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DE VERTELLER

Editoriaal

En toen ging het licht uit. Nee, ik heb het niet over de huidige machthebbers in de Wetstraat te Anzegem. Het is niet omdat ik, in deze editorialen,
nu en dan eens een verhelderend licht laat schijnen op de soms duistere
ideeën van onze gezagsdragers die zich in het oosten bevinden, dat dit bij
deze weer zo is. Nee nee, dit maal handelt het over de gezagdragers die zich
nog veel verder in het oosten ophouden. Zo veel is zeker: het zijn niet allemaal wijzen die in het oosten wonen en die een heldere ster gevolgd hebben. Ik denk dat ze eerder aanhanger zijn van het zwarte gat, onze politici
uit het Brusselse. Zoals je wellicht reeds vernomen hebt, is de kans niet onbestaand dat een deel van Vichte tijdens de winter afgeschakeld zal worden.
De elektriciteitsvoorziening dan toch. Acht stroomkasten in ons dorp zullen
geen energie meer leveren als er in ons land voor een tweede maal te weinig jus is. Welke straten het slachtoffer worden van het neerhalen van de
schakelaar kan ik niet meedelen. Op de verhelderende website van Anzegem
staat (nog) niets dat een licht kan werpen op onze angsten voor het donker.
Wij allen werden een aantal jaren geleden serieus opgelicht. Weet je, niets
is gevaarlijker dan basisbehoeften te privatiseren als er geen duidelijke spelregels worden opgelegd. Ach, concurrentie zou de prijzen doen dalen en
alles efficiënter laten werken. Concurrentie werkt slechts van zodra of
zolang er genoeg eerlijke concurrenten zijn! Toen de heren van Brussel
indertijd een quasi-monopolie schonken aan één bedrijf, waren de gevolgen
toch al te voorspellen. Daar moet je geen groot licht voor zijn! In den beginne was de belangrijkste energieleverancier bijna alleen op de markt. Resultaat; we zaten met de duurste elektriciteitsfacturen van Europa opgezadeld.
En nu de concurrentie eindelijk zijn vruchten afwerpt, is er een tekort aan
energie. Ieder gezond economisch verstand weet dat je de prijzen kan laten
stijgen als je een schaarste creëert. Wie zaten er ook al weer in al die
beheersraden? Ben ik paranoia? Nee ik denk eerder dat dit klare wijn schenken is. Hoe dan ook, een deel van ons dorp zal tijdens de winter misschien
een kaarsje meer moeten laten branden om het licht aan het einde van de
tunnel… euh gang te zien. Komt er een nieuwe babyboom?
En toen ging het licht uit. Het levenslicht. Ik verschoot toen ik de naam zag
staan van een uitgeweken Vichtenaar, Jan Noreilde, bij de slachtoffers van

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 20.09.2014 vanaf 14u00 tot
24u00
Is de toegang voor iedere bestuurder verboden, in beide richtingen, in Vichteplaats
te Vichte. Bovendien is het verboden te
parkeren of stil te staan in de Vichteplaats
gedurende de bovenvermelde tijdstippen.
Op zondag 21.09.2014 is van 12u00 tot
24u00 de toegang verboden voor iedere
bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan het
standbeeld van de verteller en in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het kruispunt Kerkdreef-Vichteplaats en de Oude
Kerk)
Het is er voor iedere bestuurder ook verboden stil te staan of te parkeren
Op dinsdag 23.09.2014 is van 12u00 tot
14u00 de toegang verboden voor iedere
bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan café
Breughel – Vichteplaats 34). Het is er dan
ook verboden stil te staan of te parkeren
van 9u00 tot 14u00. De Vichteplaats moet
volledig wagenvrij zijn voor de start van de
koers voor beroepsrenners.
Bovendien is van 9u00 tot 18u00 de toegang voor iedere bestuurder verboden op
de parking aan de Nieuwe Kerk, de parking is voorbehouden aan de materieelwagens voor de deelnemende wielerploegen
en voor het mobiel dopinglokaal en officials van de deelnemende wielerploegen.
Langsheen de aankomststrook in de
Oudenaardestraat is het tevens verboden
te parkeren tijdens de dag. Opgelet de
finish is nu ter hoogte van het bedrijf Steeno. Er zijn ook parkeerverboden in de Bosstraat, Hoekstraat en de Klijtberg
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van
de weggebruikers door middel van de verkeersborden en nadars.
Overtreding van dit reglement wordt
bestraft met politiestraffen.

vlucht MH17. Jan was van mijn generatie. Ik heb hem gekend toen we samen
lid waren van de gewezen studentenclub Moeder Vichte. Toen was hij een
eerder rustig persoon. Hij groeide uit tot een gedreven zakenman, net als zijn
vader. Samen met zijn Nederlandse vrouw en zijn zoon werd hij vermoord.
Zijn vlucht werd neergehaald door een luchtraket in Oekraïne. Zo zie je dat
alles wat in de wereld gebeurt, nooit meer de ver van mijn bed show is. Een
week erna vertrokken nog Vichtenaren met een gelijkaardige vlucht vanuit
dezelfde luchthaven naar dezelfde oorden. Ze twijfelden nog om een week
vroeger te vertrekken. Je zal maar geluk of pech hebben.
Wij leven op een geglobaliseerde maatschappij, die onlosmakelijk aan
elkaar verbonden is. Wat elders gebeurt, heeft ook gevolgen bij ons. Denk
daar maar nog eens over na op het moment dat mensen hulp vragen wanneer die het nog moeilijker hebben dan wij.
En toen ging het licht uit… maar werden de verenigingen in de spotlight
gezet. Zoals gewoonlijk willen we met deze Verteller terug een tipje van de
sluier lichten over al die verschillende activiteiten die er de volgende maanden op stapel staan. Deze kermiseditie staat er vol van, in tegenstelling tot de
laatste editie van AkTIV. Sommige dorpsgenoten denken dat het gemeentelijke blaadje de activiteiten in ons dorp bewust niet vermeld. Dit klopt niet.
Zoals reeds vermeld op een Algemene Vergadering van de Dorpsraad Vichte
neemt de redactie van AKTIV enkel activiteiten op die meegedeeld worden
op de kalender van Uit in Vlaanderen. Dus indien de verenigingen hun activiteiten in AKTIV willen zien verschijnen dan zullen ze zich moeten aanmelden op die site en er hun evenementen op vermelden. De redactie van het
gemeentelijk blad volgt deze manier van werken strikt op. Daar gaan onze
abtenaren niet licht over, zelfs al bestaat onze kermis meer dan 100 jaar!
Vichte wordt dus niet gediscrimineerd. Wist je zelfs dat de gezamenlijke
gemeenteraad jaren geleden het licht op groen gezet heeft om de naam van
onze gemeente te wijzigen in Vichte-Anzegem! Maar toen ging het licht uit
omdat er geen dubbele namen aanvaard werden door de wijzen in Brussel.
Gelukkig zullen de lichtjes wel weer aanfloepen op de komende kermis.
Tot dan of op een van de vele Vichtse activiteiten
Tot Vichtens
Vanwege Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, Voorzitter

St.-Stefanuskerk
Vichte

Kermiszondag 21 september om 10u30
in de St.-Stefanuskerk:
zondagsmis met de fanfare St.-Cecilia
uit Vichte.
Kermismaandag 22 september om
10u00 in de St.-Stefanuskerk:
jaargetijde n.a.v. de kermis voor onze
overledenen.
We herdenken in het bijzonder alle
overledenen sinds kermis 2013.
Welkom!

Aanvraag dopen, uitvaarten,
huwelijken,…
Voor het plannen van een doopviering
en een huwelijk vragen we om dit tijdig
aan te vragen bij diaken Jean-Yves Verhaeghe.
Klaverstraat 3 Vichte - 056 42 37 10
sofie.jean-yves@telenet.be
Bij het regelen van een uitvaart neem je
In stilte helpen
veel stille helpers
zij zijn de fundering
van een groot geheel
zij zijn de helden
zonder medailles
elk gebaar
maakt het verschil
De werkgroep Iloilo-Vichte stelt zoals
elk jaar het kermisweekend in het
teken van onze projecten : het financieel steunen van de studenten in het
melaatsendorp van Iloïlo en sinds kort
ook het project Acopamec van Guido
Steeman, een project in Brazilïe waarbij
wij ons focussen op de opvang van kinderen tussen 3 en 6 jaar. Door deze
opvang op jonge leeftijd is de kans veel
groter dat de kinderen niet terecht
komen in de marginaliteit maar kunnen
uitgroeien tot volwaardige burgers.
Op vrijdagavond 19 september 2014
nodigen we iedereen uit om samen met
vrienden en familie te komen kijken
naar het optreden van Tine Truwant en
Trosduif in de Oude Kerk vanaf 20u. Zij
bieden ons een prachtig kleinkunstprogramma aan in de sporen van Eva De
Roovere en Hannelore Bedert. Een aanrader.

