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Editoriaal

Beste dorpsgenoten
De herfst meldt zich traag maar gestaag aan. Iedereen hoopt nog op een
goeie nazomer, maar ik vermoed dat de indianen reeds weggelopen zijn
na een o zo typische kwakkelzomer. Juni en juli begonnen hoopvol tot
augustus zich - belabberd en zonder schroom - totaal van zijn zonnige
taken heeft ontdaan. Van een “indian summer” of een “été indien” zal
dus vermoedelijk niet veel in huis komen.
Maar niet getreurd. De Vichtse verenigingen hebben hun strohoedjes,
oversized zonnebrillen, kleurige topjes en schreeuwerige shorts op tijd
aan de kapstok gehangen om zich zonder weerga op een nieuw seizoen
vol activiteiten te werpen. Je zal dit wel merken aan deze Verteller. Er was
werkelijk plaats tekort om alle evenementen in deze editie te vermelden.
Maar geen nood, want de Dorpsraad Vichte heeft daar nu wel een oplossing op gevonden zeker! Excuseer, de oplossing bestond al. Maar het
bestuur heeft deze flink opgepoetst, uitgebreid en in een nieuw kleedje
gestoken. Voor zij van wie hun frank euh euro nog niet gevallen is, we
hebben het hier over de website van ons dorp. www.vichte.be.
Deze eerste digitale stek werd ergens begin 2004 gelanceerd, ondermeer
ter vervanging van de onthaalverteller. Deze brochure was een algemene
informatieve editie van de Verteller die nieuwe Vichtenaren wegwijs
maakte in ons dorp. Heel vlug werd de “Digiverteller” aangevuld met
actua en een interactieve kalender. Nu, na 6 jaar, mocht onze kleuter wel
eens ververst worden, alhoewel Bjorn Vandenbroucke, de eerste webmaster, toen een prachtige site afleverde. Hij heeft er menig nachten voor
gelaten om alles piekfijn te programmeren. De Dorpsraad is hem blijvend
dankbaar. Computer en internettechnieken veranderen echter razendsnel. Tegenwoordig kan je veel van deze gespecialiseerde programmaonderdelen op het internet vinden. Dimitri Dewaele, onze nieuwe webmeester, zette er stevig zijn tanden in. Het resultaat is navenant. De
Dorpsraad Vichte is dan ook trots om na een jaar van ettelijke vergaderingen, hard brainstormen en lange avonden ontwikkelen, de vernieuwde
site van ons dorp voor te stellen. Naast de standaard items als actua, die
de laatste nieuwtjes en activiteiten belicht, is er terug de kalender. We
raden alle verenigingen aan hun algemene openbare evenementen steeds
en zo vlug mogelijk op deze kalender te plaatsen. Dit vergt slechts een

BERICHT aan de
bevolking en inwoners
van de betrokken straten
nav het Kermisweekend
Naar aanleiding van de kermis en zijn
activiteiten zal er op politiebevel een tijdelijk verkeersreglement zijn op 18, 19
en 21 september.
Op zaterdag 18.09.2010 vanaf 17u tot
20u of 24u. is de toegang voor iedere
bestuurder verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef (tot 20u) en de
Vichteplaats (tot 24u) te Vichte. Bovendien is het verboden te parkeren of stil
te staan in de Kerkdreef en in de Vichteplaats (Vichtecross), gedurende de
bovenvermelde tijdstippen.
Op zondag 19.09.2010 is van 12u tot
24u 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 voor iedere bestuurder verboden
stil te staan of te parkeren in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan de
Spar).
Op dinsdag 21.09.2010 is van 11u tot
16u 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. De Vichteplaats moet tegen
11u volledig wagenvrij zijn voor de start
van de koers voor beroepsrenners.
Bovendien is van 09u tot 18u de toegang
voor iedere bestuurder verboden op de
parking aan: - de Beukenhofstraat gelegen tussen de woningen 9 en 11. De parking is voorbehouden aan de materieelwagens voor de deelnemende wielerploegen. - de Nieuwe Kerk (rechterdeel –
zijde KBC) behoudens voor het mobiel
dopinglokaal en officials van de deelnemende wielerploegen.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht
van de weggebruikers door middel van
de verkeersborden en nadars.
Overtreding van dit reglement wordt
bestraft met politiestraffen.

