of ‘genomineerd’ ensemble. 15 korpsen mogen zich ‘provinciaal geselecteerd’
ensemble noemen, 3 onder hen werden door de jury tot laureaten uitgeroepen. En Vichte was daarbij!
Op zondag 7 december werd dan gestreden voor de verdeling van de podiumplaatsen. De concurrentie was
niet min: het Roeselaarse Gildemuziek, een 100-koppige harmonie die een aartsmoeilijk programma bracht en
dan ook nog eens een thuismatch speelde, en de Harelbeekse harmonie De Vooruit, een orkest met internationale faam. De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Vichte mocht om 14u de spits afbijten. Dirigent Wouter
Loose stelde een origineel en gevarieerd programma samen, dat door het publiek beloond werd met een
staande ovatie en door de jury met een schitterende tweede plaats. Juryvoorzitter en componist Piet Swerts
had niets dan lovende woorden voor de Vichtse fanfare: “we werden gecharmeerd door jullie sound”, “met
iedere noot wordt muziek gemaakt”, “ik heb de laatste tijd heel wat korpsen gehoord, maar geen enkele kon
tippen aan het niveau wat hier vandaag werd gebracht” en “dit is hoe iedere fanfare zou moeten klinken”.
De tweede plaats werd beloond met een cheque van 1.000 euro en natuurlijk met een feestje achteraf…

Nieuwe naam

V r i j e Ba s i s s c h o o l V i c h t e

De nieuwe schoolnaam van Vrije Basisschool Vichte is geïnspireerd op een
evangelieverhaal.
‘Ik zal niet altijd bij jullie zijn’, zei Jezus op een dag. Wij durfden niet te vragen wat
hij bedoelde. Had hij het over weggaan of over doodgaan? Het leek ons allebei verschrikkelijk. Wat moesten wij doen, hoe moesten wij verder leven als Jezus niet meer
bij ons zou zijn? Zouden wij ooit nog over God kunnen vertellen zoals hij dat deed?
Jezus zag ons zwijgend bij elkaar zitten en hij begon te vertellen: ‘Jullie weten toch
hoe druiven groeien? Een wijnstok komt uit de grond en wordt langs een muur geleid
en daaraan groeien ranken en aan die ranken komen druiventrossen.
Ik ben een wijnstok en God, mijn vader, is de baas van de wijngaard. Als één van

mijn ranken geen druiventrossen draagt, snoeit hij die rank weg. Maar jullie zijn ranken die echt bij mij horen. Jullie hebben zo vaak naar mij geluisterd dat jullie echt met
mij verbonden zijn. Als jullie losraken van mij, dan verliezen jullie de moed of zijn jullie bezig met stoute dingen. Zolang jullie verbonden blijven met mij, zullen jullie vruchten dragen en goede dingen kunnen doen. Dan horen jullie ook bij God. (Uit kinderbijbel ‘Het grote avontuur van God en Mens’ van Kolet Janssens)
Ons nieuwe logo herinnert er ons blijvend aan dat we samen school maken in verbondenheid met God en met elkaar.
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Wandelclub DE TEXTIELTREKKERS
bestaat 25 jaar !

