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Editoriaal

Voilà het jaar zit er bijna op. Als we onze politici mogen geloven, kruipen we langzaam maar zeker uit een crisisdal. De werkeloosheid zal nog even stijgen in 2014
maar de banken kunnen tenminste al hun schulden weer afbetalen en sommige
maken opnieuw winst. De directieleden zullen het geweten hebben als hun eindejaarspremie overhandigd wordt. Om het met de onsterfelijke woorden van wijlen
eerste minister Wilfried Martens te zeggen toen België in zijn bewindsjaren in een
financiële storm terecht gekomen was: “we staan aan de rand van de afgrond, maar
wij gaan moedig verder”.
De verenigingen van Vichte gaan ook moedig door. Dit merk je dit in het rijk en verscheiden aanbod van activiteiten die zij in deze Verteller aankondigen. De musical
OZ, die momenteel 10 maal wordt opgevoerd, komt niet meer aan bod. Wat wil je,
de voorstellingen zijn totaal uitverkocht! De samenwerking tussen toneelgroep Streven Vichte, jeugdkoor La Gioia, Sint-Cecilia, en de dansschool Beyaert slaat duidelijk
de nagel op de kop. Naar de vierde editie van de reuzenquiz Kwistda! die begin
februari georganiseerd wordt, zullen jullie ook moeten zoeken. De 90 aangeboden
tafels zijn bijna allemaal ingenomen. Voetbalploeg Dédé en de Hernieuwers van KSA
ter Vichten zullen er een spannende avond van maken met vele pikante vragen en al
evenveel “allez euh, ’t ligt op het puntje…”. Wie durft te zeggen dat er niets te doen
is in Vichte, slaat de bal duidelijk mis.
Het valt heel sterk op dat samenwerking tussen verenigingen loont. Dit weten wij in
de Dorpsraad Vichte al lang natuurlijk. Daarom zijn we ook uit de grond gestampt:
om verenigingen dichter bij elkaar te brengen en hun werking en activiteiten te promoten. Dat samenwerking loont, kunnen alle kinderen die op het tweejaarlijkse
Sinterklaasfeest aanwezig waren, zeker beamen. De meer dan 155 bengels konden
hun pret niet op tijdens het prachtig evenement. Niet minder dan 65 vrijwilligers van
onder meer de ouderraden van beide scholen, de scholen zelf, de bib, Streven,
St.-Cecilia, Drumband Vichte, Krijt op Tijd, Grootmoeder Vichte, KSA Ter Vichten ,
VKSJ Vichte, fotoclub Agepøn, Ilo-Ilo, het feestcomité Schaliënhof, Gezinsbond, het
koor St.-Stephanus, Badmintonclub Prutske, Markant, Femma, het 11-november
Comité en meer dan 20 jongeren van het 6 de leerjaar hebben mee hun handen uit
de mouwen gestoken om het kinderfeest piekfijn in orde te brengen. Daarnaast
konden we rekenen op de financiële en logistieke hulp van verschillende instanties,
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handelszaken en bedrijven zoals Strana feestelijk verhuur, het gemeentebestuur (cultuur en jeugd), WAW baloons, Kasteel Verhaeghe, Brouwerij Verhaeghe, Bierhalle
Deconinck, Zakenkantoor Willy Vandenberghe, Creabouw, AD Delhaize, Huis Demets,
Salons Rembrandt, Bloemisterij Degrootte, Tiseco, Rotolux en al wie we nog zouden
durven vergeten. Niet in het minst de Sint en de zwarte pieten zelf. Ze komen terug,
da’s reeds afgesproken!!
En als we het toch over de Sint hebben, dan mogen we zeker Roger Vandenbroucke
niet vergeten. De verpersoonlijking van de Goedheiligman in Vichte. Iemand die
zich tot op het einde voor het verenigingsleven ingezet heeft. Onze erevoorzitter
Luc Vandamme schreef verder in deze editie een passend in memoriam. Wie zich inzet
laat een positieve en blijvende indruk na. Alvast bedankt voor de vele kinderen die je
gelukkig heb gemaakt en de mensen die je hebt doen lachen.
Ik weet niet of de gemeenteraad vele mensen zal doen lachen in de toekomst. De
heren en dames zijn reeds een jaar aan de macht en moeten nu, zoals wettelijk
bepaald, hun meerjarenplan publiek bekend maken. Ze zullen de kastanjes uit het
vuur moeten halen, me dunkt. Door een nieuwe wetgeving worden de openbare
budgetten strikt opgevolgd en kunnen de bestuurders niet zo maar in het rood gaan.
Het is duidelijk dat er een aantal mensen die op pensioen vertrekken, niet meer
vervangen zullen worden. Diensten smelten samen, gebouwen gaan van de hand en
vermoedelijk zullen sommige steunmaatregelen sneuvelen om het hoofd deftig boven
water te houden. Ik ben zeer benieuwd wat de raadleden voor ons in petto hebben.
Het vroegtijdig aankondigen van de aankoop van de bedrijfsgebouwen van Byttebier
Home Textiles was alvast geen schot in de roos, denk ik dan. Er zijn er die voor
minder in hun vuistje lachen. Hopelijk staan er mooie projecten op stapel die ons actief
verenigingsleven ondersteunen, maar ook van Vichte een bloeiend, veilig en leefbaar
dorp maken. Zoals altijd zal de Dorpsraad Vichte deze plannen onder de loep nemen
en onze dorpsgenoten op tijd en stond van informatie voorzien. Is het niet via de Verteller dan via onze druk bezochte site www.vichte.be.
Nu rest mij jullie alleen nog in naam van alle leden van de Dorpsraad Vichte vrolijke
eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2014 toe te wensen. We nodigen alle dorpsgenoten graag uit op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op 1 januari van 11u30 tot
12u30 op het Kasteel Verhaeghe. Verdere informatie lees je hieronder in deze overvolle Verteller.
Tot op de receptie.
Vanwege de Dorpsraad Vichte - Dominique Demurie, Voorzitter