kleine moeite want het systeem is nu een stuk eenvoudiger en gebruiksvriendelijker. Deze agenda biedt een ideaal reclameplatform voor Vichtse
verenigingen en is een handig controleorgaan om zo overlappende activiteiten te vermijden. Daarnaast verschijnen er ook nieuwe onderdelen op de
site. Zo kunnen de lezers zich inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief.
Daarin worden de actualiteit i.v.m. ons dorp en de op stapel staande evenementen van die maand via e-mail meegedeeld. Bovendien maakten we
op de nieuwe webstek extra plaats voor geschiedenis, videoblogs, streekgerechten, enquêtes, … Enfin, te veel om te noemen. Ontdek gerust alle
nieuwigheden zelf op www.vichte.be. Deze site is er voor jou en door jou,
m.a.w help ons gerust de webstek actueel en juist te houden. De Dorpsraad
Vichte lanceert Vichte.be officieel op de vooravond van de kermis op vrijdag 17 september om 21u vanuit Café den Hert. Voor meer info lees je best
het artikel iets verder in deze editie.
Wat u daar ook zal opmerken, is de aankondiging van de vertoning van
Vichtse Filmpjes tijdens de maand oktober. Deze filmpjes zijn een historische getuigenis en werden opgenomen tijdens belangrijke maar ook alledaagse gebeurtenissen in ons dorp ergens in de eerste helft en het midden
van de vorige eeuw. In deze eerste reeks krijg je onder meer unieke beelden van de mobilisatie tijdens de 2de wereldoorlog en een ommegang met
de patroonheiligen van ons dorp te zien. Voor deze filmpjes werden oude
beelden op pelicule gedigitaliseerd en op dvd geplaatst. De initiatiefnemers
hopen via deze vertoningen, naast een groot publiek, meer gegevens te
verzamelen over de verhalen en mensen op deze opnames. Misschien hebt
u ook nog zo’n oude filmpjes ergens op zolder of in uw archief liggen en
wilt u ze delen met de geïnteresseerden die de geschiedenis van Vichte in
woord en beeld willen behouden. Zorg dan zeker dat u aanwezig bent op
één van de voorstellingen.
Ik zou nog kunnen spreken over de alarmerende berichten in de kranten
dat de gemeente geen geld meer heeft. Maar ja, dat horen we nu al talloze jaren. Het zal wel een blijvend excuus zijn om nuttige en noodzakelijke
projecten in ons dorp te torpederen of voor minstens jaren weer in de koelkast te plaatsen. Wij van de Dorpsraad Vichte blijven het voor jou op de
voet volgen.
Tot op één van de vele Vichtse activiteiten tijdens het nieuwe seizoen of op
de kermis natuurlijk. Bevlag alvast reeds je huis tijdens de kermis!
Tot Vichtens - Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte: Dominique Demurie, Voorzitter

WIEL IN WIEL
Vichte

waren present
vorig
jaar en we
hadden een
veelbelovende winnaar
met belofte Kevin Claeys.
Laten de Elite met contract de kaas
van voor hun neus wegkapen of ….
Er was een ware volkstoeloop op
deze prachtige zonovergoten dag
en we hadden als sluitstuk terug een
ware supersprint.
Dit jaar zal het bestuur, met op kop
Marc Barbieux, opnieuw zijn beste
beentje voorzetten om vele renners
aan de start te krijgen, vorig jaar
hadden we 148 deelnemers. Verschillende sportploegen hebben
reeds hun deelneming verzekerd en
enkele renners met naam hebben
terug toegezegd om te rijden in
Vichtse Textielprijs. Dus alle supporters terug op post op kermisdinsdag.
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.
Eveneens kunnen we ook uw steun
gebruiken want de wedstrijden vergen een ernstige financiële inspanningen. We moeten het hebben van
de medeburgers en ook van onze
talrijke sponsors.
Een goed gevuld programma en het
bestuur hoopt u te mogen ontmoeten op een van deze activiteiten; wij
zullen uiteraard paraat staan.
Tot hoors en ziens!

Beste sportvrienden;
De nieuwelingen hebben reeds hun koersen
afgewerkt met een prachtige winnaar nl.
Cedric Vanhoutteghem die de andere concurrenten tweemaal te grazen nam; zowel
voorsprongwinnaar in de wedstrijd van de
Ommegang aan de Gilde als in de Lendedreef. Prachtige wedstrijden met een groot
deelnemersveld en zelfs de kampioen van
België aan de start. Nu gaan we vlug het
najaar in en de echte grote koersen in de
regio laten van zich spreken. Bavikhove,
Zwevegem, Desselgem, Izegem en Koolskamp komen voor onze Vlaamse Textielprijs
in Vichte.
Een overzicht van de wedstrijden die Wiel In
Wiel organiseert:
Ten eerste: de “VELDCROSS DER VICHTENAREN” die reeds aan de zesde editie toe is.
Op zaterdag 18 september 2010 verwachten we u massaal op de Vichtse platse om de
vele deelnemers luid aan te moedigen. De
start is om 18u30 aan café Molenhuis en de
aankomst na 10 ronden aan café den Hert bij
Jobie.
Op zondag 19 september 2010 hebben we
dan onze jaarlijkse afspraak voor de JUNIORENWEDSTRIJD. Deze wedstrijd telt 15 ronden met een totaal van 94,5 km.
Alles wordt in het werk gesteld om er een
terug een prachtig initiatief van te maken.
Kermisdinsdag 21 september 2010 wordt
uiteraard de super hoogdag met de 78 ste
editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor
elite en beloften. De wedstrijd telt 12 ronden
met een totale afstand van 150 km met start
aan de platse om 14u00.
Het zijn superspannende wedstrijden met
prachtige winnaars. Vele WK-kandidaten

gebracht door twee professionele
muzikanten.
De toegangsprijs per persoon
bedraagt 10 euro in voorverkoop en
12 euro aan de deur. Kinderen
onder de 12 jaar mogen gratis binnen.
Kaarten bij:
– familie Vaneeckhout-Vantomme
056/77.50.22
– Pastoor Luc Vandemoortele
056/77.78.70
– en alle leden van de werkgroep

ILOILO-Vichte
Met de werkgroep Iloïlo-Vichte organiseren
we ook dit jaar met Vichte Kermis een spetterend weekend ten voordele van de mensen in ons melaatsendorp.
Op vrijdagavond 17 september 2010
nodigen we iedereen uit om samen met
vrienden en familie te komen kijken naar de
muzikale theatershow FREDDY&RONNY
GOES CLASSIC in de Oude Kerk vanaf 20u.
Het optreden staat onder leiding van Frederik Caelen, leraar aan de Muziek Academie
te Waregem en is een combinatie van
muziek en toneel op een virtuose manier