ook best eerst contact op met diaken
Jean-Yves.
Je kan de kapel van de St.-Stefanuskerk
ook aanvragen voor een jubileum, een
gebedsmoment, een huwelijk, een
doop, een engagementsviering (inzegenen van een nieuwe relatie) met een
groepje familieleden en / of vrienden.
Bij mooi weer kan ook bv. een doopviering in de binnentuin van de doopkapel
plaatsvinden.
Meermaals mochten we dergelijke
momenten ervaren als hartverwarmend, gemeenschapsvormend en verdiepend.
Graag stellen we onze kapel ook ter
beschikking voor uitvaartdiensten in
beperkte kring. (tot 40 personen)
Je kan de kapel voor een kerkdienst
aanvragen bij diaken Jean-Yves Verhaeghe (056 42 37 10 / sofie.jeanyves@telenet.be)
Voor misintenties, jaarmissen,…kan je
terecht bij zuster Jeannine: klooster
Kerkdreef Vichte 056 77 75 35
De roots van Tine Truwant liggen trouwens in Vichte, haar grootouders hebben jaren in de Vichteplaats gewoond.
De toegangsprijs per persoon bedraagt
10 euro in voorverkoop en 12 euro aan
de deur.
Kaarten kunnen bekomen worden bij :
- familie Vaneeckhout-Vantomme 056/77.50.22
- en alle leden van de werkgroep
Op zaterdag 20 september en zondag 21 september is er een tentoonstelling van keramiek, schilderijen en juwelen van artiesten uit de regio in de
Oude Kerk. Deze gaat telkens door van 11u tot
19u. De vernissage van de tentoonstelling met
muzikale ondersteuning gaat door op zaterdag
om 15u. Allen van harte welkom.
Op zondag 20 september gooien we het over een
andere boeg. Naast de tentoonstelling kan u tussen 11u en 19u komen proeven in de Oude Kerk:
ijs, pralines, italiaanse wijnen, fruitsappen, koffie
en thee in samenwerking met een aantal handelaars uit Anzegem. Hierbij maakt u kans op het
winnen van een leuke verrassingsmand.
Het hele gebeuren combineren we met de boekenbeurs van het Davidsfonds Vichte. In een
gezellige familiale sfeer kan je steeds terecht voor
een hapje en een drankje.
Zoals eerder gemeld gaat dit alles door in het
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kader van onze projecten.
Hierbij wil ik nu al vermelden dat u op vrijdag 3 oktober welkom bent om 20u in de refter van de Gemeenteschool “de Beukennoot” Beukenhofstraat 38. Op deze avond
verwelkomen wij Dhr. Guido Steeman die ons
project in Brazilië zal toelichten met woord
en beeld.
Kortom duizend en één reden om zeker af te
komen.
Tot op het kermisweekend en tot op vrijdagavond 3 oktober.
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Nico en Isabelle Nuyttens
Rudy en Dorine Vandesteene
Peter en Kirsten Verschueren
Patriek en Nicole Vaneeckhout
Olekenbosstraat 36
8570 Vichte-Anzegem
tel 056/77.50.22
rekeningnr. 001-4823906-75

“Vers Geperst”
Zondag 21 september 2014
vanaf 14u00
OUDEKERKVICHTE

Bezoek het Davidsfonds tijdens kermiszondag in de Oude Kerk.
Kom kennismaken met het jaarprogramma
2014-2015 en de nieuwe Davidsfondsboeken,
e-boeken en cd’s. (*)
Iedereen is van harte welkom !
Wanneer je langskomt kan je met familie en
vrienden ook genieten van de kunstenaarstentoonstelling en verkoopstandjes van
streekproducten ten voordele van Ilo-Ilo.
(*) een gratis boek voor de 1ste vijftig lidmaatschappen 2014-2015 op kermiszondag
én de mogelijkheid om uw favoriete boek te
winnen.
Bezoek ook eens www.davidsfonds.be –
afdeling Vichte.

ZIEKENZORG

VICHTE INGOOIGEM
Op 2 september hebben we onze eerste kaarting, die begint met koffie en een stuk taart.
Dan worden de kaarten verdeeld en kan de
kaarting beginnen. De leden van de hobbyclub kunnen ook weer aan de slag en de teerlingen worden geworpen.
DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014 – KERMIS
VICHTE
OPEN DEUR DAG IN ONZE HUISCAFEE –
IEDEREEN WELKOM. Er is gelegenheid om
koeken te kopen, maar niets moet! Iedereen
is verwacht met familie of vrienden.
ZONDAG 12 oktober 2014 : DAG VAN DE
CHRONISCH ZIEKE MENSEN :
Er is een mis om 10u30 te Vichte voor de
leden en de afgestorven leden van Ziekenzorg, dit sedert vorig jaar. Daarna receptie in
ons huiscafee, dit ook voor de familieleden
van de overleden leden. Dit wordt gevolgd
door een middagmaal, koffie en daarna nog
een optreden ……
DINSDAG 28 oktober 2014 : INFO OVER DE
ZIEKENHUISFAKTUUR.
Start om 14u00 in onze huiscafee.
VRIJDAG 26 december 2014 – KERSTFEEST IN
ZAAL DE LINDE TE INGOOIGEM :
Er is een mis in de zaal met daarna koffie en
nog een optreden. Dit alles begint om 14u00.

Een klein dorp in de
“Groote Oorlog”
Belevenissen van soldaten en
burgers uit Vichte en omgeving
tijdens de Eerste Wereldoorlog
Een herdenkingspublicatie uitgegeven door
het NSB-11Novembercomité Vichte in jaarlijkse afleveringen van 2014 tot 2018, telkens
rond 11 nov., geïllustreerd met tot nu toe
ongepubliceerde foto’s, rouwprentjes en
dagboekfragmenten.
Voorintekenen kan nog tot 15 september
door storting op rekening BE61 0353 7899
6017 van NSB-11Novembercomité,
Elf Novemberlaan 10 - 8570 Vichte, met vermelding van naam en volledig adres.
- € 25 voor de 5 jaarlijkse brochures & gratis
verzamelmap (t.w.v. € 5)
- € 50 voor de 5 brochures, de verzamelmap
met uw naamvermelding in de publicatie
info : John Demeyer, Elf Novemberlaan 10,
tel.: 056 77 88 64,
e-mail: john.demeyer@telenet.be

dan zeker in! De leiding ontvangt jullie met
open armen.
De week erna starten de activiteiten. Daarover vind je meer informatie op de maandelijkse brief die jullie meekrijgen of die de
leidsters in jullie brievenbus komen bezorgen.
Wanneer de koude in ons Belgenlandje weer
van zich laat blijken (hoewel de koude nooit
ver weg is hier), vullen wij op 22 november
2014 uw plezierlade met heel wat spektakel!
Toneel, dans, zingen, … er schuilt heel wat in
VKSJ. Dit laten wij graag zien op onze Ouderavond. Met de leden gaan we aan de slag om
weer een topshow in elkaar te knutselen.
Laten we het thema nog eventjes voor ons
houden.. Wat we wel al willen verklappen, is
de locatie. Het podium van De Stringe wordt
volledig opgeblonken voor onze intrede die
dag. Allergisch aan musicals? Dan zeker niet
aan een drankje. Onze bar is na de voorstelling nog een hele tijd open!
Activiteit geven doen de leidsters liever dan
achter hun boeken zitten, maar de plicht
roept! We proberen tijdens de examens
zoveel mogelijk activiteiten te laten doorgaan.
De winter- en herfstmaanden zullen aan het
verstrijken zijn, wanneer wij op 21 maart
2015 ons nog eens volledig schrap zetten om
iedereen een beentje te laten zwieren op
onze jaarlijkse fuif. En ja, de tijd zal vliegen,
want voor we het weten staat het kamp voor
de deur dat zal doorgaan van 12 tot 20 juli
2015. Voor de sloebers is dit van 15 tot 20 juli.
Voila, dit was het alweer… De leidsters staan
te popelen om het nieuwe werkjaar in te vliegen. Hopelijk vliegen jullie met ons mee!
Alvast bedankt voor het vertrouwen.

Jee Jee
VKSJ,
is een
topper,
is OK!
Dag Vichtenaren en VKSJ-fans,
De vakantie is weer voorbij gevlogen en de
schoolbel laat weer van zich horen.. Buiten
het regenweer in augustus, hebben we niet
te klagen over onze vakantie. Een terugblik
op ons kamp zorgt bij velen voor een lach op
het gezicht. We hebben er weer een schitterend kamp opzitten te Nieuwkerke. De leden
zullen jullie op de terugweg naar huis amper
hebben gehoord, want die lagen waarschijnlijk een uur lang te ronken op de achterbank.
Ze hebben gespeeld, gespeeld, gespeeld en
zich hopelijk heel erg geamuseerd. Het
prachtige uitzicht van de kampplaats, de lekkere geur van de maisvelden van Heuvelland
deden wat extra kruiden bij het kampgerecht! De koks, de leidsters, de leden, de
bewoners, … : allen deden we ons optimale
best om van dit kamp een topper te maken
en het is ons weer gelukt! Op onze site, vksjvichte.be, kan je de foto’s van die leuke
kampweek bekijken. Zeker de moeite waard
om eens te bezoeken dus!
In tussentijd kregen velen hier in Vichte al
bezoek van de nieuwe leidsters om jullie lidmaatschap van VKSJ Vichte definitief te
maken. Zijn ze nog niet langsgeweest? Niet
getreurd, ze komen zeker nog langs! En voor
de twijfelaars onder ons, is er op 27 september een startdag voorzien! Dan vliegen we er
met z’n allen stevig in, is er kans om eens te
komen kijken wat VKSJ allemaal doet en mee
te ravotten! Van 14u tot 17u zijn alle meisjes
van het eerste leerjaar tot het vierde middelbaar welkom om mee te spelen met ons. Het
maakt niet uit of je al in VKSJ zit of niet,
breng gerust al jullie vriendinnetjes mee! Wil
jij elke week met je vriendinnetjes en de leidsters heel veel plezier beleven? Schrijf jullie

Zijn er nog vragen of problemen, dan kan u
steeds terecht bij de hoofdleiding:
Lisa De Smet (0477/834969) en Isolde Tack
(0494/424705)
Ons e-mailadres: vksj.vichte@hotmail.com
Riet, Elies, Sigrid, Florence, Marthe, Margot,
Sofia, Tine, Fien, Chloé, Nicoline, Eva, Fien,
Anna, Aline, Ellen, Helena, Isolde & Lisa.

ten bij ander groepje
Prijs neemt toe naarmate niveau/leeftijd
kind, niveau van de les stijgt mee door:
Kleiner aantal deelnemers, hogere intensiteit
Hoger gediplomeerde lesgevers worden
voorbehouden voor hogere leeftijden

TC Vichte
Tennisclub Vichte organiseert ook dit jaar
tennislessen voor Volwassenen en voor de
jeugd.