Geen stoute kinderen

Pieten hadden er zichtbaar plezier in. Vichte
blijft een van hun favoriete dorpen. Dat
schijnt aan de kwaliteit van de schoorstenen
te liggen. En van de Vichtse dorpsbewoners.
Ook dit jaar waren er geen stoute kinderen,
de Pieten hadden niet eens de moeite genomen een roe met zich mee te brengen.
De Vichtse kinderen deden zelfs hun best om
de allerbraafste te worden. Niet minder dan
155 energieke peuters, kleuters en scholieren redden op het Sinterklaasfeest van de
Dorpsraad de pakjesmachine van de Sint. Terwijl hun ouders zich in de feestzaal van CC De
Stringe nietsvermoedend te goed deden aan
een heerlijke pannenkoek, een tas koffie of
een streekbiertje, dansten de kinderen op
het grote podium van de toneelzaal alsof
hun leven ervan afhing. Blije, opgeluchte
gezichtjes vertelden ons dat de Sint opnieuw

cadeaus kon uitdelen.
Pakjesdag was gered, de schoentjes zouden
worden gevuld. Met een ballon in de ene en
een verlanglijstje in de andere hand mochten
de kinderen bij de Sint op schoot komen. Alle
kinderen werden uitgebreid bedankt. De Sint
blikte achteraf tevreden terug: “Het was een
geslaagde namiddag. Al die lieve medewerkers mogen een extra chocoladesint in hun
schoen verwachten! Over twee jaar kom ik
zeker terug!” Schrijf dat maar al in jullie
agenda: op zondag 29 november 2015 komt
de Sint opnieuw naar Vichte! Of de Pieten
dan nog zwart zullen zijn, valt nog af te
wachten… Maar ook in 2014 brengt de Sint
een kort bezoekje aan Vichte. In samenwerking met de Gezinsbond gaat hij volgend jaar
van deur tot deur. Dat wordt picknicken
smullen!

Het scheelde geen haar, of de Sint had dit
jaar geen cadeaus gebracht. Een kapotte
pakjesmachine gooide bijna roet in het eten.
Gelukkig hadden de 155 kinderen op het
11de Vichtse Sinterklaasfeest meer dan voldoende energie om de batterij van de machine opnieuw op te laden. Dansen en springen
voor het goede doel. Als dat maar geen nieuwe Harlem Shake wordt!
De Sint was een drukbezet man die 24ste
november. Eens de stoomboot geparkeerd,
stapte de Goedheiligman gezwind zijn drukke dagprogramma tegemoet. Het Grootouderfeest van de Gezinsbond, de zondagsmis,
uw lokale supermarkt…, de Sint leek wel
overal die zondag. Een heilige van het kaliber
van Sinterklaas zien we dan ook niet zo vaak
in Vichte. Het moet gezegd: de Sint en zijn

AFSCHEID
ROGER VANDENBROUCKE

gewaden schuil ging.
Toneel spelen, het was een zeer belangrijk
deel van je leven, bijna van in het prille begin
tot aan je toneeldood als Suskewiet in 1991
was je een van de belangrijkste acteurs en
bezielers in de KWB toneelgroep , nu beter
bekend als “de Schietspoele” Mensen kwamen speciaal naar de voorstelling om “de
peerdeslachter” aan het werk te zien. Voor
ons was het dan ook een bijzonder genoegen
om je nog eens aan het werk te zien als de
paus in zijn badkuip tijdens de eerste Vichtse
revue.
Ook na je toneelpremiere bleef je niet stilzitten, de microbe bleef kriebelen en samen
met Roger Delaere waren er nog jarenlang
optredens voor allerlei groeperingen en
rustoorden. Zelfs tijdens je laatste levensperiode in het rustoord kon je het niet laten om
tot vermaak van je medebewoners het showbeest uit te hangen.
Je bracht veel vreugde in het hart van de
mensen maar je was ook de steun en toeverlaat voor velen door je jarenlange inzet in de
AA. Op ieder uur van de dag en nacht was je
bereid om een hulp te bieden aan lotgenoten, ze blijven je er levenslang dankbaar
voor.
Het verlies van een dochter en het tragisch
ongeval van je grote toeverlaat en metgezel
Antoinette hebben je niet verbitterd achtergelaten. Je krabbelde terug overeind met de
steun van je kinderen , klein- en achterkleinkinderen en bleef genieten van hun aanwezigheid tot kort voor je overlijden.
Bedankt Roger voor al de goede momenten
en via deze weg ons medeleven aan je ganse
familie.
Luc Vandamme

VICHTE
nodigt alle dorpsgenoten uit
op haar

12 de
Nieuwjaarsreceptie
1 januari 2014

tussen 11.30 en 12.30 uur
In de gerestaureerde stallingen
op het binnenplein van

het Kasteel Verhaeghe
Breng mee:
Goed humeur en nieuwjaarswensen

Geniet van de unieke gloeikriek!

(met dank aan brouwerij en kasteel Verhaeghe )
(stickers, pins en vlag van Vichte verkrijgbaar tijdens receptie)

www.vichte.be

Het bestuur van Davidsfonds Vichte nodigt
U en uw familie uit op de traditionele

NIEUWJAARSWANDELING
In Bellegem op zondag 5 januari 2014
Samenkomst aan de nieuwe
kerk te Vichte om 14u00.
De wandeling start aan taverne De Steenlander – Dottenijsestraat 86 te Bellegem om
14u30. Gids en info: Carlos Van De Ginste
(0498/147753)
Stevige wandelschoenen en een verrekijker
zijn aangeraden. Deze schitterende landschapswandeling voert ons langs uitgestrekte akkers, mooie hofstedes en het prachtige
Bellegembos. Bereid u alvast voor op schitterende panorama’s en de bijhorende Davidsfondssfeer! Achteraf bieden wij u een
nieuwjaarsaperitief aan in het sfeervolle
tearoom ‘De Steenlander‘.
Onze allerbeste wensen voor 2014 en heel
graag tot 6 januari.
Het bestuur.