1

Op zondag 19 september 2010 organiseren we in
de Oude Kerk vanaf 14u een Vlaamse Kermis met
allemaal originele soorten volksspelen. Rond de
Oude Kerk kan je mee doen met het ganse gezin aan
ons Petanquetornooi. Het hele gebeuren combineren we met de boekenbeurs van het Davidsfonds Vichte.
Dit alles organiseren we natuurlijk ten voordele van
ons melaatsendorp in de Filippijnen.
Gedurende onze activiteiten staan we ter beschikking
om de nodige informatie te geven rond ons project.
Zo kunnen we u vertellen hoever het staat met de verschillende projecten rond zelfvoorziening binnen het
melaatsendorp : het kantklossen, de eigen bakkerij en
apotheek, de watervoorziening, de huisvesting en de
studiebeursen voor onze studenten. We kunnen jullie
ook vertellen rond onze reisplannen om ons project
met Kerstmis 2010 ter plaatse in Iloïlo te bezoeken.
Kortom duizend en één reden om zeker af te komen.
Tot op het kermisweekend.
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Olekenbosstraat 36, Vichte - tel. 056/77 50 22
Isabel Beirlaen - Rudy en Dorine Vanderstene
P. Luc Vandemoortele - Patriek en Nicole Vaneeckhout
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Badmintonclub
A
A “Prutske”
Hallo KSA-vrienden!
Na vele jaren oefenen is het de VKSJ einde- slaat er op los!
lijk gelukt om de hoofdprijs op de games
S

Davidsfonds Vichte nodigt u van harte uit op kermiszondag 19 september vanaf 14u30
in de Oude Kerk voor de voorstelling van het jaarprogramma & het boekenpakket.
Mogelijkheid tot vernieuwen lidmaatschap.
Eerstkomende activiteiten :
Vrijdag 5 november: auteur Hilde Demurie uit Vichte is te gast op de boekenbeurs van
Davidsfonds Anzegem-Kaster–Zaal Ansold
November – December: Junior Journalistenwedstrijd in gemeentelijke basisschool
Vrijdag 26 november: toneel Hippoliet – Zaal Ansold, in samenwerking met cultuurdienst
Zondag 26 december: Vlaanderen zingt Kerst – Deerlijk
Info bij de bestuursleden of via secretaris Koen Tack, Edgar Tinelstraat 8 -8570 Vichte

S

weg te graaien. Op zondag 5 september
werd op de akker aan De Stringe opnieuw
gestreden om deze felbegeerde oppergaai.
De boertjes en boerinnetjes die deelnamen,
werden getest op hun stielkennis, kracht,
doorzettingsvermogen en vaardigheden als
“farmer”. De Bourgondiërs onder de Vichtenaren konden zich op hun beurt dan weer
volop uitleven met een overheerlijke BBQ
met al het beste van de koe, de kip en het
varken. Het nieuwe KSA-werkjaar is alvast
spetterend begonnen! Wij willen dan ook
iedereen bedanken die er bij was: de
BBQ’ers, de ploegen, de zon, het publiek…
Allemaal ontzettend bedankt om er samen
met ons een fantastische namiddag van te
maken.
De games waren - al zeggen we het zelf - een
spetterend hoogtepunt, maar slechts het
begin van een nieuw KSA-jaar. Er zullen nog
vele hoogtepunten volgen! De leiders gaan
opnieuw wekelijks hun beste beentje voorzetten om van de vergaderingen onvergetelijke gebeurtenissen te maken. Vanaf het
weekend van 17 september gaan we van
start en mogen alle jongens van Vichte dan
ook massaal afzakken naar de ksa-activiteiten! We zouden bij deze ook nog eens alle
KSA-ouders willen bedanken voor het
geschonken vertrouwen tijdens het afgelopen werkjaar. Ook dit jaar zullen we ons best
doen om dat vertrouwen niet te beschamen!
Mocht je vragen hebben over de werking
van KSA en onze website (www.ksatervichten.be) maakt je niet veel wijzer, dan
verschaft onze nieuwe bondsleider je graag
woord en uitleg.(Jelle Ryckoort – 0496 05 42
91 – jelleryckoort@hotmail.com).
Veel KSA-groeten, de leiders.