Mogelijkheden Geel Recreatief (12+) TC Vichte
Maandag: 18u30 - 19u30
Woensdag: 18u00 - 19u00
Zaterdag: 10u30, 11u30 of 12u30
Prijzen Geel Recreatief TC Vichte
groep (3 tot 5 deelnemers, 60’ per les): €245
groep (3 tot 5 deelnemers, 90’ per les): €360
Vermelde prijs is goed voor: 21 lessen
- meerdere momenten VT (Vrij Tennis) en BZT
(Begeleid Zelfstandig Tennis)
- 2 begeleide TienerToer tornooibezoeken,
incl. inleg
- verzekering tegen ongevallen
Opmerking
Het aantal deelnemers hangt af van de vraag
naar lessen en kan dus niet zelf bepaald worden

Mogelijkheden Volwassenen TC Vichte
Maandag: 19u30, 20u30 of 21u30
Zaterdag: vanaf 14u00
Prijzen Volwassenen TC Vichte
groep (3 tot 5 lesvolgers): €240
Vermelde prijs is goed voor:
21 lessen van 60’
meerdere momenten VT (Vrij Tennis)
verzekering tegen ongevallen

Mogelijkheden KidsTennis TC Vichte
Wit: woensdag 14u00 – 15u30 (zie Kleutersport)
Blauw: woensdag 13u00 – 14u30 of donderdag 16u30 - 18u00
Rood: woensdag 13u00 - 14u30, woensdag
14u00 – 15u30 of donderdag 16u30 - 18u00
Oranje Go: woensdag 15u30 – 17u00 of donderdag 17u30 - 19u00
Oranje Pro of Groen: woensdag 16u30 –
18u00
Prijzen KidsTennis TC Vichte
Blauw (5 tot 8 personen per groep): €220
Rood (4 tot 6 personen per groep): €255
Oranje (3 tot 5 personen per groep): €300
Groen (3 tot 5 personen per groep): €300
Vermelde prijzen zijn goed voor:
- 21 lessen van anderhalf uur (60’ tennis + 30’
algemene motorische vaardigheden)
- 3 begeleide tornooibezoeken, incl. inleg
- meerdere momenten VT (Vrij Tennis) en BZT
(Begeleid Zelfstandig Tennis)
- verzekering tegen ongevallen
Verder
Bij onvoldoende deelnemers: ofwel wordt
compromis gezocht, ofwel wordt aangeslo-

Mogelijkheden Geel Competitief als
voorbereiding op spelen in Interclub
verband en spelen van tornooien.
Zaterdag om 9u00
Prijzen Geel Competitief TC Vichte
groep (3 tot 5 deelnemers, 60’ per les): €235
groep (3 tot 5 deelnemers, 90’ per les): €350
Vermelde prijs is goed voor:
- 21 lessen
- meerdere momenten VT (Vrij Tennis)
- verzekering tegen ongevallen
Opmerking
Het aantal deelnemers hangt af van de vraag
naar lessen en kan dus niet zelf bepaald worden.
Door algemene bepalingen, vragen en
inschrijvingen verwijzen wij u naar de website van de tennisschool
www. tennisschoolfundamentals.be
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Hoi Vichtenaren!
De zomervakantie zit
er helaas weer op.
Terug
naar
de
schoolbanken, waar
je kan terugdenken
aan de fantastische vakantie
met een superdeluxe KSA-kamp! Want superdeluxe waren
de kampen zeker en vast! 10 of 5 dagen hebben onze leden de grootste mysteries, raadsels of euvels op weten te lossen, bedankt om
mee te gaan en ons te helpen bij onze missies! Ook graag een dankwoordje voor de
ouders, die ook dit jaar het volste vertrouwen
hadden in de leiders en hun zoon mee hebben gestuurd op kamp.
Na een pauze van een kleine twee maanden
vliegt KSA er opnieuw in, bij de meeste leden
zijn er al leiders langsgeweest om ze ook
voor dit jaar van een wekelijkse activiteit te
voorzien. Als dit nog niet het geval was, dan
zal u zeker niet lang meer hoeven te wachten.
De startdag was een succes, vele gezinnen
kwamen genieten van onze fietstocht, waar
informatie rond de verschillende leiders en
kampen te bezichtigen waren. Daarna konden de mensen smullen van een overheerlijke barbecue met aansluitend leuke optredens van Black Tolex, Döst en een nog nooit
eerder uitgegeven dj-duo die de ambiance
tot bovenaan de ambiancemeter bracht!
Bedankt aan alle aanwezigen en zeker tot
volgend jaar!
Op 20 september starten de wekelijkse activiteiten terug. Hopelijk kunnen we weer vele
gastjes verwelkomen op onze activiteiten.
Iedereen krijgt wekelijks een oranje kaartje
met daarop de uren, de plaats en wat er
eventueel meegebracht moet worden. Normaalgezien zijn dit de uren en de plaatsen:
de Kabouters op zaterdag van 14u-16u aan
Kasteel Verhaeghe, de Kapoentjes op zaterdag van 14u-16u in het Beukenhof, de Tiptoppers en de Knapen op zaterdag van 18u20u in het Beukenhof en tot slot de Jonghernieuwers op vrijdag van 19u-21u in het Beukenhof. Dit kan natuurlijk eens verschillen
dus zeker de oranje kaartjes aandachtig
lezen.
Ziezo, de leiders hebben alvast enorm veel
goesting in het nieuwe werkjaar, we hopen
dat de leden dat ook hebben! Tot op een van
de komende activiteiten!
Groet
KSA Ter Vichten
(Bij vragen of opmerkingen contaceer kersvers hoofdleider Jonathan Dewaele op het
nummer 0470/51.49.84 of
jonathan_dewaele@hotmail.com)

Uitnodiging
aan alle inwoners,
en verenigingen van Vichte
Herdenking van de nationale
bevrijdings- en vredesdag
dinsdag 11 november 2014

Programma:
8u30: samenkomst aan de Vichteplaats
8u45: vredesoptocht naar de kerk
9u00: eucharistieviering verzorgd door de
leerlingen van het 5de leerjaar
9u45: vredesoptocht naar het gedenkteken
10u00: plechtigheden aan het gedenkteken
met speciale hulde aan de Vichtse
gesneuvelden van 1914
10u20: vervolg van de vredesoptocht naar de
Britse Militaire Begraafplaats
10u30: huldebetoon aan onze bevrijders
op de Britse Militaire begraafplaats
10u45: einde van de plechtigheden
dankwoord aan alle aanwezigen
vanaf 11u00: receptie voor het Elf Novembercomité, de Britse gasten en genodigden, lunch in 'Salons Rembrandt'
vooraf inschrijven verplicht
Betuig je sympathie door :
het bevlaggen van je woning
het mee opstappen in deze vredesmars