17/06/1923-27/10/2013

Kerstavondviering in
de kerk van Vichte
Op dinsdag 24 december om 17u30: kerstavondviering in de St.-Stefanuskerk.
Het wordt opnieuw een stemmige
viering voor groot en klein.
Het kerstverhaal wordt uitgebeeld en we
zingen samen met het koor enkele
kerstliederen.
Let op! Er is geen kerstviering op 25
december zelf! Dus iedereen welkom op
kerstavond!
Hartelijke groeten
Jean-Yves Verhaeghe, Diaken
Klaverstraat 3 - 8570 Vichte
056 42 37 10

Roger, 39 dagen voor 6 december heb je ons
verlaten. De plaatsvervanger van Sinterklaas
in Vichte is er niet meer. Enkele jaren na het
heengaan van Frans Loosveldt, je gezel gedurende vele jaren in vele Vichtse huisgezinnen,
ben je nu ook op weg om de echte heilige
man te ontmoeten. Je vervulde je rol met
zoveel overtuiging, ik zou zelf durven zeggen met zoveel geloof dat zelfs de ouders
zich soms afvroegen of er geen echte bisschop voor de deur stond. Maar dan was er
weer de kwinkslag naar de vaders en vooral
de moekes waardoor we wisten dat er een
fameus komisch talent onder die kleurrijke
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Vanuit de werkgroep Iloilo
willen wij met Kerst en
Nieuwjaar opnieuw onze
Nieuwjaarsactie lanceren
naar jullie. Met de doortocht van de storm Haiyan
op de Filippijnen werd er al
heel wat geld gestort. Maar
we willen toch ook onze studenten in Iloilo
niet vergeten. Uiteindelijk begint het leven
terug op gang te komen en moeten de jongen mensen opnieuw naar school. Dankzij
jullie hulp kunnen we het project van de studenten, kinderen van melaatsen, blijven
steunen.
Naast ons Filipijns melaatsendorp hebben wij
een tweede project, namelijk de zorg voor
Braziliaanse kinderen en jongeren uit de
sloppenwijken rond Salvador da Bahia. Via
pastoor Luc kwamen we in contact met
vader en zoon Steeman waarvan de zoon
Guido werkzaam is als vrijwilliger in Acopamec Brazilië.
Acopamec is een organisatie die opgericht
werd door priester Michel Ramon om de
opvang van de straatkinderen in Brazilië
sterk te verbeteren. Hoofddoel van de organisatie is de rechten van de kinderen en jongeren te doen eerbiedigen door samen te
werken met de ouders, wijkbewoners en de
plaatselijke overheid. In 1990 werd een eerste schooltje opgericht met 31 kinderen. Vandaag is Acopamec uitgegroeid tot een van de
belangrijkste referentiepunten voor het werk
met kinderen, tieners en jongeren in de slop-

penwijken. Momenteel worden meer dan
2000 kinderen en jongeren in verschillende
sectoren begeleid via verschillende projecten zoals beroepsopleidingen, voorbereiding op tewerkstelling, kunst en cultuur,
kinderopvang en kleuterscholen.
Met jullie steun willen we de zorg op ons
nemen van het nieuw project binnen deze
goeddraaiende organisatie : namelijk de
opstart van een naschoolse opvang. We kregen van Guido Steeman een verhaal door
gestuurd dat we samen met jullie willen
delen. Dit verhaal vind je op www.vichte.be.
Een Nieuwjaarsgift kan via deze rekeningnummers :
- storten op 001-4823906-75 rekening van
onze werkgroep ten voordele van de Braziliaanse jongeren of Filippijnse studenten
(zonder fiscaal attest)
- storten op 000-0718676-03 rekening van
Kontinenten met fiscaal attest vanaf €40.
voor de Braziliaanse jongerenopvang ( referentie Michel Ramon, Brazilië)
- storten op 000-0901974-68 rekening van
SOS Scheut met fiscaal attest vanaf €40.
Voor de Filippijnse studenten (referentie 03063-003-WVS-SCS Iloilo PR)

FAMILIETHEATER
www.uitmetvlieg.be
Er zijn weer heel wat familievoorstellingen in
het seizoen 2013 – 2014 in de regio Waregem
waarbij het gewest Kortrijk per toegangskaart 1 EURO extra korting geeft op de
gezinsspaarkaart!
De Schakel, Waregem:
http://www.ccdeschakel.be/
za. 18/01/2014 – 20u. – Anna (Bronks) met
o.a. Joke Devynck, 9+
Zaal Mensinde, Tiegem: zo. 26/01 – 11u. &
om 15u.: Nest (Theater De Spiegel) – 9 maanden tot 3 j. met de ouder(s)! - € 6
Deze muziektheatervoorstelling voor de
allerkleinsten in, op en rond een reuze nest
vertelt over de belangrijke momenten uit het
leven van vogels: het nestelen, eieren leggen,
broeden, vallen en opstaan, dromen en uiteindelijk het afscheid bij het uitfladderen.
Zondag 23 februari, 14 u.

BAKKEN
met KINDEREN

Prettige Kerst- en Nieuwjaarswensen en
hartelijk dank vanwege
Isabelle, Nico, Rudy, Dorine, , Peter, Kirsten,
Nicole, Patriek
De werkgroep Iloïlo-Vichte

Da’s pas bakken!