Sunshine4kids helpt schoolkinderen in Kenia

Sunshine4kids vzw is een project dat de vorming en het onderwijs in ontwikkelingslanden wil
ondersteunen, opdat het toekomstperspectief van de plaatselijke bevolking verbetert. We
zijn nu actief in het zuiden van Kenia, en werken er ook samen met andere projecten.
‘We’ zijn een groep van 12 gemotiveerde mensen, waaronder 5 inwoners van Vichte (Nancy
Claerhout, Mieke en Steven Dewaele, Pascale en Philippe Vancayseele). Vanuit het besef van
ons eigen welzijn, menen wij dat we het verschil kunnen maken als we samen onze schouders zetten onder projecten die onze financiële en deskundige hulp kunnen gebruiken. De
drijvende en bezielende kracht is Pascale Perneel, die dan ook ter plaatse de doelstellingen
van de vzw concretiseert.
Onze doelstellingen zijn de competenties van de plaatselijke leerkrachten te ontwikkelen door het uitwerken van eenvoudige Engelstalige handleidingen voor taal en rekenen, en via demolessen de
leraars te helpen bij het gebruik er van. We willen ook de schooltjes
voorzien van het aller-noodzakelijkste schoolmateriaal, zoals schrijfgerei, schriften en handboeken.
Pascale : ”Zelf trok ik al 6 keer naar Kenia, waar ik les geef in basisschooltjes. Ik onderzoek in de scholen de reële noden en investeer
onze financiële middelen in het ter plaatse aankopen van de nodige
materialen. Zo stimuleren
we de lokale economie.
Ik heb er echt mijn hart verloren, en gelukkig
mag ik op 26 september opnieuw naar Kenia vertrekken, om er 3 weken te helpen in de schooltjes
van Maweni. Maar om onze doelstellingen te
bereiken, zijn heel wat middelen nodig, en door
het project bekend te maken bij het brede
publiek, hopen wij de nodige fondsen te verwerven. Dit gebeurt o.a. door presentaties te geven
in lagere scholen tijdens de vasten, een paaseierenverkoop en, binnenkort de organisatie van
een filmpremière. We kregen reeds heel veel
steun van de Vichtse scholen en organisaties uit Vichte. De opbrengst gaat integraal naar
Sunshine4kids, want reis- en verblijfkosten worden altijd privé betaald”.

Vaarwel mooie zomeravonden, welkom miezerige plensbuien. Geen nood, ook in de
donkere dagen van het jaar kan er volop
gesport worden. Zo wordt er iedere donderdagavond tussen 20 en 22u in de sporthal
Beekdale aan het Ommersheimplein te Vichte flink op badmintonpluimpjes gemept. We
spelen al meer dan 30 jaar recreatief wedstrijdjes met dames en heren. Ons jongste lid
was 14 jaar, ons oudste boven de 55, het
gaat er altijd gemoedelijk aan toe. Iedereen
die zin heeft om te badmintonnen is welkom, beginnelingen of gevorderden er is
altijd wel een plaatsje. De badmintonavonden zijn net gestart (eerste donderdag van
september) en eindigen op de laatste donderdag van juni.
“Prutske” probeert het zo democratisch
mogelijk te houden. Je hoeft ook geen lid te
worden, dit is speciaal voor spelers die maar
sporadisch kunnen afkomen. Je betaalt enkel
2,5 euro per avond. De eerste maal is zelfs
gratis indien je gewoon even wil kennismaken met de sport of de spelers. Er liggen
rackets en shuttles klaar als je er zelf geen
hebt. Zij die daarna toch lid willen worden,
betalen 23,5 euro voor de rest van het jaar.
In het lidgeld is een sportverzekering inbegrepen en een doos Yonex 300 shuttles (6
stuks) ter waarde van 12 euro. Bovendien
betalen leden dan slecht 1,5 euro per avond
i.p.v. 2,5 euro.
Heb je interesse, laat dan niet na even binnen te wippen voor een gratis kennismaking
op een donderdagavond of contact op te
nemen met Dominique Demurie op nr.
0496 231 453.

Verbeter uw conditie met
Aangepaste looptrainingen vanaf zondag 26 september om 10 uur in het
Beukenhof te Vichte
EEN INITIATIEF VAN DE
BEUKENHOFJOGGERS

Daarvoor zet SUNSHINE4KIDS een groot evenement op touw
op donderdag 25 november 2010 om 19 u:
de filmpremière van de Vlaamse film “SMOORVERLIEFD”
van Hilde Van Mieghem
met Marie Vinck, Veerle Dobbelaere, Koen De Bouw, Koen De Graeve, Jan Decleir,
Kevin Janssens, Huub Stapel en Wine Dierickx
in Kinepolis Kortrijk
Prijs ticket € 30 (film + receptie)
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Voor beginners
Rustig lopen afgewisseld
met rustig wandelen
In groep, met deskundig
advies en begeleiding
JE LOOPT MET SUCCES
TEGEN KERSTMIS DE
CORRIDA - 5 KM - IN
DEERLIJK

AFSPRAAK: trainingen telkens mogelijk op zondag om 10 uur, op dinsdag en donderdag
om 19 uur in het Beukenhof
Geheel vrijblijvend en gratis
Contactpersonen: P. Clarisse 056/77 84 31 - R. Martens 056/77 26 55

Voor tickets kan u terecht bij Sunshine4kids, Koornbloemstr. 13 te Vichte of via
sunshine4kids@skynet.be, of 056 772273.
Wil u meer lezen over Sunshine4kids, kijk dan even op de website www.sunshine4kids.be.
U mag ook altijd contact opnemen met één van onze leden, via bovenstaand adres.
ASANTE SANA! (= Swahili voor dank u wel)

LA GIOIA... GOES ABBA
Jeugdkoor “La Gioia” (Vichte) o.l.v. Jeanno Defrenne
brengt in samenwerking met
het gitaarensemble “Alegria” (Waregem)
o.l.v. Marleen Casteele en Ruben Bouteca
en de dansgroep “Ariadne-Eureka” (Ingooigem)
o.l.v. Linda Demeulemeester
bekende en minder bekende liederen van Abba.
Na onze geslaagde opvoeringen van de Moulin Rouge
in 2007 zochten en vonden we een nieuwe uitdaging,
namelijk “ABBA”.
CC DE STRINGE VICHTE
vrijdag 1 oktober 2010 - 20u
zaterdag 2 oktober 2010 - 20u
zondag 3 oktober 2010 - 15u
volwassenen vvk 10 € - add 12 €
kinderen vvk 5 € - add 7 €
Kaarten via Tel- 056/77.52.81
e-mail la.gioia@hotmail.com
http://www.freewebs.com/jeugdkoorlagioia/