vzw

Ciao Italia De Stringe Vichte
Vrijdag 30 januari - De Beukennoot, Vichte

Nooit hadden wij verwacht dat wat begin 1984 boven de doopvont
werd gehouden, 25 jaar later zou uitgegroeid zijn tot een heuse vzw
met bijna 400 actieve leden, wandelaars, stappers, natuurgenieters.
En dat het goed gaat met de club is algemeen bekend: in 2008 mochten wij bijna 8 000 wandelaars verspreid over onze 7 activiteiten in
Groot Anzegem, begroeten. Wat een uitstraling voor onze, overigens
prachtige, gemeente !
Voor het komend seizoen liggen onze verwachtingen stukken hoger
en hopen wij de kaap van 10 000 te kunnen bereiken. Het absolute
hoogtepunt worden de 15de PRUTSKETOCHTEN op zondag 13 september, tevens door de nationale koepel AKTIVIA gepromoot als Provinciale Sport voor Allen-dag.
Ons wandelprogramma voor 2009, toegankelijk voor iedereen, lid of geen lid:
ZONDAGTOCHTEN :
15 februari : 6de AKTIV tochten met start vanuit het o.c. Groeninge te Kaster met ruime
keuze uit diverse afstanden richting Kwaremont, Kluisbergen, Ruien.
13 september : 15de PRUTSKETOCHTEN met start vanuit de Stringe en verschillende afstanden verspreid over het grondgebied Groot-Anzegem.
Tevens animatie verzekerd.
WEEKDAGTOCHTEN :
Donderdag 9 april :
GRASTOCHT vanuit de Nieuwe Kluis te Grijsloke
Donderdag 7 mei :
BLOEITOCHT vanuit het o.c. Groeninge te Kaster
Woensdag 1 juli :
HOOITOCHT vanuit de Mensinde te Tiegem
Vrijdag 9 oktober :
ZAAITOCHT vanuit de Linde te Ingooigem
Woensdag 25 november : SLACHTTOCHT vanuit de Speldoorn te Anzegem Heirweg met voor
bepaalde afstanden, halte in de Struisvogelhoeve.
Tussendoor zijn er nog een aantal activiteiten gepland voor leden van de Textieltrekkers
vzw.
Terug een goed geladen programma, waarop wij alle geïnteresseerden graag uitnodigen.
Wenst u er meer over te weten? Aarzel niet en neem contact op met:
• het secretariaat : Rita Verpaelen tf. 0476/661087 – e-mail : Rita.secr.ttr@gmail.com …of
• John Depamelaere 056.777036 – e-mail john.depamelaere@edpnet.be
Tot wandel !

In januari 2009 neemt de gemeenteschool Vichte (“de beukennoot”) deel aan een prachtig muzisch project in samenwerking met “Classics for Kids” en dirigent Tim Devolder. Er vinden diverse workshops plaats in de school ter voorbereiding. Er is een prachtig slotconcert
(waarbij alle schoolkinderen deelnemen) op vrijdag 30 januari 2008 (om 19 uur en om
20u30) met een professioneel orkest.
Classics for kids is een muziekevenement en koor met een heel grote faam. Op 15 november
ll. mochten ze optreden voor de koninklijke familie en werden ze ontvangen in de Belgische Senaat.
De gemeenteschool maakt er op 30 januari in de Stringe een echt gezellig familiefeest
van met als titel: “Ciao Italia”. De kinderen zingen hartverwarmende liederen in de
theaterzaal en in de feestzaal wordt er vanaf 18 uur een heus Italiaans buffet (vele soorten pasta, pizza, Italiaanse ham, carpaccio…)
geserveerd.
Kaarten
voor
het
optreden
aan
5 euro p.p.. (kleuters/peuters op de schoot
van een volwassene gratis).
Italiaans buffet aan 12 euro/volwassene of
6 euro per kind ( van 4 tot 12 jaar). Kinderen
jonger dan 4 jaar: gratis.
Met de opbrengst worden dataprojectoren
en speelleermateriaal aangekocht voor de
school.

Op zondag 8 februari
2009 wordt De Stringe
weer omgetoverd tot een
culinair paradijs voor de
fijnproever.
Voor
de
zevende 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

de dag nog terug naar huis om voor de kinderen en de boerderij te zorgen.
Ze sloot zich af van haar omgeving.
De eerste dagen lag zij ineengedoken op
haar bed. Elke vorm van contact bleek onmogelijk. Daar bovenop deed ze hoge koortsen
en hevige reacties op de medicijnen.
Ze werd omringd met geduld, begrip en
liefde. We kregen maar geen contact met
haar. We lieten haar hele familie halen, op
onze kosten, en ja, het deed wonderen. Stilaan kwam ze terug tot leven.

Beste vrienden,
Even een kort verhaal vanuit Santa Barbara ons melaatsendorp ILOILO in de Filipijnen:
Cindy is een vrouw van 38 jaar en moeder
van 5 kinderen.
Samen met haar echtgenoot beheerde ze
er een klein boerderijtje met wat land, enkele kippen, twee geiten en een koe.
Het verhaal begint in februari 2002, dan
ontdekte ze hier en daar bruine vlekken op
haar armen, later op haar benen. Die vlekken
begonnen te etteren. Enkele maanden kon
ze het verborgen houden tot de pijnen te
hevig werden en de buren zich vragen
begonnen te stellen. Bij een bezoek aan een
dokter ter plaatse viel haar wereld in elkaar.
Hij was het bijna zeker, ze had melaatsheid.
Hij stuurde haar door naar de kolonie. Zij
bleef het maar uitstellen en dat om verscheidene redenen: schrik van wat er met haar
zou gebeuren; wie zou er voor de kinderen
zorgen; wie zou er op het land meewerken;
wat zullen de mensen van haar denken en
wat zullen ze haar aandoen.
Lang kon ze het niet meer verborgen
houden en de omgeving begon te reageren.
Ze werd haast letterlijk verdreven.
Ze nam de moedige beslissing om samen
met haar man de overtocht naar de kolonie
te maken. Een geit moest verkocht worden
om over het nodige geld te beschikken. Toen
ze in de boot stapte bemerkte een van de
mede-passagiers haar op en maakte luidop
een commentaar. Vanalles werd er naar haar
hoofd geslingerd en er zat niets anders op
dan maar terug af te stappen. Na lang zoeken werd er dan toch iemand bereid gevonden om hen over te brengen, mits dubbele
betaling. Zij gaven tot hun laatste peso uit.