Donderdag 26 december: KERSTFEEST in de Linde
te Ingooigem.
14u mis, daarna koffie, dan volgt er een ontspanning met als slot koffie met kerstkoeken.
Dinsdag 7 januari:
onze eerste kaarting van 2014 met TRAKTAAT!
Dinsdag 25 maart: Voordracht : “Van worteltaart
tot oorlogskonijn”. Dit in de Gilde te Vichte.

de SCHIET SPOELE

TONEELGROEP
KWB - KAV VICHTE

De Muizenval

uw thriller tijdens deze koude wintermaanden

Zoals elk jaar is toneelgroep De Schietspoele
druk bezig met de repetities van hun nieuwe
productie : De Muizenval van Agatha Christie.
Regie is in handen van Nadine Vanvossem,
gestudeerd aan het Conservatorium in Gent.
Dit jaar kozen we voor een zeer gekende
thriller naar het gelijknamige boek van de
wereldbekende Agatha Christie.
Deze thriller wordt sinds jaar en dag nog
steeds gespeeld in Londen en is de langstlopende toneelvoorstelling ter wereld.
Leuke anekdote...na elke opvoering daar
wordt aan de toeschouwers gevraagd het
plot niet door te vertellen om het voor andere bezoekers zo spannend mogelijk te houden. Het verhaal van The Mousetrap is nog
nooit verfilmd, en zal dus tevens tevergeefs

Dinsdag 22 april : Paasfeest in de Gilde te Vichte.
gezocht worden in de videotheek. Christie
heeft immers in haar testament laten vastleggen dat het stuk niet verfilmd mag worden
zolang het nog in het theater wordt
gespeeld.
Naast een aantal vaste spelers van de groep
spelen dit jaar ook 2 spelers van buitenaf
mee: Gundy Rigolle en Jelle Vaneeckhout.
Gundy heeft ruime ervaring bij toneelgroepen in Beveren-Leie en Hulste en ook Jelle
heeft toneelervaring in toneelgroepen in het
Waregemse.
Andere acteurs zijn : Gudrun Roobrouck, Eric
Kabongo, Hildegart Vandendriessche, Peter
Nuyttens, Antoon ‘t Kint en Annelies Demeyere.
De muizenval wordt gespeeld in
CC De Stringe op za 8 feb 14 om 20u
zon 9 feb 14 om 18u
vrij 14 feb 14 om 20u
zo 15 feb 14 om 20u

Wandelclub
DE TEXTIELTREKKERS vzw

VKSJ - Vichte

KLEUTERSPORT

Tennislessen voor kleuters
Waar: Sporthal Beekdale
Adres: Ommersheimplein te Vichte
(aan politie/brandweerkazerne)
Tijdstip: Elke woensdag van 14u00 tot 15u30
Aantal lessen: deel 1: 11 lessen van 90’
deel 2: 11 lessen van 90’
Prijs: €100 per deel/€180 voor beide delen

Inschrijven kan via:
info@tennisschoolfundamentals.be

Kaarten zijn te verkrijgen op
tel. 056/77.51.91 of via de
www.everyoneweb.com/deschietspoele
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Vanaf 16u30 verwelkomen we de ouders om
te komen proeven.
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 40
kinderen. Zorg dus dat je er bij bent.

Dit jaar gaan we opnieuw bakken met de kinderen.
Kinderen van het 3de t.e.m. het 5de leerjaar
zijn vanaf 14 u welkom in ’t Spey (refter VBS)
om te leren eenvoudige gebakjes klaar te
maken.

Ons nieuw wandelseizoen
wordt zondag 16 februari op gang geschoten met
onze gekende AKTIVtochten vanuit het O.C. Groeninge te Kaster. Inschrijven (€1.50) kan vanaf 7u30 tot
15u en u hebt ruime keuze om een parcours
van 6, 9, 12, 18, 24 of 32km af te haspelen.
Op iedere afstand is er om de 6km een halte
voorzien met een uitgebreid aanbod van
drank en voeding. Onze parcoursmeesters
bieden u een prachtige omloop aan met als
centrale oorden Tiegem en Avelgem.
De GRASTOCHT staat als eerste weekdagtocht geprogrammeerd op woensdag 30
april en start vanuit De Linde te Ingooigem.
De HOOITOCHT volgt op woensdag 25 juni
en alles speelt zich af in het wondermooie
Tiegem met De Mensinde als inschrijfzaal.
Onze wandelhoogdag met onze 20ste
PRUTSKETOCHTEN vindt plaats op ZONDAG 14 september en vertrekt vanuit de
Stringe te Vichte op zoek naar wandelpaden
in Deerlijk en St.Lodewijk.
En besluiten doen wij met onze ZAAITOCHT
op donderdag 30 oktober vanuit de Kleine
Kluis te Gijzelbrechtegem.
Terug een superaanbod om naar uit te kijken
en waarom niet lid worden van onze wandelclub. Voor €12 per persoon per jaar,
bedrag dat bovendien nog door de meeste
ziekenfondsen wordt terugbetaald, geniet u
van tal van voordelen en bent u nog verzekerd op de koop toe.
Voor verdere inlichtingen aarzel niet ons te
contacteren op onze website : www.textieltrekkers.be of wendt u tot onze voorzitter : john.depamelaere@textieltrekkers.be
Tot wandel !

Dinsdag 8 april: Jan de Boer : Ziek zijn maar toch
gezond leven. Eerst koffie met Limburgse vlaai.
Voorstelling van de producten, lattenbodems,
matrassen, kussens enz. met mevr. de Boer die
uitleg geeft. Na afloop krijgt iedereen een nuttig geschenk.
Dit gaat ook door in de Gilde te Vichte.