VKSJ
actief het nieuwe jaar in
Hallo dorpsgenoten, ouders en leden!
Na de kleine tegenslag op kamp houdt niets ons nog tegen, integendeel,
we zijn nu extra gemotiveerd en hebben er superveel zin in om van dit
vksj-jaar een spetterend jaar te maken. Het startschot wordt dit jaar
gegeven op onze startdag op zaterdag 25 september van 14u tot 17u
aan ons lokaal in het Beukenhof. Naar jaarlijkse gewoonte spelen we een groot spel voor alle
Vichtse meisjes van het 1e leerjaar tot 4e middelbaar. Dit spel is de ideale manier om eens
kennis te maken met VKSJ, dus breng gerust al je vriendinnetjes mee! Daarna is er voor de
ouders een receptie voorzien en krijgt u de kans om je dochter nog in te schrijven, uniformen
aan te schaffen, ons lokaal te bezichtigen of een praatje te slaan met de leidsters en andere
trotse VKSJ-ouders. Wees zeker allen welkom!
Vanaf 2 oktober gaan we dan opnieuw van start met de wekelijkse activiteiten.
Voor sloebertjes (1e-2e lj.) en springers (3e-4e lj.) is dit van 10u tot 12u, voor RKP (5e-6e lj.)
en JIM (1e-2e mid.) is dit van 16u tot 18u en voor SIM (3e-4e mid) is dit van 18u tot 20u,
uiteraard allemaal op zaterdag. De leidsters komen zoals altijd vanaf september eens langs
om u wat meer te vertellen over de werking van VKSJ en eventueel in te schrijven.
Ook willen wij u nu alvast warm maken voor onze tweejaarlijkse ouderavond die dit jaar
plaatsheeft op zondag 28 november in De Stringe! Daar kan genieten van een creatief en
leuk optreden van jullie oogappeltjes, maar daar hoort u later zeker nog meer over!
Voor vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij de hoofdleidsters, nl.:
Greet Heyse: greetheyse@gmail.com (0473775584) en
Karen Vercruysse karen.vercruysse@gmail.com (0473492128).
Alvast bedankt om in ons te blijven geloven want ook zeker mede dankzij jullie, ouders en
anderen die ons steunen, kunnen wij onze goede werking behouden. Wij zijn alvast allemaal
200% klaar om er opnieuw een prachtig VKSJ-jaar van te maken!
Vele groetjes, de leidsters

Bibliotheekweek: 16-24 oktober 2010
zaterdag 16 oktober – feestelijke heropening bib vichte
in de namiddag (hoofdbib Anzegem) afhalen
van gratis boekbaby-pakket voor kindjes
geboren tussen 1/1/2009-31/8/2010 + workshop
verzorgd door Expertisecentum
‘Kraamzorg De Wieg’ : EHBO voor baby’s
(een aanrader, beperkte groep, inschrijven
noodzakelijk, start 15u)
Let op! Bib gesloten telkens op maandag
25 oktober, 1 november, 15 november...
2

Letterkoorts 2010
Verhoogde lichaamstemperatuur bij het
horen of lezen van prachtig proza? Voor
deze zware vorm van Letterkoorts krijg je het
perfecte geneesmiddel toegediend op 22
oktober in Wevelgem tijdens een verrassend literair evenement. We nemen je mee
op een gezondheidswandeling met stops in
de kabinetten van Kader Abdolah, Annelies Verbeke en Oscar van den Boogaard.
Prijs: € 5,00 (bibliotheekkaarthouders, studenten) Org.:12 bibliotheken Regio Kortrijk
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DE 10de VLAAMSE ARDENNEN FIETSRALLY
EN MOUNTAINBIKE-TOERTOCHT
Beste sportliefhebber,
Op zaterdag 25 september organiseren wij
met de wielertoeristen ‘Wiel in Wiel Vichte’,
onze 10de Veldtoertocht en Wegrally in
Vichte. Tevens wordt er een ‘kidstour’ (20
km) onder begeleiding gereden. Gezien onze
10de uitgave dit jaar kan er tevens op zondag 26 september onze wegrally gefietst
worden.
Gezien ons dorp gelegen is aan de voet van
de Vlaamse Ardennen, 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 veldtoertocht drie omlopen voorzien: 30 km, kort en pittig, 50 voor
de getrainde mtb-er en de 80 km voor voor
de gasten die zich eens willen weren en alles
geven … crossen jongens en meisjes! Het kan
zo’n deugd doen.
De drie trajecten lopen o.a. over veldwegen,
bospaden en wegeltjes … en zijn uitstekend
bewegwijzerd. Volgende plaatsen zijn o.m.
opgenomen in het parcours: Anzegem, Wortegem-Petegem, Tiegem, Kwaremont, voor
–en achterkant (Wallonië) van de Kluisberg
(enkel de 50 en 80 km-uitvoering)
Voor de wegrit hebben we vorig jaar enkele
nieuwe trajecten uitgebouwd. Zonder meer
prachtig, zonder te boffen. Een rit van 80 km
doorheen het nabije Wallonië met een vijftal
krachtige beklimmingen in een prachtig
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 binnenbaantjes en verkeersarme wegen zodat aan uw veiligheid
prioriteit gegeven wordt. Uiteraard verwachten van u wederzijds dat de verkeersregels
gerespecteerd worden.
U kan tijdens uw rit op de bevoorradingsposten genieten van een uitgebreid assortiment
aan fris- en sportdranken en fruit. Tevens is
er afspuitmogelijkheid voor de fietsen. Na
een verkwikkende douche in de sporthal kan
u in de gemeenteschool of zelfs buiten, want
er is een terras voorzien, nakaarten bij een
frisse pint of een frisdrank met een stevige
boterham. Den après-sport kan ook deugd
doen aan ’t hertje… en zorgen voor het spijzigen van onze kas.
Inschrijven kan op zaterdag reeds vanaf
8u tot 14u in de gemeenteschool van Vichte
(aan de brandweerkazerne). Op zondag
houden we het inschrijvingsuur van 8u tot
10u voor de 50 en de 80 km en tot 9u voor
de 130 km in dezelfde locatie.
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 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 100
sportievelingen. We horen zo tot een van de
grootste wielertoeristenclubs van WestVlaanderen. Vooral twintigers en jonge dertigers hebben onze rangen vervoegd en zijn
trouwe leden geworden. 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.
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 een MTB-criterium opgezet
waar de nodige punten te verdienen zijn.