gerecht: frietjes met frikandellen aan € 3,00 per portie.
Na het eten kan u nog genieten van koffie met een stukje taart.
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!

Na twee maanden reageerde Cindy nog
niet op die medicijnen zodat ze niet meer in
de kolonie kon blijven. Na vele testen bleek
dat zij toch geen melaatsheid had, maar een
soort huidkanker. Zij reageerde als volgt:
godzijdank, nu kan ik tenminste naar huis.
We vroegen haar om ons op de hoogte te
houden, maar we ontvingen tot op vandaag
geen nieuws meer van haar.

Kookcursus
voor mannen
Filip Derijcke, chef-kok en leraar aan het
CVO Waregem, ziet het zitten om een gezelschap van mannen de kunst van het lekker
en gezond koken bij te brengen, zodat ze in
de loop van 2009 stuk voor stuk als “de nieuwe man” hun intrede kunnen doen in de
huiselijke keuken.
Waar? In de kookklas het OLV Hemelvaartinstituut, in de Guido Gezellestraat,
Waregem. Komende van Vichte naar het
“Beaulieucenter” ga je aan de lichten links.
En dan:
• ofwel door tot aan de Markt, dan rechts de
Keukeldam in en dan de 1° rechts.
• ofwel 1° straat rechts en dan de baan volgen naar links en half de straat ben je er. Je
kunt enkel parkeren in de straat.
Wat moet je meebrengen? schrijfgerief, een keukenschort, een handdoek, een
snijplank, een keukenmesje, een (klein) doosje verband en een (flinke) dosis handigheid.
Prijs? € 60 voor 6 lessen voor leden van
de Bond / € 75 voor 6 lessen voor niet-leden.
Wanneer? donderdag 5 / 12 / 19 februari
en donderdag 5 / 12 / 19 maart 2009 / onthaal
vanaf 19u15 - de les start vanaf 19u30.
Na afloop van de 6de les worden de partners uitgenodigd om in de jury te zetelen…
Inschrijven bij Henk Vanwymelbeke hvw@belgacom.net - Tel.: 056 77 54 50.
Maximum 16 deelnemers.

(de woorden van zuster Veerle - de verantwoordelijke voor ons project.)
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 werkgroep Iloilo uw steun. Heel veel mensen vonden reeds
de weg naar ons project in de tien jaar dat
we reeds bestaan : 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.
Mensen die zouden willen meedoen aan
onze jaarlijkse “Nieuwjaarsgift voor Iloïlo” kunnen:
– storten op rekeningnr. 001-4823906-75
van onze werkgroep Iloïlo Vichte
– storten op rekeningnr.000-0718676-03
van Kontinenten vzw met fiscaal attest
voor giften vanaf € 30,00. (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.)

Uitgeput, diep gekwest en ontmoedigd
kwam ze hier aan. Haar man keerde diezelf-
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Wegens groot succes, opnieuw een reeks:

BODYSCULPT

Beweeg en voel je prettig in je lichaam!
Bodysculpt is een combinatie van al het
goede van Yoga, Pilates en Aerobic oefeningen, en is bedoeld voor vrouwen én mannen.
Tijdens de lessen Bodysculpt ontdek je al
je spieren, misschien ook spieren waarvan je
niet wist dat je ze had! Via stevige, pittige
maar vooral leuke oefeningen train je jouw
lichaam. Elke les is anders, de ene keer
train je enkel met je lichaamsgewicht de
andere keer gebruiken we een ‘small ball’,
soms maken we zelf gebruik van grote fitballen... Yoga is niet enkel de benen kruisen
en ‘Ohm’ zingen, het is een heel breed scala.
Een deel van yoga zorgt voor een correcte
energiedoorstroming. Pilates focust dan
weer op de ‘core’ of ‘powerhouse’ of de
onderliggende buikspieren die zowel buik als
rug omvatten waardoor we een betere houding krijgen. En aerobic zorgt vooral voor de
aerobe activiteit, eens goed doorademen,
eens alles afreageren.
Iedereen kan deze lessen aan en reken
er maar op dat je met een getraind lichaam
en vol energie weer huiswaarts gaat. Waar
wacht je nog op?
Leden betalen € 35 - niet leden € 45.
Zaal ‘t Spey op donderdagavond van
20u00 u. tot 21u00. Max. 30 deelnemers.
We starten opnieuw op donderdag 19
maart (voor 10 lessen: 19, 26 maart, 2, 23, 30
april, 7, 14, 28 mei, 4,11 juni).
Lesgeefster : altijd Valerie Vanthournout!
Inschrijven: Greet Dooms, Hemelrijk 2,
056/77 21 20 of mail greetenjo@scarlet.be.

De Schietspoele
feest !
Bibliotheeknieuws

Toneelgroep De Schietspoele stelt voor:
“FESTEN”, een stuk van Thomas Vinterberg.
Bewerking: Philippe Lepez.
Regie: Jan Vanaudenaerde.
Speeldatums : zaterdag 14 febr. 2009 om 20u
zondag 15 febr. 2009 om 18u
vrijdag 20 febr. 2009 om 20u
zaterdag 21 febr. 2009 om 20u
Genummerde kaarten zijn te verkrijgen
aan € 7 bij Depraetere Rita Weggevoerdenlaan 20 - telefoon : 056 / 77 51 91.
Een steenrijke zakenman wordt zestig en
nodigt familie en enkele vrienden uit voor
wat een groots feest zou moeten worden.
Het draait echter een totaal onverwachte
kant op: er wordt een smerige familiewonde
opengereten en het feest eindigt in mineur.
Dit stuk handelt over familiebanden en
familieverhoudingen, geheimen, jaloezie,
racisme, overspel, bewuste ontkenning, het
fragiele gegeven van gerechtigheid en het
feit dat liefde en haat vaak zo dicht bij elkaar
liggen… Een verpletterend stuk, maar tegelijk donkerzwart grappig.
“Festen” is niet geschikt voor kinderen.

Culinaire,
karakterologische en
TAALMYSTERIES
OPGEHELDERD ?!
Donderdag 12 februari 2009 - 19u45
Zaal Vrije Basisschool, Kerkdreef.
Eten & drinken, daar geniet iedereen van,
maar weten we ook waar benamingen vandaan komen of waar ze echt voor staan?!
Hoe slopen termen als koffie of sinaasappel
ons Nederlands binnen? Welk verhaal zit er
achter sandwich of mayonaise? Wat is de
eigenlijke betekenis van chocolade? Waarom
snijden we vlees op een teljoor? Eten Vlamingen en Nederlanders heus hetzelfde bij
karbonade? Wees op uw hoede met ‘valse
vrienden’ – niet alleen met onze noorderburen! Wist u trouwens dat woorden van bij
ons, zoals bijvoorbeeld kok, opduiken in heel
exotische talen?!
Aan tafel zit je liefst niet alleen, maar
met mensen van allerlei pluimage, bijvoorbeeld een apsjaar naast een trut met tussen
hen –gelukkig – een pallullewipper, of een
literkundige in gesprek met een pateeke…
Deze boeiende speurtocht naar culinaire,
karakterologische en andere taalmysteries
kronkelt door het Nederlands, Vlaamse dialecten en (héél) vreemde talen!
Carine Caljon, zowat 25 jaar met taal
bezig, oogstte in 2007 samen met Dirk
Denoyelle, algemeen succes met de vrolijke
taaltournee “ de Babylonische spraakverwarring ?!”, een ludieke vertelling over humor
in taaltoestanden.
Op 12 februari 2009 brengt Carine Caljon
de opvolger “Taalmysteries opgehelderd?!”
in Vichte, van harte welkom !
Inkom : leden Davidsfonds of Markant :
€ 5,00 - niet-leden : € 7,00
Een initiatief van