Een zangeres en een violiste zoeken samen
met de kinderen en hun begeleiders de
warmte van het uit hard hout en zachte pels
gemaakte nest op. Snel reserveren is de
boodschap! (056 68 82 50)

Inschrijven kan tot 15 februari bij secretariaat
van VBS of GLS met inschrijvingsstrook en
gepast geld in een gesloten omslag of bij
Gerrit Bauwens – Mieke Laridon, Ter Beke 8,
Vichte, 056 77 65 21
Henk Vanwymelbeke – Dona Beunens, D.
Vanhautestraat 13, Vichte
Leden betalen : €3 - Niet – leden betalen : € 5

JAARPROGRAMMA 2014

ZIEKENZORG - VICHTE-INGOOIGEM

www.gezinsbondgewestkortrijk.be

Tevreden blikken wij terug
op onze Spaghettiavond.
Via deze weg willen wij
nog eens iedereen
bedanken die deze
avond heeft doen
slagen. Bedankt
voor de talrijke opkomst en
de hulp!
Intussen merken wij dat
de barre wintertijden
voor de deur staan en
daarbij ook een lastige periode voor alle studenten. Voor onze leden is VKSJ een goede
ontspanning tussen het studeren door. Wij
wensen iedereen dan ook heel veel succes.
Terwijl zij echter in vakantie gaan, is het de
beurt aan de leiding. We doen ons best om in
januari zoveel mogelijk activiteiten te laten
doorgaan. Hopelijk kunnen wij op uw begrip
rekenen als enkele activiteiten wegvallen.
Hou goed de maandbrieven in de gaten!
(Maandbrief kwijt? Geen nood, u vindt hem
ook terug op onze website www.vksj-vichte.be onder ‘kalender’.)
Verder kunnen wij het niet geloven, maar het
jaar 2013 mogen wij bijna verleden tijd noemen. Wij wensen u voor 2014 het allerbeste
toe, een zalig kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar!
We piepen al even verder in onze agenda
naar het jaar 2014. Op 15 maart 2014 voorzien wij opnieuw een Eskimofuif in De Stringe Vichte. Jaja, u ziet het goed: dé kans dus
om de beentjes nog eens los te zwaaien.
Iedereen is meer dan welkom! De naam van
dit feestje houden we nog even geheim. Verdere informatie zal binnenkort in Vichte verspreid worden. Wij hebben er alvast heel veel
zin in!
Na onze fuif trekken de 2 jongste groepen, de
sloebers en springers, er weer op uit voor
een fantastisch weekend. Dit van 29 tot 30
maart 2014. We verklappen al dat we dan
Tiegembos zullen verkennen.
Als u verder nog op de hoogte wil zijn en blijven van het reilen en zijlen en de agenda van
VKSJ Vichte, dan kan u altijd terecht op onze
website www.vksj-vichte.be. U vindt daar
onder andere foto’s, maandbrieven en nog
veel meer terug. Verder kan u ons op onze
facebookpagina (VKSJ Vichte) volgen.
Indien u nog vragen heeft, kan u steeds
terecht bij de hoofdleiding (Lisa en Isolde) op
het e-mailadres vksj.vichte@hotmail.com. Wij
doen ons best om zo snel mogelijk te antwoorden.
Tot de volgende!
VKSJ Vichte

Het jaar 2013 loopt ten einde en het wielerjaar is al een tijdje voorbij.
Het bestuur ziet al vol enthousiasme uit naar
volgend jaar 2014 en zal trachten terug een
boeiend wielerspektakel in elkaar te boksen.
Er zij veel veranderingen op til en nieuwe initiatieven zullen worden voorgeschoteld.
De wedstrijden zullen een beetje herschikt
worden .
Op zondag 6 juli 2014 zou de juniorenkoers doorgaan i.p.v. de wedstrijd voor nieuwelingen. Op de laatste zondag 31 augustus 2014 zullen de nieuwelingen dan rijden
in de Lendedreef op de kermisfeesten.
Uiteraard blijft op zaterdag 20 september
2014 de veldcross een hoogtepunt en het
wordt volledig in een nieuw kleedje gestopt,
er zal veel worden aangepast.
Dus het is uitkijken naar de TIENDE EDITIE
VAN DE VELDCROSS.
Hou zeker zaterdag 20 september 2014 vrij;
het zal er stuiven!!!!!
Het pareltje van de koersen blijft natuurlijk
de profkoers op kermisdinsdag 23 september
2014.
Op kermisdinsdag mochten we 171 deelnemers verwelkomen op de 81ste Vlaamse Textielprijs van Vichte, een record wat deelnemers betreft.
De koers werd uitgezonden op SPORT10TV
dit jaar vanaf de woensdag en volgende
dagen. Een prachtig verslag van onze profkoers op TV.
De presentatie van de renners op een podium
aan Café Het Molenhuis was overweldigend
en het opgekomen publiek kon het appreciëren.
Vichte koerse werd uitgeregend dit jaar maar
toch konden we rekenen op de echte supporters. Het bestuur had gezorgd voor een
verzorgde bar aan de aankomst en ook voor
een droog plekje tijdens de plensbuien voor
de wielerfanaten om wat te schuilen. De
regen was de grote spelbreker tijdens de textielprijs en daardoor was er ook minder
publiek aanwezig dit jaar.
Het herfstweer heeft echter de wedstrijd weinig beïnvloed.
Enkel ronkende namen waren present in