WIEL WIELERTOERISTEN WIEL IN WIEL VICHTE ORGANISEREN DE
IN
14 de VLAAMSE ARDENNEN MTB-TOERTOCHTEN & FIETSRALLY
WIEL VICHTE CLASSIC .
Beste sportvrienden;
De Vlaamse Textielprijs wordt voor de 82 ste
maal georganiseerd door Wiel In Wiel Vichte
op Kermisdinsdag 23 september 2014.
Dat het een topdag wordt moeten we de
ware sportvrienden niet meer vertellen.
Het wordt een volledig nieuw evenement dat
zal worden voorgeschoteld aan onze echte
wielerliefhebbers. De wedstrijd telt dit jaar
14 ronden met een totale afstand van ongeveer 170 km met start aan de vernieuwde
plaetse om 14u00.
Vele grote namen worden weer verwacht
maar zeker zal Stijn Devolder en ook een
delegatie van de LOTTO-BELISOL naar Vichte
komen afzakken.
Evenals gevestigde waarden van Topsport
Vlaanderen Baloise met ondermeer Kenny De
Ketele, Yves Lampaert, Tim Declercq, Jasper
De Buyst, .
Volgende ploegen hebben ook al een
akkoord ondertekend: Team 3M, Vastgoedservice-Golden Palace, Team Differdange Losch, An Post- Chainreaction, Metec-TKH
Continental Cyclingteam, Team Oster HusRidley en nog andere die moeten inschrijven.
Dit jaar zal er terug een podium worden
geplaatst waar alle renners worden voorgesteld op de plaetse vanaf 12u30.
Het bestuur, met op kop Marc Barbieux, zal
opnieuw zijn beste beentje voorzetten om
vele renners aan de start te krijgen, vorig jaar
hadden we 171 deelnemers.
Dit jaar gaan we echter voor meer kwaliteit
en wat minder renners aan de start.
Ook de sponsors smaken het nieuwe VIPgebeuren en dorp in de gebouwen van STEENO volop. We hebben al 1/3 meer sponsors
dan de vorige jaren.
De aankomst wordt een 200-tal meters eerder gelegd aan de gebouwen van STEENO en
ook een scherm met de laatste 500 meter van
iedere ronde zal worden geprojecteerd voor
de supporters die langs de gebouwen van
STEENO postvatten.
Dan hebben we de “veldcross der Vichtenaren” die al aan de tiende editie toe is. Op
zaterdag 20 september 2014 verwachten we
U massaal in de Kerkdreef om de vele deelnemers luid aan te moedigen. De start is om
17u00 in de Kerkdreef en de aankomst na 10
ronden aan voorkant van de meisjesschool
ook in de Kerkdreef.
Een dranktent en eettent zullen uiteraard
ook voorzien zijn voor de dorstigen en hongeren; laten we hopen op mooi weer dit jaar.
Het vernieuwde parcours zal zeker iedereen
aanspreken, daar je de renners bijna volledige ronde kunt gadeslaan.
De balkjes die worden maar 20 cm hoog en er
zijn er maar twee, en een zandstrook zal ook
nu niet ontbreken.
Nadien is er in de tent in de wei schlager festival met Phil Nyer, een zanger/muziekant,
zoals op iedere cross, dus allen op post op
deze zaterdagavond 20 september.
In de namiddag vanaf 15u00 en om 16u00 is
er al een jongerencross in twee categorieën
verdeeld. De kleinsten zullen ook hun kuren
kunnen tonen op een parcours naar hun
mogelijkheden. Zeker niet te missen initiatief
van de cel veldcross. Dus ouders, vrienden en
sympathisanten wees op tijd om de kleinsten
ook aan te moedigen.
Natuurlijk kunnen we niet zonder de steun
van de vele seingevers die de wedstrijden
ieder jaar in goede banen brengen. Ze staan
paraat voor de veiligheid van de renners, laat
ons ze respecteren.
Grote dank aan het gemeentebestuur voor
hun bijdrage en steun voor het welslagen van
de 82ste TEXTIELPRIJS.
Eveneens kunnen we ook uw steun gebruiken want de wedstrijden vergen enkele ernstige financiële inspanningen. We moeten
het hebben van de medeburgers en ook van
onze talrijke sponsors.
Tot hoors en ziens!!!

Op zaterdag 27 september organiseren wij
met de wielertoeristenclub ‘wtc Wiel in Wiel
Vichte’, reeds onze 14de Vlaamse Ardennen
Veldtoertocht voor mountainbikers en Wegrally Vichte Classic voor wegfietsers. Start- en
aankomstplaats: de Gemeenteschool “De
Beukenoot” in de Beukenhofstraat.
Gezien ons dorp gelegen is aan de voet van
de Vlaamse Ardennen en in de nabijheid van
Wallonië, kunnen wij zonder blikken of blozen stellen dat we beschikken over een
prachtig parcours, in een uniek stukje natuur,
waar iedere MTB-er of wielertoerist zich naar
hartelust kan uitleven.
Er worden voor de veldtoertochten maar
liefst 8 omlopen voorzien: 35/45/55/65/
75/85/95/105 km. Dus een ruime keuze en
voor elk wat wils.
Alle trajecten lopen over verkeersarme
wegen, veldwegen, bospaden en wegeltjes
… en zijn uitstekend bewegwijzerd. Volgende plaatsen zijn o.m. opgenomen in het parcours: Anzegem, Tiegem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Kwaremont, voor -en achterkant (Wallonië) van de Kluisberg.
Voor de wegrit beschikken we over twee trajecten. Zonder meer prachtig. Een rit van 80
km doorheen het nabije Wallonië, in Pays des
Collines, met een vijftal krachtige beklimmingen in een heerlijk decor. Zo dichtbij en voor
velen onder ons onbekend. Daarnaast de
keuze voor een rit van 50 km in het eveneens
nabije Oost-Vlaanderen met de gekende
lichtglooiende hellingen midden de velden
en weilanden. U kan eveneens een combinatie maken van beide tochten en dan mag je
jezelf met de nodige fierheid tot Vichtes’
fietskampioen bekronen. Alle ritten lopen
over typische binnenbaantjes en verkeersarme wegen zodat aan uw veiligheid prioriteit
gegeven wordt. Uiteraard verwachten we
van de deelnemers wederzijds dat de verkeersregels gerespecteerd worden.
U kan tijdens uw rit op de bevoorradingsposten genieten van een uitgebreid assortiment
aan fris- en sportdranken, fruit en wafeltjes.
Tevens is er afspuitmogelijkheid voor de fietsen. Na een verkwikkende douche in de
sporthal kan u in de refter van gemeenteschool of zelfs buiten, want er is een terras
voorzien op de speelplaats, nakaarten bij een
frisse pint of een frisdrank met een stevige
boterham met gehakt of kaas. Den aprèssport kan ook deugd doen aan ’t hertje… en
zorgen voor het spijzigen van onze kas. Ook
de sympathisanten-niet fietsers zijn uiteraard
welkom in ons café.

Verscholen natuurschoon

In het golvende landschap van het zuidoosten van West-Vlaanderen ligt de streek die de
grote Vlaamse schrijver en natuurminnaar
Stijn Streuvels in zijn werk zo vaak heeft
beschreven.
De Kasserijbeek-wandelroute van 4 km vormt
een missing link in het wandelnetwerk “Land
van Streuvels”. De wandelroute verkent een
mooi maar onbekend natuurgebiedje aan de
Kasselrijbeek, verscholen tussen de Snoekstraat en nijverheidszone Mekeirleweg,
Het gaat om het overstromingsbekken van de
Kasselrijbeek (tot nu toe alleen toegankelijk
via de Snoekstraat) en de akkers tussen
Snoekstraat, Mekeirleweg en Diesveltstraat.
Daar bevindt zich nog een echt stiltegebied,
het mooiste stukje open ruimte dat Vichte
nog heeft en dat zouden kunnen ontsloten
worden door het weer in gebruik nemen van
verdwenen voetwegen 28, 29 en 18.
Deze voetwegen kunnen een natuurgebied
op wandelafstand van het centrum ontsluiten
en een trage verbinding mogelijk maken van
Vichte naar Sint-Lodewijk Deerlijk. Zo kan een
korter tracé ontstaan om je per fiets of te voet
te verplaatsen. We ontvouwen opnieuw onze
spandoek “Doorgang voor iedereen” aan de

Inschrijven kan op zaterdag 27/09 reeds vanaf
8u tot 12u u in de refter van de Gemeenteschool “De Beukenoot” van Vichte (aan de
brandweerkazerne).
Gans het gebeuren wordt georganiseerd in
samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen. Alle deelnemers zijn dus voldoende verzekerd. Van harte welkom.
Wij willen van deze gelegenheid eveneens
gebruik maken om terug onze club eens in
de schijnwerpers te plaatsen. Met de nodige
bescheidenheid, maar toch tevredenheid en
een tikkeltje fierheid.
De laatste vijf jaar is het ledenaantal gestadig
gegroeid van een 50-tal tot momenteel ca.
100 fietsfanaten. We behoren zo tot een van
de grootste wielertoeristenclubs van WestVlaanderen. Vooral twintigers en jonge dertigers hebben onze rangen vervoegd en zijn
trouwe leden geworden. Tevens valt het op
dat ook de vrouwtjes steeds meer de weg
gevonden hebben naar onze club. De mannen zien ze uiteraard graag komen. Ja, we
zijn ondertussen goed gekend bij de Wielerbond Vlaanderen. Er is voor elk wat wils,
zowel voor de wegfietsers als voor de mountainbikers. Een gans jaar vol activiteiten waar
een enthousiast en ambitieus bestuur zich
ten volle voor geeft en inzet. Met plezier.
Het wegseizoen begint ieder jaar de eerste
zondag van maart en eindigt de tweede zondag van oktober. Er wordt telkens gestart om
8u aan ons lokaal café ‘Den Hert’ op de Vichteplaats voor een rit van om en bij de 70 à 80
km. De snelheid is aangepast en doenbaar
voor iedereen. Een kopman heeft de leiding
en er wordt steeds twee per twee gereden. Er
kan wel eens gekoerst worden op een helling, maar dan wordt er boven gewacht op
de anderen. Ook rijdt er telkens een volgwagen mee met de nodige reservewielen. Een
vijftal daguitstappen zijn voorzien: de ronde
van Vlaanderen (korte afstand van 150 km
met een 15-tal hellingen en voor de hele
echte kan ook de volledige afstand gereden
worden), de Muur van Geraardsbergen, Halle
heen en terug, een rit naar de Noord-Franse
kust met ieder jaar een andere eindbestemming (Cap-Griz-Nez, Le Toucquet, Hardelot,…), septemberuitstap met een verrassingsrit. De club zorgt dan telkens voor frisdranken en fruit. Ook worden er nog op
zaterdag soms rallys gereden of wordt er verzameld aan ons lokaal om 13u30. voor een rit
van een 100-tal km. Voor de liefhebbers is er
nog een rit op woensdagavond met aanvang
om 18u aan ons lokaal tot 20u Dan kan er wel
eens flink doorgefietst worden, op de tanden
bijten. Maar weer hanteren we onze leuze