Wiel in Wiel Vichte
Beste sportvrienden;
Het wielerjaar 2008 was voor Vichte een waar hoogtepunt. 2009 komt echter met rasse
schreden dichterbij en het bestuur is volop aan de voorbereiding ervan bezig.
Op de profkoers, op één na de oudste in België, mochten we 115 deelnemers verwelkomen voor de 76ste Vlaamse Textielprijs van Vichte. Enkele vooraanstaande renners waren
aanwezig zoals Willems,Flahaut, Staf en Bert Scheirlinckx, Stubbe, Meersman, Polazzi, Leukemans, Caethoven..e.a.
Een grote pluim voor Marc Barbieux die er telkens in slaagt van een respectabel aantal
renners, en met naam, aan de inschrijvingstafel te krijgen. Een grote merci.
En wat een wedstrijd. De ontknoping met een adembenemende sprint gewonnen door
zesdagenkonning in spe Iljo Keisse was fenomenaal.
De massa was ook weer aanwezig. Het was een volkstoeloop van jewelste aan de prachtige gele boog “ VICHTE LEEFT” aan de aankomstlijn en een zeer gezellige bedoening. Rond
de kraampjes van de bookmakers was het nerveus en onzeker gedoe niet te versmaden. Ook
de nieuwelingen- en juniorenkoersen waren van een even hoog wielergehalte.
De klassieke veldcross der Vichtenaren niet te na gesproken op de platse.
Het bestuur onder voorzitterschap van Philippe Degroote blijft zeker niet bij de pakken
zitten en stelt een goed gevuld wielerjaar 2009 voor:
• zaterdag 21 maart 2009: kaas- en breughelavond in de Rembrandt
• zondag 5 juli 2009: nieuwelingenkoers
• zaterdag 19 september 2009 : 5de Veldcross der Vichtenaren
• zondag 20 september 2009: juniorskoers
• dinsdag 22 september 2009: 77ste Vlaamse Textielprijs voor Elite
Het bestuur dankt tevens alle sponsors, medewerkers en seingevers die alle wedstrijden in
goede banen leiden.
Aan allen wensen we prettige Kerstdagen, een goed eindejaar en een voorspoedig 2009
toe met een prachtige gezondheid en vele sportieve wielerdagen.
‘WIEL IN WIEL - WIELERTOERISTEN’ FLOREERT ALS NOOIT TE VOREN
Wiel in Wiel – Wielertoeristen’ is een dynamische en recreatieve fietsclub aangesloten bij
Wielerbond Vlaanderen.
Sinds 2006 is ons clublokaal ‘Café de Hert’ te Vichte. Dit is ook het vertrekpunt en aankomst van de meeste ritten. Oorspronkelijk was er enkel een groep wegfietsers. Samen werd
iedere zondagmorgen in groep een uitstap gereden. Deze traditionele zondagrit heeft nog
steeds plaats. Vanaf de tweede zondag van maart wordt om 8u00 verzameld aan het clublokaal voor een wegrit van 50 à 80 km. Naast deze zondagritten worden nog heel wat andere
ritten georganiseerd zoals een groepsuitstap naar Ardennen, Noord-Frankrijk, een rit naar
Halle, rit naar de Muur van Geraardsbergen...) of wordt er deelgenomen aan evenementen
zoals de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, enz... Details vind je in de verschillende
nieuwsbrieven. Tijdens het hemelvaartweekend 2007 werd er zelfs een vijfdaagse groepsuitstap naar Vaison la Romaine georganiseerd, met als hoogtepunt de beklimming van de Mont
Ventoux.
Om ook tijdens de winter actief te blijven, is er, op vraag van velen, sinds 2003 een afdeling mountainbike bijgekomen. Ook tijdens de zomer wordt gemountainbiket. In de winter
wordt wekelijks deelgenomen aan een tourtocht op zaterdag of zondag.
Om de vier jaar starten we met een nieuwe uitrusting. Zo startten we ook in 2007 met een
nieuwe outfit, die alle leden, dankzij onze sponsors, aan een redelijke prijs kunnen krijgen.
Een nieuwe inschrijving kost € 150,00 en is samengesteld uit: € 45,00 lidgeld, € 25,00 verzekering en € 80,00 voor een pakket kledij. Hernieuwing van en inschrijving kost € 70,00 en
is samengesteld uit: € 45,00 lidgeld en € 25,00 verzekering.
Ook als je niet ingeschreven bent, kan je gerust gratis deelnemen aan enkele proefritjes.
Het verlengd weekend van Hemelvaart 2009 trekken we met 35 fietsers en mountainbikers naar de Franse Pyreneeën (met de TGV wel te verstaan) waar we enkele kleppers uit de
Tour de France gaan trotseren (Tourmalet, Aubisque....) De ritten zullen wel zo opgevat zijn
dat er alternatieven mogelijk zijn zodat iedereen volgens eigen mogelijkheden het hotel
terug kan bereiken. Het is nog niet te laat want er zijn nog enkele plaatsen vrij...
Meer info over het clubgebeuren vind je op www.wtc-wiwvichte.be.