reeks

Derde

WIELERTOERISTEN WIEL IN WIEL VICHTE ORGANISEREN

Zumba is aerobic op swingende Latijns-Amerikaanse muziek.
Verschillende dansstijlen als salsa, samba, merengue, cuba, calypso, reggaeton en
Hiphop komen doen de heupen swingen..
Zumba-lessen verbeteren je uithoudingsvermogen. Eén van Zumba’s grote troeven is dat je je
hele lichaam aan het werk zet: je benen blijven constant in beweging door de basispasjes. Je
armen komen erbij naarmate je je de oefeningen eigen maakt. Dit brengt met zich mee dat
ook je middel in beweging blijft.
Zaal ’t Spey, Kerkdreef, Vichte op maandagavond van 19u tot 20u.
Leden betalen € 40 - niet leden € 50, voor de hele reeks.
De nieuwe reeks start op maandag 6 september
(10 lessen: 6, 13, 20, 27/9 en 4, 11, 18, 25/10 en 8, 15/11)
Maximum 20 deelnemers!
Uw lesgeefster: Sandrine Creteur, erkend Zumba instructeur
Inschrijven: enkel via e-mail bij Henk Vanwymelbeke, D. Vanhautestraat 13, Vichte
(betaling bij 1ste les)
E-mail: hvw@belgacom.net (gevraagde gegevens in e-mail vermelden)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het wegseizoen begint de tweede 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 (CapGriz-Nez, Le Toucquet, Hardelot,…), septemberuitstap (dit jaar naar Parijs). 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 100 à 120
km. Voor de liefhebbers is er nog een rit op
woensdagavond met aanvang om 18u.
aan ons lokaal tot 20 u. Dan kan er wel eens
flink doorgefietst worden, maar wordt er
terug in groep gereden. Samen uit, samen
thuis.
Een drietal klassementen zijn ingebouwd.
Kampioen wordt diegene die het meest
zondagritten achter zijn naam heeft staan.
Hij mag zich keizer noemen met het meest
aantal zondagritten en rallys (één per week).
De gereden rallys worden gecontroleerd aan
de hand van een kaart die in de voorziene
vakjes wordt afgestempeld. Er worden een
vijftal bergritten gereden met telkens een
vier à vijftal beklimmingen. Ook hier is er
een aparte rangschikking met een titel van
bergkoning (bolletjestrui) voor diegene die
het meeste punten sprokkelt.
Ieder jaar wordt ook in februari een souper
georganiseerd waar alle kampioenen, sponsors en chauffeurs van de volgwagen worden gelauwerd en gevierd.
We hebben een tweetal jaar terug met het
bestuur besloten om tweejaarlijks een
meerdaagse uitstap te organiseren naar
de bergen tijdens het weekend van Hemelvaart in mei. Onze eerste memorabele reis
trok naar de legendarische Mont Ventoux.
Vorig jaar zijn we naar de Pyreneeën getrokken met op het menu twee cols per dag. Lastig maar prachtig. De bestemming voor onze
uitstap van volgend jaar ligt reeds zo goed
als vast en wordt waarschijnlijk de Cevennes
met z’n prachtige natuur en heerlijk fietsklimaat.
Zoals je kan zien zit ons seizoen bol van de
actviteiten en kan er naar hartelust gefietst
worden. In november wordt er ieder jaar een
inschrijvingsavond -of voormiddag georganiseerd in ons lokaal. 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 100 € meer voor hun kledij
of kledijwissel. Je krijgt namelijk een outfit
die bestaat uit een korte en lange koersbroek met zeem en bretellen, trui korte en
lange mouw en tevens een wind- en regenvest. Dus om de vier jaar wordt er gezorgd
voor een nieuw tenue. Bijkomende kledij
kan je steeds bijbestellen. Vanaf volgende
jaar is dit terug het geval en wordt onze huidige blauwe fietskledij omgeruild naar een
modernere versie in een ander kleurtje. Kwalitatief hoogstaande kledij van een bekend
merk. Mocht je het al voelen kriebelen,
neem dan contact op met Jean-Marie Verhoest via e-mail 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. Sinds kort kan je surfen
naar
onze
overzichtelijke
website
www.wtcwiwvichte.be met allerlei info
en foto’s over onze actviteiten.