‘Samen uit, samen thuis’. In het tussenseizoen
en als de weergoden ons gunstig gezind zijn
wordt er verder gefietst, maar dan met start
om 9u aan ons vermeld lokaal voor een ritje
van een tweetal uur.
De mountainbikers rijden het ganse jaar
door, doch met het accent op de wintertoertochten die georganiseerd worden door verschillende clubs tijdens de weekends. Eens
zien op de site van www.moutainbike.be en
je kan al beginnen watertanden. Wij zorgen
eveneens voor een winter- en zomerkalender. Dit jaar is er terug een heus MTB-criterium opgezet waar de nodige punten te verdienen vallen.
Om de twee jaar trekken we met de club
naar het buitenland voor een meerdaagse
reis tijdens het verlengde weekend van
Hemelvaart in mei. Volgend jaar, 2015, blijven we op Belgische bodem en rijden we een
soort Ronde van België met een 4-tal ritten
van 100 à 120 km.
Zoals je kan zien zit ons seizoen bol van de
activiteiten en kan er naar hartelust gefietst
worden. Eind oktober, begin november worden er ieder jaar inschrijvingsavonden –en/of
voormiddagen georganiseerd in ons lokaal
café Den Hert op de Vichteplaats. Dit jaar zijn
deze sessies gepland op vrijdagavond 24/10
van 19u30 tot 21u30 en op zondagvoormiddagen 26/10 en 02/11, telkens van 10u30 tot
12u Aan onze bestaande leden en voor diegenen die zich geroepen voelen om zich aan
te sluiten, van harte welkom. Voor de prijs
van € 80 ben je lid voor gans het jaar en
tevens verzekerd bij Wielerbond Vlaanderen.
Nieuwe leden, of voor de bestaande leden
om de vier jaar, betalen € 120 meer voor hun
kledij of kledijwissel. Het basispakket bestaat
uit een korte en lange koersbroek met zeem
en bretellen, trui korte en lange mouw en
tevens een windstopper. Kwalitatief hoogstaande kledij van een bekend merk. De winkelwaarde van dit pakket bedraagt om en bij
de € 250. We kunnen echter de prijs zo laag
houden dankzij de financiële steun van enkele trouwe sponsors. Trouwens volgend jaar
starten we terug met een volledig nieuwe
outfit. Bijkomende stukken kan je steeds bijbestellen. Mocht je het al ergens voelen kriebelen, neem dan contact gerust op met JeanMarie Verhoest via émail jmverhoest@telenet.be of via gsm 0496/266218 voor meer
inlichtingen en info. Je kan tevens eens afkomen de zondagmorgen om eerst enkele
proefritjes mee te rijden. Bezoek onze website www.wtcvichte.be met allerlei info en
foto’s over onze activiteiten.

knelpunten op de wandeling. Het gemeentebestuur heeft, na onze actie “Doorgang voor
iedereen” op 10 mei ll. immers beloofd te
onderhandelen om de verdwenen voetwegen weer toegankelijk te maken.
Aangezien er nog geen doorgang mogelijk
is, wandelen we na het overstromingsbekken verder via een omweg op Deerlijk SintLodewijk naar het tweede knelpunt aan de
Diesveltstraat, en dan via een tweede
omweg langs de drukke Beukenhofstraat
naar het derde knelpunt aan de Mekeirleweg en van daar terug naar startpunt.
PRACTISCH
Zaterdag 18 oktober om 10u. Einde voorzien
om 12u.

Afspraakplaats: Vrije Basisschool De Ranke,
Kerkdreef 4, Vichte.
Organisatie: Natuurpunt Krekel Anzegem &
werkgroep Trage Wegen, i.s.m. de Minaraad
Anzegem
Inschrijving: gratis.
Doet u mee? We zouden uw aanwezigheid
ten zeerste appreciëren!
Contactpersoon: Pol Ostyn, lid Natuurpunt
Krekel Anzegem, regionale werkgroep
Trage Wegen, Deerlijkstraat 3, 8570 Vichte,
056 77 93 19 - 0499 184 352, Pol.Ostyn@telenet.be
Meer info over De Dag van de Trage Weg
op http://www.tragewegen.be/

vrijdag
10 oktober 2014 - 20u00
zaterdag 11 oktober 2014 - 19u30
CC De Stringe - Vichte
inkom: € 8

Het bestuur en de leden van Sint-Cecilia Vichte nodigen U graag uit op hun jaarlijks
Herfstconcert. Naar goede gewoonte brengen we een gevarieerd programma
met werken van o.a. Stijn Roels, Johan Evenepoel, Jan De Haan, Leon Vliex, Chuck
Mangione, Philip Harper e.a., U gebracht door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
o.l.v. Christian Delaere i.s.m. Drumband Vichte en Vichtes Jeugdensemble.
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• 18u30 en om 20u30 Cafe Breugel Samuël in Concert. Samuël is een pianist,
componist en improvisator,
die nog samen met Gilbert Bécaud
en Charles Aznavour de scene gedeeld heeft
Voor oud en jong - gratis
• 20u00 de Oude Kerk Vichte – optreden “Tine Truwant en Trosdruif”
Prachtige kleinkunst in de voetsporen van Eva De Roovere en
Hannelore Bedert.
toegangsprijs optreden: vvk € 10 add € 12
organisatie: Werkgroep ILO-ILO, ten voordele van het
Filipijns melaatsendorp en project Acopamec Sementes Brazilië

Zaterdag 20 september 2014
• vanaf 11u00- 19u00 Oude Kerk Tentoonstelling van kunstenaars uit de streek,
met om 15u vernissage met muzikale omlijsting en verkoop van kunstwerken.
werkgroep ILO-ILO, ten voordele van het Filipijns melaatsendorp en
project Acopamec Sementes Brazilië
• vanaf 14u00 Springkasteel Eetcafé Molenhuis.
• vanaf 15u00 in de Kerkdreef “ 10° Veldcross voor Vichtenaren”
Om 15u en 16u jongerencross 2 categorieën
Om 17u volwassenen
Na de koers volgt een spetterend schlagerfestival met Phil Neyer in de tent.
Drank en eettent aanwezig - Organisatie: Wiel in Wiel
• vanaf 18.00 u café Den Hert. Accordeonconcert “Stefaan Delaere”

Zondag 21 september 2014
• vanaf 11u tot 19 Oude Kerk
- Verkoopstandjes met lekkere streekproducten
- Tentoonstelling van kunstenaars uit de streek, verkoop van kunstwerken
- boekenbeurs “Vers geperst” :
voorstelling boekenpakket en jaarprogramma davidsfonds
- Tombola voor de ganse familie met super hoofdprijs
Organisatie volksspelen en petanque : werkgroep ILO-ILO , ten voordele van het
Filipijns melaatsendorp en project Acopamec Sementes Brazilië
Organisatie boekenbeurs : Davidsfonds Vichte
• vanaf 14u00 Eetafé Molenhuis Springkasteel
• vanaf 14u30 Café Breugel sportief springkasteel voor “groot en klein”
• vanaf 15u00 tot 17u00 Eetcafé Molenhuis Clown Bobo, Bobo’s bibedi babedi show
2 x 50 min gratis spektakel
• vanaf 18u00 tot 22u00 Eetcafé Molenhuis Optreden Kris Wills ,
imitator Rene Froger en André Hazes

20 jaar Bib Anzegem:
2014-2015 een feestjaar!
Bibliotheekweek van 11 tot 19 oktober 2014
zaterdag 11 oktober
Verwendag met Fair Trade-verwennerijen
van de Wereldwinkel
In de voormiddag tijd voor een kopje koffie
of thee met…
In de namiddag is er een mini-Wereldwinkel
in de bib van Anzegem.
dinsdag 14 oktober 20u
Ontdek de digitale collecties van de bib op je
tablet of smartphone
Een specialist ter zake geeft een antwoord op
al je vragen over het gebruik van e-boeken
en de Gopress-kiosk via de app Mijn bibliotheek.
vrijdag 17 oktober 20u
Dame met pit, Eveline Vanhaverbeke vertelt over haar boeken.
Muzikale omlijsting in handen
van de muziekacademie.
Voorleesweek van 22 tot 30 november 2014
Zondag 30 november
De sint stuurt zijn vertelhulpjes
tegen 10u voor de jongste bibbezoekers

dagavond om 20u. Het thema zoeken we in
de 7 hoofdzonden:
Avarita 16 oktober (Anzegem)
Elena – Andrei Zvygintsev
Een vrouw uit een eenvoudig arbeidersgezin is al meer dan 30 jaar getrouwd met
een rijke man. Wanneer de luie zoon van
deze vrouw via haar om geld vraagt, weigert hij iets te geven. De zoon spreekt de
moederliefde van de vrouw aan om de man
te vergiftigen en zijn fortuin weg te kapen.
Gula 20 november (Heirweg)
Taxidermia – Gyorgy Palfi
Film opgedeeld in drie generaties van
zonen waarvan het middelste deel verhaalt
over een wedstrijdeter die reikhalzend uitkijkt naar de dag dat snel-eten een olympische discipline wordt.
Superbia 11 december (Vichte)
Child’s Pose – Calin Peter Netzer
Een film over de verstikkende liefde van
een moeder, een liefde die veeleer uit ijdelheid dan uit echte liefde voor haar zoon
zijn oorsprong vindt. Wanneer de moeder
van een 34-jarige man te weten komt dat
haar zoon een ongeluk veroorzaakte gaat
ze geen enkel middel uit de weg om haar
zoon uit de gevangenis te houden.
1 film = € 4
voordeelticket van 7 toegangen = € 25

Om de koude winteravonden wat gezelliger
te maken organiseren we met de bibliotheek
een Wereldfilmcircuit in de 7 Anzegemse kerken. De film gaat telkens door op donder-