“Spreken voor een publiek”
Je durft geen vraag stellen aan de spreker in het vragenrondje na een voordracht? Je ziet ertegen op als voorzitter
van je vereniging je leden te verwelkomen
op een activiteit? Heb je een probleem
met de correcte uitspraak van de G en de
H? Lijkt het Algemeen Nederlands je een
vreemde taal?
Bibliotheek Anzegem organiseert een
doe-cusus ‘correctie van de uitspraak/spreken in het openbaar’. De cursus bestaat uit
8 sessies van anderhalf uur (19u4521u15).Lesgeefster Nathalie Deknudt.
Donderdag : 26 januari 2009; 5, 12, 19
februari 2009; 5, 12, 19, 26 maart 2009.
Vooraf inschrijven noodzakelijk: maximaal
12 deelnemers; kostprijs: € 32,00.
Digileen werd ontwikkeld door de
Centrale Discotheek Rotterdam, de grootste muziekbibliotheek van Europa. Zij bieden een deel van hun muziekcollectie gratis digitaal te leen aan, voor een duur van
zeven dagen.
De digileengebruiker kan van thuis uit
per week 100 tracks downloaden en
(enkel) beluisteren op zijn eigen pc. Hij
hoeft ze niet tijdig terug te brengen naar
de bibliotheek, want de muziekbestanden
worden na zeven dagen automatisch
gewist. Het enige wat hij moet doen om
digitaal muziek te lenen is de gratis software installeren.
Op dit ogenblik biedt Digileen ruim
169.000 tracks aan uit minstens 10.000
albums. Zij richten zich vooral op de minder “hitgevoelige” genres als jazz, klassieke muziek, wereldmuziek, die je ook niet
direct op internet of in de doorsnee platenzaak vindt. Deelnemende labels zijn
onder andere Zig Zag Territoires, Challenge, Chesky, Naxos, ECM, Pentatone, Dox,
Music & Words en Harmonia Mundi France.

zoekt het
in Ierland
Tegelijk met onze beste wensen voor
2009 hopen we u met ‘The Cripple of Inishman’ prettig te verrassen.
Op het eiland Inishman woont kreupele
Billy, een wees van twintig die zijn dagen slijt
door naar koebeesten te staren. Alleen dan
vergeet hij even zijn triestig leventje en de
mensen om zich heen, zoals zijn betuttelende pleegtantes Kate en Eileen of de mooie
Helen die elke man met eieren bekogelt. Billy
moet knokken tegen de pesterijen van zijn
dorpsgenoten en de dagen op het eiland zijn
even eentonig als de vele erwtenblikken in
de winkel van zijn tantes...
In “The Cripple of Inishman” schetst de
auteur een meedogenloos portret van een
even sentimentele als gemene wereld waarin
hoop een kostbaar goed wordt. Welbespraakt, gitzwart en uitermate grappig. Een
verhaal uit een uithoek.
Auteur: Martin McDonagh / Regie: Frederik
Vercaempst
zaterdag 11 april / vrijdag 17 april
zaterdag 18 april
telkens om 20u in CC De Stringe
losse kaart € 8,00
reservaties: Francine Fasseur 056/ 77 68 36
(9u-12u en 19u-21u)
www.strevenvichte.be

VKSJ feest op 21 maart
De tijd staat niet stil, het weertje krijgt
koude grillen maar VKSJ Vichte blijft gaan:
We kunnen wel tegen een stootje en we
bestrijden het winterweer met onze leuke spelletjes.
Op 22 november vond onze tweejaarlijkse
ouderavond plaats!
Het spetterende succes ervan zindert nog
na en we willen dan ook alle toeschouwers
bedanken om de podiumkunsten van onze
meiden te komen bewonderen.
We hebben ons niet enkel heel goed
geamuseerd maar dankzij jullie waren we
opnieuw in staat om het vrijwilligersproject in
El Alto (Bolivië) met een deel van de opbrengst
te steunen!
Het rekeningnummer vinden jullie ook
terug op onze site en wie graag nog extra
informatie wil, kan mailen naar bolivia@vksjvichte.be
Nu komt er voor de leiding jammer
genoeg een kalme periode aan door de schoolse verplichtingen. In deze feestperiode moet er
ook nog gestudeerd worden!
Daardoor zullen sommige bans even wat
minder activiteiten geven, meer informatie vinden jullie op hun maandbrieven.
Maar niet getreurd want begin 2009 vliegen we er helemaal ‘leeggeblokt en ontstresst’
terug in met goeie moed en heel veel leuke