✂

Naam:………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………
❒ Lid Gezinsbond: nr: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ ❒ Geen lid

Gezinsbond Vichte
organiseert voor de 10de maal haar

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 6 november, 14-17 u., in De Stringe, Ommersheimplein (Beukenhofstr.)
Gezinnen verkopen kindgerichte goederen die in goede staat zijn. Met de beurs willen we
jonge gezinnen helpen om tegen een zacht prijsje een uitzet samen te stellen. En als verkoper krijg je zo nog iets terug van je oorspronkelijke investering. De toppers zijn kinderkleding, speelgoed, boeken, babymateriaal en zwangerschapskleding. Maar ook fietsjes en
meubeltjes doen het goed.
• De verkoop van de goederen vindt rechtstreeks plaats tussen standhouder en klant. Dit
betekent concreet dat iedere standhouder gedurende de hele verkooptijd bij zijn stand
blijft staan en zijn gerief aan de man (of vrouw) brengt.
• Een standhouder die lid is van de Gezinsbond huurt een kleine tafel (+/-1m2) tegen de prijs
van € 6,00 of een grote tafel (+/-2 m2) tegen de prijs van € 10,00. Niet-leden betalen
respectievelijk € 9,00 of € 14,00.
• De toegang voor de kopers is gratis, zowel voor leden als voor niet-leden.
• Verkopers kunnen inschrijven tot woensdag 27 oktober (of tot alle tafels besproken zijn).
• Inschrijven:
– Via e-mail naar hvw@belgacom.net (in de mail alle gegevens op onderstaande strook vermelden)
– Door onderstaande strook, terug te bezorgen aan Henk Vanwymelbeke, Delfien Vanhautestraat 13, 8570 Vichte
– Uw inschrijving is pas definitief na contante betaling of na het storten van het juiste bedrag
op rek. 979-5827384-17. Naam & lidnummer Gezinsbond vermelden bij overschrijving.
U kunt ook cash betalen op het contactadres.
• Afspraken:
– Verkopers kunnen hun koopwaar uitstallen vanaf 12u00. Er zal een
laad- en loszone zijn in de Vlaschaardstraat tegenover de dienstingang van De Stringe.
– De verkoper staat zelf in voor de verkoop van zijn waren en neemt
onverkochte goederen terug mee.
– Levende dieren, gevaarlijke producten, wapens en etenswaren zijn
niet voor verkoop toegelaten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✂

Ondergetekende, ………………….……………………........................
Lidkaart nr.: …….…… - …….…… - ……….…
Straat:………………….……………………..........Nr:.………..Gemeente: ………………………….…
Telefoon/gsm:………/……………………………
of e-mail: ……………………………………………………………..…
heeft kennis genomen van de bovenstaande afspraken en schrijft zich in als verkoper op de
tweedehandsbeurs van Gezinsbond Vichte, en reserveert:
❒ 1 kleine tafel aan e 6 (met lidkaart gezinsbond 2010) of aan e 9 (niet-leden)
❒ 1 grote tafel aan e 10 (met lidkaart gezinsbond 2010) of aan e 14 (niet-leden)
Datum: …………………………

brengt
basiscursus
digitale
fotografie
De fotoliefhebbers onder jullie kijken vast al
vol verwachting uit naar de volgende editie
van de Fototentoonstelling die Agepon
tweejaarlijks tijdens het kermisweekend
organiseert;
Helaas moeten wij jullie melden dat de tentoonstelling dit jaar niet kan doorgaan
wegens organisatorische redenen. Traditiegetrouw stellen wij onze tent op op het kasteelplein, maar zoals jullie wellicht al hebben
gemerkt is het plein grotendeels ingenomen
door de werken aan de brug van het kasteel
Verhaeghe
Wel organiseren wij dit najaar opnieuw een
Basiscursus Digitale Fotografie.
Deze richt zich op alle mensen die hun foto3

Handtekening: …………………………
toestel steeds op ‘automatisch’ hebben staan
en die meer uit hun toestel willen halen.
Met praktische voorbeelden zal worden uitgelegd waarvoor de verschillende menu’s op
het toestel dienen, hoe de flits juist te gebruiken, wat optische en digitalezoom is.
Verder tips hoe je in moeilijke lichtomstandigheden toch mooie foto’s kan maken en
hoe je een foto best cadreert om uw onderwerp mooi in beeld te brengen.
In de laatste les zal kort worden uitgelegd
hoe je de foto’s op de computer kan plaatsen
en beheren en hoe je de foto’s kan verkleinen om ze eenvoudig door te mailen.
Iedereen kan zijn eigen fototoestel meebrengen en zal er persoonlijke uitleg over krijgen.
De cursus omvat 4 lessen en heeft plaats in de
Gemeenteschool (De Beukennoot) in Vichte
op 18 en 25 oktober, 8 en 15 november,
telkens van 19u tot 21u.
De totale prijs van de cursus is € 40,00 inschrijven kan via www.agepon.be.
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VICHTE
KERMISWEEKEND

Vrijdag 17 september 2010
•20u00: de Oude Kerk Vichte
FRED EN RONNY GOES CLASSIC
Een muzikale theatershow voor het ganse gezin
olv Frederik Caelen (leraar Muziek Academie Waregem)
toegangsprijs optreden: vvk €10 add €12
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO, ten voordele van het Filippijns melaatsendorp
•21u00: lancering vernieuwde site www.vichte.be
in Café Den Hert - organisatie Dorpsraad Vichte