Ira 22 januari (Kaster)
The Attack - Ziad Doueiri
Luxuria 26 februari (Ingooigem)
Ida – Pawel Pawlikowski
Invidia 19 maart (Gijzelbrechtegem)
The Banishment – Andrei Zvyagintsev
Acedia 23 april (Tiegem)
Cache – Michael Haneke

Beste toneelliefhebber,
De toverkracht van Oz en de Chinese gong
zinderen nog heerlijk na, terwijl wij ons met
theater Streven alweer schrap zetten voor
een veelbelovend nieuw seizoen.
In november 2014 gaan we de intieme toer
op. We brengen het jongste theaterstuk van
Mathias Sercu: “Naamloze gebeurtenissen”.
Een stuk met een kleine bezetting, vraagt
een kleine opzet. We blijven op post in de
Stringe maar houden het klein, vandaar ook
dat we deze voorstelling vijf keer opvoeren.
Onder de vakkundige begeleiding van John
Lammertijn – die bij de allereerste opvoering
van dit stuk betrokken was – belooft dit een
heerlijke seizoenstarter te worden!
In april 2015 laten we opnieuw de creativiteit van Lore Waignein op u los. Net als bij
Pina Colada start zij opnieuw vanuit een
blanco script, dat ze doorheen het repetitie-

proces vult tot een heerlijke brok theater met
als titel “Parabel van wat ons toekomt”. Dit
keer ruilt ze Pina Bausch voor Wim Sonneveld
als inspiratiebron om de thematiek alzheimer
ten tonele te voeren.
Tussendoor mogen wij ook een gastproductie ondersteunen. Op zaterdag 7 maart om
20u speelt De Spelerij het stuk “Hunkerig”.
Deze productie komt tot stand in samenwerking met het Cultuurcentrum Anzegem. Tickets zijn niet inbegrepen in onze seizoenskaart maar kunnen wel verkregen worden
via theater Streven, via een mailtje naar: gastproductie@strevenvichte.be
Een seizoenskaart voor beide Strevenproducties is te verkrijgen voor amper €12 via de
vertrouwde website www.strevenvichte.be,
waar u ook zelf uw zitje kan reserveren voor
beide producties. Zoals gewoonlijk kunnen
abonnees tot twee weken voor de première
kiezen uit de betere plaatsen.
Wie wil helpen we ook graag telefonisch verder op het nummer 0477 05 98 39 (do-vr 19u21u en za 10u-12u). Uw seizoenskaart zal
klaar liggen bij het onthaal voor de voorstellingen in november.

Activiteitenprogramma
van Natuurpunt Krekel
Anzegem
Elke zaterdagvoormiddag in oktober van 9u
tot 12u : beheerswerken in Bassegembos
Zaterdag 18 oktober : wandeling in het
kader van de dag van de trage wegen ism
Minaraad
• vertrek om 10u aan de VBS school Kerkdreef Vichte – einde om 12u
Zaterdag 25 oktober: Halloweentocht ism
met Passar
• vertrek vanaf 17u aan de Kleine Kluis Gijzelbrechtegem
Zondag 9 november: wandeldagtocht in en
om Ronse
• vertrek om 9u45 aan de Veemarkt in Ronse
(vooraf inschrijven)
Zaterdag 15 november: aanplantingen in
Hemsrode – dag van de Natuur – ism Minaraad
• start om 9 u aan de Barze – einde om 12u
Vrijdag 21 november: koken met vergeten
groenten – week van de smaak

Zaterdag 25 okt. om 19u00

Gezinsbond
Vichte
organiseert
voor de 14de maal haar

TWEEDEHANDSBEURS
vertrekplaats nog niet bekend
Een gezellige wandeling (3 km) met ouders,
grootouders en kinderen. Onderweg komen
we misschien wel spoken of heksen of tovenaars tegen! Of krijg je Halloweensoep te
drinken… Je hoeft geen biet of pompoen uit
te hollen, maar je mag wel natuurlijk; breng
anders in ieder geval een zaklampje of fietslichtje mee.
Na de wandeling kun je jezelf trakteren op
een warme hap en een drankje.
GEEN fakkels meebrengen!
PS: We trekken onze veiligheidsjasjes aan!
INFO: juliestragier@hotmail.com
DEELNAME AAN DE WANDELING IS GRATIS,
MAAR OM PRACTISCHE REDENEN VRAGEN
WE OM ZOVEEL MOGELIJK OP VOORHAND
IN TE SCHRIJVEN!
Natuurpunt Krekel i.s.m. Gezinsbond Vichte:

GEBOORTEBOS

”Dag van de Natuur”
zaterdag15 november om 10u
aanplant van een linde (voor de meisjes) en
een zomereik (symbool voor de jongens)
Alle ouders van kinderen geboren in 2013
worden uitgenodigd hun naamkaartje aan
de boom te hangen! Daarna is er nog een
aperitiefje voor jong en oud!

waarvoor de hele familie samenkomt. Pastillas worden dan weer geserveerd bij speciale
gelegenheden. Uiteraard sluiten we af met
een lekker dessert.
Prijs voor de les : € 5 met femmapas, € 10
zonder femmapas
Waar: in De Kring, Oudenaardestraat 12,
Vichte
Inschrijven tegen 6 oktober bij Ingrid Vandepitte, Beukenhofstraat 107, Vichte,
Tel. 056/775756, ingrid.107@hotmail.com

• start om 20u in de Kleine Kluis Gijzelbrechtegem – einde om 21u30
• samenwerking met Minaraad en Cultuurdienst Anzegem
Tussen kerstdag en Nieuwjaar : onderhoudswerken in Bassegembos
Op al deze activiteiten zijn jullie allen van
harte uitgenodigd
Je kan ook lid van Natuurpunt worden
en zo de natuur helpen beschermen
via www.natuurpunt.be

donderdag 6, 13 en 20 november –
amigurumi’s haken – om 14u
Beestachtig leuk haken voor beginnende en
gevorderde haaksters met deze Japanse
haaktechniek. De kleine knuffeldiertjes zijn
onweerstaanbaar, van mini tot maxi, je
haakt ze beslist allemaal! Leuk om te maken
en nog leuker om te geven..
Meer info bij Ingrid Vandepitte, Beukenhofstraat 107, Vichte, Tel. 056/775756, ingrid.107@hotmail.com
maandag 13 oktober –
marokkaans koken – om 14u en 19u30

maandag 17 en 24 november –
mozaïk met eierschalen – om 19u30

Een kijk in de heerlijke Marokkaanse keuken
krijgen we met deze activiteit.
Couscous, tajines en pastillas zijn de nationale gerechten van heel wat Noord-Afrikaanse
landen. Op vrijdag, dat is zondag voor de
moslims, is de couscousmaaltijd een traditie

Wie had gedacht dat je met ministukjes eierschalen, wat verf en een vernislaagje een
prachtige mozaieklaag kan maken ? Mooie
theelichtjes maken of een houten doosje
bekleden. Probeer het zelf en sta versteld
van het resultaat.
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op zaterdag 8 november 2014, 14u-17u
in De Stringe, Ommersheimplein
(Beukenhofstraat) Vichte
WACHT NIET OM JE IN TE SCHRIJVEN ALS
VERKOPER!!! HET AANTAL PLAATSEN IS
BEPERKT!!!
De toppers van een tweedehandsbeurs zijn
speelgoed, boeken en babymateriaal Ook
fietsjes en kindermeubeltjes doen het goed.
Met de beurs willen we jonge gezinnen
helpen om tegen een zacht prijsje een uitzet
samen te stellen. Gezinnen kunnen goederen
verkopen die nog in goede staat zijn. En als
verkoper krijg je zo nog iets terug van je
oorspronkelijke investering.
Iedere standhouder blijft gedurende de hele
verkooptijd bij zijn stand staan en brengt zijn
gerief aan de man (of vrouw).
Leden van de Gezinsbond kunnen een tafel
(±2m²) huren aan de prijs van € 10. Niet-leden
betalen € 15.
De toegang voor de kopers is gratis, zowel
voor leden als voor niet-leden.
Er is een cafetaria voorzien (met koffie &
verse wafels).
Verkopers kunnen inschrijven tot woensdag
5 november (of tot alle tafels besproken zijn).
Inschrijven:
- Of via e-mail naar dirkgabriel6@msn.com
het is zeer belangrijk dat je in de mail ook
alle gegevens op de strook vermeldt)
- Uw inschrijving is pas definitief na het
storten van het juiste bedrag op rek. BE61979-5827384-17 van Gezinsbond Vichte.
Naam van de inschrijver & lidnummer
Gezinsbond duidelijk vermelden bij
overschrijving!
Afspraken
- Er zal een laad- en loszone zijn in de
Vlasschaardstraat tegenover de
dienstingang aan de achterzijde van De
Stringe.
- Verkopers kunnen hun koopwaar
uitstallen vanaf 12.00 u.
- De verkoper staat zelf in voor de verkoop
van zijn waren en neemt alle onverkochte
goederen terug mee.
- Dieren, gevaarlijke producten, wapens en
etenswaren zijn niet voor verkoop
toegelaten.