Samen met KSA
Sneeuw hebben we al gehad en de Sint is al lang niet meer in ’t land, toch hebben we het
beste van de winter nog niet gehad: de kerstperiode! Samen rond de kerstboom, samen aan tafel,
samen voor de haard, samen... Iedereen maakt tijd vrij om samen fijne momenten te beleven,
want samen is alles zoveel leuker dan alleen. In KSA hebben wij het geluk om elke week met
vrienden samen te kunnen komen om superleuke dingen te doen en ons geweldig te amuseren.
Ik wil dan ook graag iedereen bedanken, die het afgelopen jaar zijn steentje heeft bijgedragen
om deze samenkomsten mogelijk te maken! Dank je wel! Via deze weg wil ik graag alle ouders
bedanken voor het vertrouwen die zij stellen in KSA en bovenal de hele leidersploeg, die zich elke
week opnieuw inzet om van iedere samenkomst een topmoment te maken! Dank je wel!
Naast dit eindejaargemijmer, wens ik ook nog even een blik te werpen op 2009:
13.02 - 15.02 HN weekend
27.02 - 01.03 KAB en KAP weekend
10.04 - 12.04 KNP weekend
14.04 - 17.04 Joepie 23 voor JHN
25.04
STRANDBAL! Met oa. Christof Lambrecht (stubru)
Meer info op www.ksatervichten.be. Vragen of opmerkingen? Bel 0472 7777 427,
jonatanbaert@gmail.com.
Ik wens jullie alvast een prettig eindejaar en een voorspoedig 2009!
Stevige KSA-groet, Jonatan (bondsleider KSA)

activiteiten! In het nieuwe jaar zal er ook weer
gefeest worden: nl. op onze Eskimofuif!
Dit jaar – heel toepasselijk in tijden van crisis – NO STRESSKIMO gedoopt en dit alles op 21
maart 2009 in de Stringe. Dit wordt dus dé
ideale manier om te ontstressen!
Daarnaast organiseren we opnieuw ons
onvergetelijke kamp! We trekken van 12 tot 20
juli naar Heuvelland om ons daar creatief, sportief en speels uit te leven! De kleinsten onder
ons, de sloebers vergezellen ons van 15 tot 20
juli. Meer info krijgen jullie in april-mei.
Een echte aanrader om het oudejaar goed
af te sluiten of het nieuwe jaar goed mee te
starten is een bezoekje aan onze schitterende
site: www.vksj-vichte.be!
Hij werd niet voor niets door Jeugdwerknet.be uitgeroepen tot Mooiste Jeugdwerksite
van 2008!
Jullie vinden daarop alle informatie over
onze Vksj en ook foto’s van activiteiten tijdens
het jaar, ons kamp en ook de foto’s van de
ouderavond!
We wensen jullie verder nog warme eindejaarsfeesten en een goed begin in het nieuwe
jaar!
Meer info, vragen, opmerkingen? Marie
Tack (marie@vksj-vichte.be; 0499/317570) en
Ellen
Vandamme
(ellen@vksj-vichte.be;
0472/202500).

Tennisclub Vichte volwassenen
Beste Tennisliefhebber, sportieveling,
Om de spieren tijdens de wintermaanden
wat soepel te houden organiseert Tennisclub
Vichte vzw tennislessen voor volwassenen.
We organiseren 2 reeksen:
– initiatie: voor de sportievelingen die graag
zouden willen tennissen maar het nog
nooit hebben gedurfd! Grijp nu je kans!
– gevorderden: voor diegenen die het al

kunnen maar nog willen perfectioneren!
Kostprijs: De lessenreeks bestaat uit 10
lessen en kost 90 euro voor de 10 lessen.
Data: eerste les start op maandag 5 januari 2009. Initiatie van 19 tot 20 uur / gevorderden van 20 tot 21uur.
Inschrijven: Stefaan Wallyn; stefaan.wallyn@telenet.be of via GSM 0497/589796.
Lesgever: Christophe Warnez.