Vichte: Nacer Bouhanni (Frans kampioen
2012), Chainel Steve, Kruopis Aidis, Eeckhout
Niko, Meeusen Tom, Neirinck Stijn, Vandousselaere Sven, Fenn Andrew, Rob Peeters,
Capelle Andy, Vanlandschoot Jam en vele
andere.
Er werd gereden aan een zeer hoog tempo
want het gemiddelde van de koers was
46,782 km. We kregen verschillende ontsnappingen en een kopgroep van een 20-tal renners kwam tot stand. Op het einde knalden
Baugnies en Van Goethem weg en op enkele
km van het einde kwam ook Salomein nog
aansluiten.
In de spurt stond geen maat op Brian Van
Goethem die prachtig de 81 ste Vlaamse Textielprijs won voor Salomeien en Baugnies.
Laten we hopen dat de weergoden volgend
jaar beter presteren.
De nieuwelingen- en juniorenkoers waren
voltreffers met prachtige winnaars.
De 9 de veldcrosswedstrijd ging door in het
bos van kasteel Verhaeghe en de weides van
de kerkdreef. Ook de jonge veldcrossers konden proeven voor de eerste maal van het
crossen, het was prima en we hadden verdiende winnaars. Volgend jaar zal dit opnieuw worden opgenomen.
We hebben een prachtige wedstrijd gehad
met Sil Folens als grote winnaar. Bert Vandenbroucke werd tweede en Johan Blanke
bezette de derde plaats. Jammer van de pech
die Bert kende.
Volgend jaar wordt het SUPER voor de tiende
editie!
Hou 20 september zeker vrij.
Het bestuur onder voorzitterschap van Philippe Degroote zal zich verder dubbel plooien
voor een goed wielerjaar 2014 met verschillende aanbiedingen.
Op de eerste plaats op:
zaterdag 15 maart 2014: kaas,wijn- en breughelavond in de feestzaal Rembrandt vanaf
19.00 uur.
Het bestuur dankt tevens alle sponsors,
medewerkers en seingevers die alle wedstrijden in goede banen leiden.
We wensen alle sportievelingen prettige
kerstdagen, een goed eindejaar en een voorspoedig 2014 toe met een prachtige gezondheid.
Laten we hopen dat 2014 zo nat niet zal zijn
als 2013 en op een spetterend verloop van
alle wedstrijden.
Tot hoors!

Na een sportieve start en heerlijk curieuzeneuzen naar het nieuwe jaarprogramma,
gingen we ‘dikke madammen’ maken, ijsschaatsen met de kids, bowlen, een frisse
neus halen op de maandelijkse wandelingen
en leerden we tijdens een avond ‘schakelkoken’ gezonde recepten klaarmaken met vele
tips van Pascale Naessens…
In 2014 kijken we uit naar het nieuwjaarsdiner in het Beukenhof op zaterdag 25
januari en luiden 2014 met een ludiek-poëtische toets in. Verder zoeken we naar de link
tussen chocolade en wijnen, gaan we ‘zen’
met Tai Chi, maken een fijn paasbloemstuk
en bezoeken de kruidenkwekerij Claus en het
verrassende museum ‘Shoes or no shoes’.
Wil je graag kennismaken met markant Vichte, geef gerust een seintje en kom eens naar
een van de activiteiten van jouw keuze.
Als geëngageerde vrouwenvereniging hebben we ons als doel gesteld het project van
Keur Tippi, waarin voor vrouwen in Senegal
een vormingscentrum gebouwd wordt, maximaal te steunen.
Hoe?... Waarmee?... met: ‘Keukentoppers en
geheime receptjes’!
markante dames uit Vichte gingen culinair
voor Keur Tippi uit Senegal en zonden maar
liefst 64 heerlijke recepten in. Daarmee gingen we aan de slag en stoomden met de hulp
van vele mensen en milde sponsors een unieke receptenbundel klaar in een mooie en
handige versie… we danken iedereen van
harte!
Je raadt het al… dit A4-werkje is misschien

ideaal
als
nieuwjaarsgeschenk.
Wil jij ook
weten wat een
‘Marietje’ of
‘Canadian dip’
is, of hoe je in
geen tijd lekkere soepen
en ovenschotels
tevoorschijn tovert?
Ben je nieuwsgierig naar de
vele recepten,
van ontbijt tot
avondmaal, en de geheimpjes die vele dames
hebben prijsgegeven?
Wil je ontdekken welke heerlijke gerechten
je met hun tips op tafel kan toveren?
Wil jij hiermee Keur Tippi steunen en zo
vrouwen in Senegal meer kansen geven?
Bestel dan vlug jouw exemplaar aan €15.00
en verras er misschien ook familie en vrienden mee.
Deze unieke receptenbundel van onze Vichtse markant-madammen kan je bestellen bij
Marianne Van Caenegem via mail op mariannevancaenegem@scarlet.be of via gsm 0477
434 634. Graag het juiste bedrag overschrijven op rek.nr. van markant Vichte op IBAN
BE64 4688 1048 2152, BIC KREDBEBB. Vermelding: naam en adres + aantal receptenboekjes.
Bestel snel deze week nog jouw
exempla()ar(en), want vlug besteld… is nog
op tijd voor de nieuwjaarsdagen.
Alvast hartelijk dank voor je interesse en
steun!Het markantteam van Vichte verwelkomt jou en je vriendinnen!
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Hoi KSA-liefhebbers!
Traditiegetrouw trapte KSA
het werkjaar op gang met
‘The Games’. Dit jaar in een
nieuw jasje. De spelen
waren wat aangepast en
we voegden er een portie
randanimatie aan toe. ‘Koetje kak’ was daar
één van. De koe stond net geen uurtje op het
speelveld en het was al van dattum. De koe
deed wat van haar werd verwacht, namelijk
een kakske, en de hoofdprijs van €100 was de
deur uit. Later op de avond waren er nog
optredens van Marino Punk en afsluitend The
Upcats. Naast de vernieuwende elementen
waren er uiteraard nog de traditionele elementen. De overheerlijke barbecue, het zonneterras en het gerstenat van brouwerij Verhaeghe. We willen alle aanwezigen en medewerkers dan ook heel graag bedanken voor
de bijdrage van opnieuw een succeseditie!
De week na The Games opende het officiële
werkjaar opnieuw. We verwelkomden vele
leden op de startactiviteiten over alle leeftijdsgroepen! Tot op heden blijven de waanzinnig hoge ledenaantallen nog steeds overeind. Dat juichen de leiders alleen maar toe,
want wat is plezanter dan een groep enthousiaste jongelingen een twee uur durende
spetterende activiteit te geven? We hopen
dat we het hele werkjaar zo kunnen verderdoen! Bedankt aan de ouders voor het vertouwen in de leiderkens!
Diezelfde leiderkens staan helaas voor een
iets triestigere periode: examens. Weken
boven muffe, saaie, veel te dikke boeken
hangen. Er zijn plezantere dingen. Zoals een
quiz bijvoorbeeld! KSA Ter Vichten en voetbalploeg DeDe Vichte slaan namelijk weer de
handen in elkaar en organiseren samen
Kwistda! Op het moment van schrijven is er
maar plaats meer voor 15 ploegen. 75 van de
90 beschikbare plaatsen zijn al bezet, ’t is dus
voor de rappe! Kwistda gaat door op
7 februari in CC De Stringe. Een quizploeg
mag maximaal 5 spelers bevatten en het
inschrijvingsgeld per quizploeg bedraagt
€25. Inschrijven kan via het e-mailadres kwistda@gmail.com of het telefoonnummer
0491/74.69.00. Laat die grijze massa nog eens
zijn werk doen en schrijf u in in Kswitda!
Ziezo, de eindejaarsfeesten staan weer voor
de deur. KSA wenst alle leden een deugdoende kerstvakantie en iedereen een zalig,
kalkoengevuld, kerstfeest en een prettig,
met vuurwerkovergoten, nieuwjaar!
Tot volgend jaar!