Meer info bij Cindy D’Hoop, Hooiestraat 25,
Vichte, Tel. 0471/075719 (na 17uur),
steven.peirs@telenet.be
donderdag 4 december –
stijladvies 45+ - 14u
Hoe komt je persoonlijke uitstraling beter tot
haar recht ?
Dit is een feelgoodworkshop waar geen lintmeter aan te pas komt. Wij krijgen“de” gouden basisregels van de stijlanalyse.
Meer info bij Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
sinsdag 16 december –
bloemschikken Kerst – om 14u en 19u30
Inschrijven en info bij Cindy D’Hoop, Hooiestraat 25, Vichte, Tel. 0471/075719 (na 17uur),
steven.peirs@telenet.be
iedere donderdag
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 19u op de hoek van de Lieven
Bauwensstraat met de Cottereelstraat.
www.femmavichte.tk
Algemene inlichtingen : Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
Bestuursleden : Christine Cosaert, Cindy
D’Hoop, Mady D’Hoop, Marie-Roos D’Huyvetter, Hilde Dehullu, Ingrid Vandepitte en
Anne Waelkens

Bruine Duivels
Vichte bakt er
op los

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert minivoetbalploeg Bruine Duivels Vichte opnieuw
hun Pirobak.
Deze gaat door op vrijdag 21 en zondag 23
november in café Breugel op de Vichteplaats.
De laatste jaren werd met de verkoop telkens
de kaap van 2000 stuks overschreden. Ook dit
jaar proberen we dit te evenaren.
Deze artisanale broodjes worden door de
spelers zelf gemaakt onder de het toeziend
oog van bakker Dewaele. Een piro kost 1,40
euro. Bestellingen kunnen gebeuren bij de
spelers zelf of in café Breugel. Ook via e-mail
piro@bruineduivels.be kan er gereserveerd
worden. Op aanvraag kan er in Groot-Anzegem ook aan huis geleverd worden.
Bedankt op voorhand en smakelijk.

madammen te ontmoeten. Breng gerust zelf
ook vriendinnen mee.
Als je iemand van onze markantleden kent
en via haar lid wordt, dan verrassen we jullie
beiden met een heus filmticket in de Kinepolis. Wacht niet te lang, de actie loopt t.e.m.
15/10/2014.
Kan je er op 30/09 niet bij zijn en heb je toch
zin om onze leuke damesgroep te vervoegen
of wens je meer informatie, stuur dan gerust
een mailtje naar mariannevancaenegem@scarlet.be of bel naar 0477 434 634. We
bezorgen je een kennismakingspakket.
Heb je zin om je sociaal en creatief te engageren en om samen met een dynamisch team
de afdeling hier te Vichte mee vorm te
geven, aarzel dan niet om ons te contacteren. We kunnen je talent zeker gebruiken en
vertellen je graag meer over het reilen en
zeilen binnen ons markantteam.
Onze website www.markantvzw.be/vichte
wordt momenteel volledig vernieuwd, maar
intussen kan je ’markant Vichte’ volgen op .
Welkom … en tot gauw.
Het markantteam van Vichte

Na een ‘verfrissende’ vakantie zijn we er
helemaal klaar voor!
De eerste uitnodigingen zitten alweer in de
brievenbussen en één ding is zeker… Ontdekken, beleven en genieten staan opnieuw
centraal!
Met de fietstocht en een minipartijtje petanque beten we in dit nieuwe markantjaar de
spits af.
Op dinsdag 30 september om 19:30
nodigen we je uit op onze ‘Mini-Explo’ . Aan
de verschillende standjes verneem je in een
gezellige sfeer alles over de komende interessante, ontspannende, sportieve, én verrassende activiteiten van markant Vichte. Gegarandeerd een leuke avond met babbel en
knabbel.
Een uitgelezen gelegenheid om de sfeer in
onze afdeling op te snuiven en er toffe
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WETSVOORSTEL tot
wijziging van de naam van
de gemeente Anzegem
(Ingediend door de heer Antoon Steverlynck)
TOELICHTING
DAMES EN HEREN,
Het koninklijk besluit van 17 september 1975,
bekrachtigd bij de wet van 30 december 1975;
bepaalt dat de gemeenten Anzegem, Kaster,
Ingooigem, Tiegem en Vichte worden
samengevoegd. De nieuwe gemeente kreeg
de naam “Anzegem”.
Tijdens zijn vergadering van 19 juli 1977 heeft
de nieuwe gemeenteraad bij overgrote
meerderheid - en daaronder waren er leden
van de oppositie en vertegenwoordigers uit
alle vroegere gemeenten - beslist aan de
bevoegde overheid voor te stellen om aan de
nieuwe
entiteit,
gevormd
door
de
samenvoeging van de vroegere gemeenten
Anzegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en
Vichte, de naam Vichte-Anzegem te geven.
Het verzoek tot wijziging van de naam steunt
derhalve op de wens van het grootste deel
van de bevolking.
Er pleiten meerdere redenen voor deze
wijziging.
Vooreerst is Vichte de belangrijkste kern van
de nieuwe gemeente qua bevolkingsdichtheid: 731 inwoners/km2 met een
ononderbroken
stijging
van
het
bevolkingscijfer.
Er is daar meer industrie en de tewerkstelling
bedraagt er bijna het dubbele van in de
andere deelgemeenten samen.
Zij heeft een bouwrijpe industriezone in
ontwikkeling. De bouwactiviteit is er het
hoogst: 54 bouwvergunningen in 1975,
98 in 1976.
Verder is er in Vichte een groter handels- en
dienstenaanbod: grote variatie van moderne
handelszaken met ruim assortiment, grote
supermarkt, hotel met 30 kamers, restaurants
met naam, 5 banken en talrijke financiële
instellingen.
Wat de culturele infrastructuur en activiteit
betreft, vindt men er een cultureel centrum
«Oude Kerk» en talrijke dynamische sport- en
culturele verenigingen, met een overkoepelende culturele raad.
Vichte heeft ook een groot historisch belang:
De Heerlijkheid Vichte was een belangrijk
grafelijk leen en de heren droegen de naam
« van der Vichte » gedurende bijna zes
eeuwen. Wanneer in de tweede helft van de
14de eeuw en in het begin van de 16de eeuw,
door het afsterven van mannelijke
nakomelingen de naam dreigde verloren te
gaan, verleenden de Vlaamse vorsten de
toelating aan de nieuwe heer de naam van
zijn echtgenote, afstammelinge van het
geslacht, aan te nemen.
De heren van Vichte droegen sinds 1128 de
erfelijke titel van Eerste Erfachtige Maarschalk
van Vlaanderen en voerden in hun wapen uit
dien hoofde twee banieren van goud met een

BADMINTON
seizoen terug
begonnen.
Zin om op donderdagavond een pluimpje te
slaan? Loop dan gerust eens binnen tussen 20
en 22 uur in de Sporthal te Vichte. Wij spelen
er recreatief, zowel voor beginners als voor
zij die al iets meer de pluim kunnen raken. De
eerste keer is gratis om kennis te maken.
Vind je het tof, blijf dan gerust afkomen, wij
spelen iedere donderdagavond. Als je nu en
dan eens meesport dan betaal je telkens 2,5
euro per avond. Zij die regelmatig badmintonnen betalen de eerste maal 25 euro en
dan telkens 1,5 euro per avond. Je krijgt er
dan wel een doos shuttles en een verzekering
bij.
Info bij Dominique op 0496 231 453 of
dominique@vichte.be of op donderdagavonden in de sporthal.
grendel van sabel.
Toen Philips van der Vichte zich in 1594
gedwongen zag de heerlijkheid te verkopen,
slaagde zijn dochter er in door naarhede de
heerlijkheid weer in haar bezit te krijgen.
De Grote Raad te Mechelen liet zich hierbij
vooral leiden door de historische gebondenheid tussen de naam van de heren en deze
van de heerlijkheid.

ontspanningsmogelijkheden (openbaar park
met cafetaria en vergaderzalen, paviljoen
voor derde leeftijd, toneelzaal, privé feestzaal,
jeugdlokaal).
Vichte tenslotte is als “textielcentrum”
wereldbekend :
- 63 textielbedrijven verkopen hun produkten
over de gehele wereld;
- Vichtse textielbedrijven hebben filialen in
talrijke landen over de hele wereld;
- het predikaar “Textielcentrum” prijkt op de
officiële poststempel;
- meer dan 3 000 tewerkgesrelden (unicum in
het land voor een bevolking van 3 300
inwoners).

Maar er is meer! Wanneer we de
samengevoegde gemeenten bekijken, stellen
we vast dat de oude heerlijkheid Vichte zich
over al deze gemeenten uitstrekte.
Belangrijke heerlijkheden op deze gemeenten
waren achterlenen van Vichte en de baljuw
van Vichte oefende er in belangrijke mate
gezag over uit, De archiefstukken in het
Algemeen Rijksarchief, fonds de Fourneau de
Cruquembourg, nrs 268 tot 286 (‘11 399 tot
417, in het Rijksarchief te Kortrijk, fonds
gemeentearchief Vichte, n” 1 tot 65 en in het
Stadsarchief te Gent, fonds familiepapieren n”
704 en 6 370, leveren hiervan duidelijke
bewijzen.

We kunnen besluiten dat Vichte:
- de sterkste kern is van de nieuwe gemeente,
aangezien Anzegem uit verschillende van
elkaar
verwijderde
wijken
bestaat
(Engelhoek, Centrum, Station).
- het meest kan bogen op een groot verleden
en nu nog de monumenten uit die tijd bezit.
- inzake de socio-culturele infrasrtuctuur ver
vooruit is op de andere deelgemeenten.
- een uitzonderlijk industrie-textielcentrum
vormt terwijl Anzegem en de andere
deelgemeenren landelijk-agrarisch zijn.