Info over jongerentennislessen: jeugdcoördinator Alain Demurie - GSM 0478/288 185
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In het nieuwe jaar gaan we verder met fitbal en onze
cursus bloemschikken
Zwemmen op maandag (ook voor niet leden)
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 € 4,00. In de vakanties mogen de kindjes mee
voor de prijs van € 1,00.
Meer inlichtingen bij Hilde Dehullu Tel. 056/77 69 09.
Koken met wintergroenten op maandag 5 januari ’09, 13u30 en 19u30
Meebrengen: tas, bord, bestek en keukenhanddoek.
Deze demonstratie gaat door in De Kring en kost
€ 3,00 voor leden en € 6,00 voor niet leden.
Inschrijven kan tot 26 december bij Karien Demeyer,
Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte - Tel. 056/77.55.37,
kariendemeyer@skynet.be

Kousen breien
Cursus van 5 lessen telkens om 13u30 op 19 januari,
2 en 16 februari, 2 en 16 maart, in zaal De Kring.
Inschrijven bij Christine Cosaert, Overakker 33 - tel.
056/775466, debel.cosaert@skynet.be.
Toneel “De Schietspoele” - “FESTEN”
Op 14,15, 20 en 21 februari ‘09
www.deschietspoele.tk
Stijladvies, de juiste combinatie van kleding en
accessoires
Op 5 maart ‘s avonds in zaal “De Kring”.
Kom en breng uw lintmeter mee.
Uitwaaitocht op zondagochtend 15 maart
Wij genieten van een ochtendwandeling om daarna
onze beentjes onder tafel te schuiven voor een lekker
ontbijt.
Info bij Christine Cosaert, Overakker 33, Vichte,
056/77 54 66
Daguitstap op zondag 4 april
Voor ons reeds een weet voor jullie nog een geheim.
Paasviering op zondag 5 april samen met KWB.
Meer info : tel. C. Cosaert - tel. 056/77 54 66 of
1 van de bovenstaande nummers.
kavvichte@hotmail.com - www.clik.to/kavvichte

KVLV Werkjaar ’08-’09

JANUARI 2009
Tip : Verplaatsingen < 5 km: met de fiets of te voet!
Wo 14 Sport : petanque / Vrij 30 Kaas-en Wijnavond 19.30u Bar De Stringe
FEBRUARI 2009
Tip : Als ik zenuwachtig ben, haal ik diep adem!
Di 10 Bridge 1 14u00 Ansold Anzegem (KVLV-Anzegem) / Wo 11
Sport : badminton / Di 17 Bridge 2 14u00 Ansold Anzegem /
Ma 16 Kookles 3 : “Kleurrijke broodjes gezond : een streling
voor de zintuigen” - 19u00 refter gemeenteschool De Beukennoot - lesgeefster : mevr. K. Tanghe / Di 24 Bridge 3 - 14u00
Ansold Anzegem / Di 24 “Kraak je energiekosten” - 20u00
bar De Stringe - spreker : dhr. J. Laitem
MAART 2009
Tip : Ik neem vaker een douche dan een bad!
Di 10 Bridge 4 - 14u00 Ansold Anzegem / Wo 11 Sport : volksdans (podium De Stringe) - lesgeefster : mevr. A. Demeester /
Di 17 Kookles 4 : “Zomermenu” - 19u00 refter gemeenteschool - lesgeefster : mevr. K. Tanghe / Do 26 Bloemschikken 19u30 De bar De Stringe - lesgeefster : mevr. V. Taelman
APRIL 2009
Tip : ik drink minimum 1,5 l water per dag!
Wo 08 Sport : fietsen

Programma
Di 13/01/09: ‘Terug naar Siberië’ reisgetuigenis met
Martin Heylen (zie infokrantje)
Vrij 30/01/09: Nieuwjaarsontmoeting:
“Middeleeuwse striptease...” mét of zonder partner zaal Rembrandt
Do 12/02/09: ‘Babylonische spraakverwarring’ speelse
taalweetjes met Carine Caljon i.s.m. het Davidsfonds
Februari 2009: Bloemschikken regio (zie infokrantje)
Di 24/02/09: Kidsnamiddag: boetseren met Caroline
Beeuwsaert
Woe 11/03/09:
Namiddagactiviteit: verhalen
voor jong en
oud met Agnes
Verleye - Beukenhof
Maart 2009:
Bloemschikken
regio(zie infokrantje)

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Pasen) te bezorgen vóór zaterdag 21 maart 2009
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@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

open :
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

Kip a/h spit, BBQ, ribbetjes, paella,...
op uw feestje of bij u thuis vanaf 15 pers.
woutersoete@gmail.com - 0495/40 39 31

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
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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

alle

Vichteplaats 1A - Vichte
www.deltea.be