vrijdag 10 januari nieuwjaarsfeest
Met Lieven Debrauwer (regisseur en
cineast (van o.a. Pauline & Paulette), die
vertelt over parfum, parfumhuizen, flacons,
couturehuizen,
legendarische
gebruikers en geurige anekdotes.
Inschrijving tot 4 januari bij Karien
Demeyer, Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte,
056/775537, kariendemeyer@skynet.be
vrijdag 31 januari – Bollywood dansen
Inschrijving en info bij Mady D’Hoop,
Hooiestraat 23, Vichte, 056/772371,
mady.dhoop@telenet.be
8, 9, 14 en 15 februari – Toneel “De Schietspoele” – Thriller De Muizenval
Info en kaarten zie
www.everyoneweb.com/deschietspoele
dinsdagavond 18 februari, 11 maart, 1 april
en 8 april – start to yoga
zondag 23 maart - uitwaaitocht
zaterdag 29 maart – dagreis
Meer info volgt later
donderdagnamiddag en avond 3 april –
bloemschikken Pasen
woensdagnamiddag 9 april – “koken met kinderen”
Feestelijke koekjes en cupcakes. Een activiteit voor mama, oma’s en de kinderen.
zondag 13 april – Paasviering
Samen met KWB
www.femmavichte.tk
Algemene inlichtingen : Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be

Comeniusproject - Gemeenteschool Vichte

Van 13 t.e.m. 17 november ll. trokken de juffen Ilse,
Marijke en Magali, samen met directeur Karel naar
Hongarije voor een uitwisseling met een school uit
Miscolc. Verneem er alles over op www.vichte.be of in
de komende Paaseditie van deze Verteller
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OKRA VICHTE
We laten ons uitbollen
naar het jaareinde
toe met een gezellig
Kerstfeest op maandag
16 december om 14u30 in
Salons Rembrandt. Er is koffie
met versnappering terwijl
Alpenfever ons entertaint met
stemmige muziek. Voor iedere aanwezige is er ¼ kg koffie, als kerstgeschenk.
De deuren van 2014 staan al op een kier om
terug de activiteiten verder te zetten, zoals
kaarten en petanque spelen in de maand
januari. In februari wordt tijdens de petanque-namiddag de kampioen gevierd. Voor
iedere aanwezige is er koffie met taart, de
kampioen of kampioene krijgt een beker of
bloemen. In maart zitten we al met de reiskriebels want op dinsdag 11 maart gaan we
hopelijk met een volle bus naar de Europahallen in Parike voor de Lenteshow. Na het
verorberen van het middagmaal (tomatenroomsoep-kippenbrochetten (2st.) hawaienne-ananas, veenbessen en kroketjes en taart
als dessert) kijken we naar de show met
Christoff, Lindsay, De Popkoning Kurt Keller
en Dany. Om 18u15 worden we verwend
met 2 stokbroodjes met 3 soorten beleg om
nadien huiswaarts te keren.
Maandag 17 maart is er de voordracht
”Mens erger je niet (over het pensioen)”
gebracht door Jan Vanneste van de CM.
Ondertussen zijn we bij de maand april gekomen (met of zonder gril) donderdag 3 april
is er de kaartnamiddag met de kampioenviering. Deze wordt ook gevierd zoals bij het
petanque, met taart voor iedereen, de bloemen en de beker.
De sportievelingen binnen de OKRA-vereniging mogen al de kuiten insmeren want op
donderdag 10 april starten we met de eerste wandeling (buiten Vichte) onder de deskundige leiding van Stefan Declercq, Marc
Ovaere en de seingevers. Een week later op
donderdag 17 april wordt de fiets van stal
gehaald, al dan niet electrische fiets, om
onder de leiding van Willy Migneau en de
seingevers zo veilig mogelijk de eerste fietstocht te starten. Bij beide activiteiten is er
een tussenstop voorzien (plas en drank
pauze) kwestie van niet uit te drogen en de
tocht te kunnen verder zetten.
We zijn reeds halfweg april en denken er al
aan ons mandje voor de Paasklokken klaar te
zetten. Het moet allemaal zo rap niet gaan
hé, maar het is kwestie dat u op de hoogte
bent van de komende activiteiten bij OKRA.
Het OKRA-bestuur hoopt u op de vele activiteiten te mogen ontmoeten.
Als bestuur maken we van de gelegenheid
gebruik de bevolking van Vichte en daarbuiten een ZALIG KERSTFEEST EN VOORAL EEN
GELUKKIG-GEZOND EN VREUGEDEVOL 2014
te wensen.