Vichte bezit historische monumenten die door
het Rijk worden beschermd: de kerk uit het
begin van de 12de eeuw (beschermd
monument), het «Oud Kasteel» uit dezelfde
periode, verbouwd in 1597 en 1639 (met zijn
omgeving beschermd), het «Schaliënhof »
gebouwd door de baljuwsfamilie Decocq.

Om al deze redenen is het aangewezen de
naam Vichte te bewaren.
A. STEVERLYNCK

Vichte heeft ook de best uitgebouwde
infrastructuur wat betreft openbare wegen
(de rijksweg n’ 308 van Deerlijk naar de
Schelde, de intercommunale wegen van
Waregem naar Zwevegem), openbare
diensten (spoorwegstation, postkantoor dat
drie gemeenten bedient, telefooncentrale,
buurtspoorweglijn, brandweerkorps, waterleidingsnet,
T.V.
Distributie
enz.),
sportaccommodatie (sporthal, turnzaal, drie
gemeentelijke sportvelden en speelterreinen;
Vichte werd door het B.L.O.S.O. voor 19771978 uitgeroepen tot pilootgemeente),

WETSVOORSTEL
Enig artikel
In artikel 221 van het koninklijk besluit van 17
september 1975, houdende samenvoeging
van gemeenten en wijziging van hun grenzen,
bekrachtigd bij de wet van 30 december 1975,
wordt de naam “Anzegem” vervangen door
de naam “Vichte-Anzegem”.
26 januari 1978.
A. STEVERL YNCK
A. KEMPINAIRE
M. BOURRY
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OKRA VICHTE

Na een kwakkelzomer start
zoals voor alle verenigingen
in de maand september 2014
ook voor OKRA-Vichte het nieuwe
seizoen. We zijn goed uitgerust en
beginnen met volle moed aan de
activiteiten.
Buiten de gewone activiteiten zoals kaarten
wandelen, fietsen en petanque is er op
maandag 29 september “een specialleke” in
de “Kring” om 14u30 : de voordracht “Wat
houdt de dienst Maatschappelijkwerk in”
gegeven door Kathleen Ongenae, dit met
een kopje koffie en likeurtje.
In oktober gaan we onvermoeid verder met
de gewone bezigheden, met als jaarlijks toetje op dinsdag 14 oktober 2014 de “Palingreis”. We hopen terug op een massale
opkomst. Na het verorberen van de lekkere
mossels en de paling, bereid op verschillende
wijzen, bezoeken we een escargot kwekerij
en een imkerij. Bij beide worden proevertjes
geserveerd. Na het avondmaal in “Ter
Dauwe” vangen we de terugtocht aan en
komen rond 21u30 in Vichte aan.
Donderdag 16 oktober 2014 is het onze laatste fietstocht van 2014.
Op maandag 20 oktober 2014 volgt het
“Herfstfeest”, dat zoals gewoonlijk plaatsvindt in de”Rembrandt”,om 14u30.
Er is ook nog de jaarlijkse pralines verkoop. .
Vanaf november gaan we op hetzelfde elan
verder, kaarten, wandelen en petanque spelen.
Het eindejaar nadert met rasse schreden.
December dient zich aan met de gewone ontspanningen. We mogen al de kerstballen op
poetsen voor ons “Kerstfeest” dat doorgaat
in de “Rembrandt op maandag 15 december
2014 om 14u30.
Op vrijdag 19 december 2014 worden de
OKRA-vrijwilligers bedankt met een voldoeningsfeest.
Een vol programma dus naar het eind van het
jaar toe.
Het Bestuur.

September
di. 16: De Stringe – kaarten.
di. 30: dagreis met bus naar de haven van
Zeebrugge en een afsluiter in Damme.
Oktober
zo. 5: daguitstap “lotgevallen van onze soldaten in de grote oorlog”, naar Loncin,
Leuven en Londerzeel (11 novembercomité).
di. 14: natuurwandeling met gids.
di. 21: REMBRANDT om 14u30’, Noël Selis
spreekt over “Voorbij de ergernis over
generaties en waarden” + breugelmaal +
kaarten.
di. 28: ½ dag met bus Lessines, Hôpital
Nôtre Dame à la rose + steengroeven +
avondmaal.
November
di. 18: De Stringe – kaarten.
wo. 19: Opera Gala in concertgebouw te
Brugge om 16u door Frascati Vocal (50
man). (Neos West-Vlaanderen).
di.-wo. 25-26: tweedaagse met bus naar
Reims champagnestreek, stad,
kerstmarkt en Unilin te Bazeilles.
December
ma. 1: herdenkingsconcert over de grote
oorlog door Lia Linda met big-band hits
in de Stringe om 14 u. ( cultuurraad).
di. 16: REMBRANDT om 14u30’. kerstfeest
met voordracht door prof. dr. em. Alfons
Vansteenwegen over “als liefde zoveel
jaren kan duren” + kerstmaal en kaarten.
Nietleden zijn welkom mits melding vooraf
aan het bestuur.
Maandelijkse activiteiten:
Petanque Zwevegem: 1e dinsdag 14 u.
Wandelen: 2e dinsdag 14u30
Kaarten: 3e dinsdag 14u30
Uitstappen: 4e dinsdag
Fietsen: de woensdag wekelijks langere
afstand om 14u en kortere afstand om
14u30

September
di 23 Nationale leden- & cultuurdag Antwerpen met Bart Peeters en Gina Lisa
di 30 Startavond met ‘Mini-Explo’… gezellig
ontdekken wat het nieuwe jaarprogramma ons brengt – Bar De Stringe
Oktober
do 9 Wandeling in het kader van de actie
‘Stappen naar Guinee’
di 14 Minireeks Yoga 1 - Zen Xan-Thi
do 16 Jongeren: ‘Markant goes masculin’ in
Rolls – Kortrijk
di 21 Yoga 2 - Zen Xan-Thi
do 23 Sabine De Vos: Traliemama’s – CC ‘t
Spoor Harelbeke,

Kalender
KVLV

November
di 4
Yoga 3 - Zen Xan-Thi
do 13 Wandeling in het kader van de actie
‘Stappen naar Guinee’
ma 17 Flocken, kleertjes pimpen… topactiviteit met unieke en originele resultaten
di 18
Yoga 4 - Zen Xan-Thi
December
do 11 Wandeling in het kader van de actie
‘Stappen naar Guinee’
ma 15 Kerstfeestje – Bar De Stringe

zon 28 sep Gezinstocht !
14u De Stringe bar
di 30 sept 3 x 20
14u De Vonke Heule
wo 08 okt Kookles 3: pompoen en courgette
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster : Mevr. Karine Tanghe
di 18 nov Kookles 4 : feestmenu
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster : Mevr. Karine Tanghe
Actie november in samenwerking met de bib
WEEK VAN DE SMAAK
zo 14 dec Adventsbezinning
“Rust in onrust”
14u De Stringe bar
Lesgeefster Mevr. Marleen Palfliet

DAMAY DEM KEUR TIPPI 4
op zaterdag 18 oktober 2014 om 20u
wordt er terug een Senegalese avond
geörganiseerd, t.v.v. lokale projecten,
in het OC te Nieuwenhove.
(meer hierover op onze site www.vichte.be)

Voorzitster Greet De Kesel 056/32 56 89
greetdekesel@telenet.be
Secretaresse Dorine Vandendriessche
056/77 31 37 - dorinevds@skynet.be
Wijkverantwoordelijken :
Geertrui Dewael - 056/77 97 33
geertrui.dewaele@telenet.be
Chantal D’Huyvetter - 056/77 97 33
gerysteyaert@skynet.be
Claudine Meesseman - 056/77 63 10
Claudine.meesseman@telenet.be
Martine Ostyn - 056/77 97 40
ostynmartine@skynet.be
Carine Synhaeve - 056/77 80 88
Carine.synhaeve@euphonynet.be

Natuurpunt Krekel Anzegem
wil 10 aktiepunten naar voor brengen.
(meer hierover op onze site www.vichte.be)

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

Café den Breugel

Bij wouter en Tanja

Vintage meubelen, workshops • Chalk Paint bij Annie Sloan
Vichteplaats 6 • 8570 Vichte • 056/96.99.25 • 0495 10 53 38
www.vintageandwood.be • info@vintageandwood.be

Vichteplaats

Sportevenementen op groot scherm

OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be
Nu totale uitverkoop
wegens nieuwe locatie

TOT 70% KORTING

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

definitieve

De speciaalzaak voor bedgarnituren
matrassen - lattenbodems - waterbedden boxspring -borduurwerk

ontharingen
en

alle

Trui Parmentier

schoonheidszorgen

‘t Beddeke RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

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

Krekelheedstraat 14 • 8570 Vichte • Tel. 056 77 61 31
e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbeddeke.be

SANDY DE FRENE
0495 89 02 55 • 056 68 14 97

destrijkberg@telenet.be
Oudenaardestraat 52 • 8570 Vichte

cv Zakenkantoor

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

WILLY VAN DEN BERGHE

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

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

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

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

BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Modern hair Heikki

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

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

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

Bouwcoördinatie - Realisatie

huishoudlinnen
SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

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

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

FREDERICK
DESMET

Ook koude rillingen van uw energiefactuur?
Al eens aan een PELLETKACHEL gedacht?

INSTALLATIE •

Breng een vrijblijvend bezoek aan
onze toonzaal aan de lichten te Vichte
www.avantis.be

ONDERHOUD •
HERSTELLINGEN •

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96
8

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

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