DE GOUDEN DRAAK
Een grootstad in Europa. Op
de benedenverdieping van
een appartementsgebouw een
Aziatisch restaurant. In de zweterige keuken staan vijf illegale Chinezen gewrongen tussen de dampende
wokpannen.
De jongste vergaat van de tandpijn en er zit
niks anders op dan de tand te trekken...met
een loodgieterstang.
Op de bovenverdieping vinden we een man
op zijn balkon, een toekomstige vader die
eigenlijk geen kind wil, een vrouw die haar
man verlaat voor een ander, een kerel van
een nachtshop met een vreemde bijverdienste en een hongerige krekel die alles doet
wat de mier verlangt. Wanneer een stewardess Thaïse soep bestelt, vindt ze een tand,
een rotte, bebloede tand.
In ‘De gouden draak’ spelen vijf acteurs zeven
verhalen die wonderlijk met elkaar verbonden zijn. De montage is strak, de vertelvorm
verrassend, vol humor en ontroering. We zien
dromende individuen met gitzwarte keerzijden en globale waarheden als ingrediënten.
Zoetzuur en zeer pikant.
Regie: Frederik Vercaempst
Speeldata
05 april 2014 om 20u
C.C. De Stringe
11 april 2014 om 20u
C.C. De Stringe
12 april 2014 om 20u
C.C. De Stringe
Info en reservatie via www.strevenvichte.be

januari 2014 Actie ‘Graag Gedaan’: verkoop

van het receptenboekje ‘markante
dames uit Vichte gaan culinair voor
Keur Tippi in Senegal’
za 25 januari Nieuwjaarsdiner met ludiek-poëtische toets
di 11 februari Wandeling
do 6 februari Pralibel & Nathalie Kint- ‘Chocolade &wijn… een ontdekkingstocht’
do 6 maart Kids: bloemschikken
di 11 maart Wandeling
ma 31 maart Tai Chi: initiatie
di 8 april Wandeling
woe 9 april Bloemschikken: Paasbloemstuk
do 17 april Bezoek aan: Kruidenkwekerij Claus
& museum ‘Shoes or no shoes?’

di. 18: REMBRANDT om 14u30 voordracht
“Van badstoven tot glazen straatje”
door S. Huysman + broodjesmaal en
kaarten
di. 25: dagreis met bus naar Luik en omgeving, middagmaal en avondmaal
April
di. 15: De Stringe – kaarten
wo. 16: ½ dag met bus naar de kerncentrale
in Doel en ’s avonds de krantendrukkerij EPC = o.a. het Laatste Nieuws
en De Morgen

Januari
ma. 20:nieuwjaarsconcert met ‘t Scala-koorin het Concertgebouw te Brugge om
14u30.
di. 21: nieuwjaarsviering met mis om 11 u.
en in de REMBRANDT: receptie en
diner + huldiging van de kaartkampioen
Februari
di. 18: De Stringe - kaarten
di. 25: ½ dag met wagen of bus naar “Flanders. Fields” te Ieper, + stadswandeling met gids + “Last Post”
Maart
za. 15: “Grüsse aus Wien”, Robert Stolz-club
Antwerpen
ma. 17:theater “Double Act”, de Stringe
14u. (organisatie van de cultuurraad)

kalender
do 23 jan Jaaropener 19u30 De Stringe bar
do 06 febBakles 1 : creatief bakken uit
Ons Bakboek.

19u De Beukennoot refter
Lesgeefster : Mevr. Karine Tanghe
ma 17 ma Kookles 2 : Burgers en ballekes
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster : Mevr. Karine Tanghe
do 03 aprBloemschikles
19u30 De Beukennoot refter
Lesgever : De Hr. Joris Naessens
Voorzitster Greet De Kesel - 056/32 56 89
greetdekesel@telenet.be
Proost E.H.L. Vandemoortele - 056/77 78 70
Secretaresse Dorine Vandendriessche
056/77 31 37 dorinevds@skynet.be
Wijkverantwoordelijken :
Solange Coucke . . . . . . . . . .056/77 56 59
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

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Pasen) te bezorgen vóór zondag 30 maart 2014
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be
cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

Ook koude rillingen van uw energiefactuur?
Al eens aan een PELLETKACHEL gedacht?
Breng een vrijblijvend bezoek aan
onze toonzaal aan de lichten te Vichte
www.avantis.be

HOTEL - RESTAURANT REMBRANDT
Oudenaardestraat 22, 8570 Vichte
Tel. 056/77 73 55 - Fax 056/77 57 04
www.salonsrembrandt.be

definitieve

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

en

alle

Trui Parmentier

schoonheidsREDERICK
zorgen
DESMET

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
INSTALLATIE •
OF AFSPRAAK
ONDERHOUD •
Tel. 056/323
353•
HERSTELLINGEN

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

F

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

OVAERE

Wenst u op een eenvoudige manier
alle inwoners van groot-Anzegem te bereiken ?
Adverteer in

UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

contacteer ons vrijblijvend voor meer info op :
056 77 76 52 of info@drukkerij-vanoverbeke.be

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

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49

touching your heart

info@drukkerij-vanoverbeke.be - www.drukkerij-vanoverbeke.be

Motocenter Schiettecatte gaat groen,
nu ook elektrische fietsen te verkrijgen!

Advies

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy
•

Onderhandelingen

•

NATHALIE KINT - HARELBEKESTREET 8 - 8570 VICHTE
GSM 0472 09 48 09 - EMAIL: INFO@NATHALIEKINT.BE

M. Schiettecatte

Rechtsbijstand

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

Harelbekestraat 8 8570 Vichte
Tel. 056 77 74 84 Fax 056 68 06 89
nicolas.duquesnoy@advocaat.be

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

huishoudlinnen

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

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie

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

LINGUITEX

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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
4

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

ontharingen

Ballonnen - Pluche - Wenskaarten
Harelbekestr. 49 - Vichte
www.wawballoons.be
Openingsuren:
ma: 14-18u / di tot za: 9-12 en 14-18u