Zaterdag 18 september 2010
•13u00: inschrijving Stratenloop “Dwars door de kazerne”, “De 5 mijl van Vichte”
loopwedstrijd over 4 en 8 km / start om 15u00
Organisatie: Brandweer Anzegem
•14u00 tot 16u00: openclubdag Tennisclub Vichte (week van de sportclub)
•18u30: Vichteplaats: “6de Veldcross voor Vichtenaren” Organisatie: Wiel in Wiel
•18u30: Café de Gilde: eetfestijn, mosselen met frietjes, € 20-10 (volw./kind)
of vleesschotel € 16-8 / op voorhand ter plaatse inschrijven, plaatsen beperkt
•20u00: Café Den Hert : Optreden ALAIN PROVISTE ambiancevolle accordionmuziek.
•21u00: Café De Gilde na eetfestijn: optreden van STEVEN TIELENS en NIC CAAN
(ambiance verzekerd)

Zondag 19 september 2010
•14u00: Kerkplein, Oudenaardestraat Vichte
Brandweer Anzegem animeert Vichte Kermis: SPECTACULAIRE DEATH-RIDE
van de kerktoren, blushuisje en rondrit voor kinderen, demonstratie jeugdbrandweer
•14u00: Oude Kerk
spetterende volksspelen voor jong en oud met prachtige prijzen
boekenbeurs: voorstelling boekenpakket en jaarprogramma Davidsfonds
petanquetornooi
Organisatie tentoonstelling: werkgroep ILO-ILO, tvv het Filippijns melaatsendorp
Organisatie boekenbeurs: Davidsfonds Vichte
•14u00: Café Molenhuis Springkasteel
•15u30: Wielerwedstrijd voor junioren / start: café de Watermolen Beukenhofstraat aankomst: Café De Gilde, Oudenaardestraat - Organisatie: Wiel in Wiel
•18u00: Café De Gilde: optreden LADOUX dans en feestmuziek ambiance tot in de late uurtjes / inkom gratis
•18u00: Café Breugel: optreden JAKOERI (straattheater) - Het alter ego Albomarginatus en
Antonio brengt u resp. een sprinkhaan- en vuurspuwact

Dinsdag 21 september 2010
•14u00: Wielerwedstrijd 78ste Textielprijs voor elite en beloften
start: Vichteplaats café Molenhuis (inschrijvingen) - aankomst: Oudenaardestraat
Café De Gilde - Salons Rembrandt (ca. 17u30) - Organisatie Wiel in Wiel
•15u00: Café Molenhuis: Stand up comedian “GASTONGSKE”
•14u00 tot 19u00: Opendeur in ‘t Huizeke (achter de Gilde) Ziekenzorg Vichte-Ingooigem
De werkjes van de hobbyclub worden tentoongesteld en verkocht. Koffie en taart en
een lekker biertje worden geserveerd. Aarzel niet om eens binnen te springen.
Organisatie: Werkgroep Ilo-Ilo: Fam. Patriek Vaneeckhout-Vantomme, 056/775022 - Pastoor Luc: 056/777870 en alle leden / Davidsfonds Vichte : Koen Tack, E. Tinelstr 8, Vichte
Wiel in Wiel : Philippe Degroote: 056/772571 / Brandweer Anzegem: Piet Beirlaen
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De oorlogsjaren

Een paar maanden geleden ontmoette
ik in de Watermolen de 86-jarige Roger
Verschuere. Hij vertelde me dat hij als 18-jarige tijdens de 2de
Wereldoorlog verplicht was tewerkgesteld in Duitsland en dat
hij een boek over zijn leven aan het schrijven was.
Als er iets is dat me boeit, dan zijn het mensen met een bijzonder verhaal.
Onlangs heeft hij zijn boek gepubliceerd en ik heb het natuurlijk direct gekocht en in één ruk uitgelezen. Toen ik hem vroeg
waarom hij dit boek had geschreven, zei hij me dat als hij zijn
verhaal aan zijn kleinkinderen vertelt, ze het moeilijk kunnen
geloven. Het is dan ook een een boeiend en aangrijpend verhaal. Voor jonge mensen, die nooit een oorlog hebben meegemaakt, is dit een zeer leerrijk boek. Mensen die interesse hebben in Rogers levensverhaal “Van Sellewie naar Berlijn... en terug”, kunnen dit bestellen via:
Roger Verschuere, A. Rodenbachstr. 6, Vichte - 056/77 93 48 - verschuere.roger@telenet.be
Prijs: €19,50 / boek
Youri Devlaminck

Herfstconcert
22 en
☛ vrijdag
zaterdag 23 oktober
Naar jaarlijkse gewoonte brengt de Vichtse
Muziekvereniging Sint-Cecilia in oktober
weer een weekend in De Stringe door. U kan
op vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober telkens om 20u terecht in de concertzaal voor
hun Herfstconcert.
Samen met dirigente Kaatje Chiers is de fanfare al druk aan het repeteren om U ook dit
jaar een leuk en onderhoudend programma
te kunnen brengen. Tijdens het eerste deel

www.vichte.be
De oude webwaarden van vichte.be hebben
een mooie website opgeleverd met nuttige
informatie voor ons dorp. Een waardevol
communicatiekanaal, naast “De Verteller”,
die de dorpsraad niet meer kan missen.
Door de snel veranderende technologie was
een grondige verandering noodzakelijk. Het
Internet evolueert snel. Zo is een website niet
alleen een opsomming van informatie, maar
zijn er nieuwsbrieven, foto’s, maar ook
video’s en sociale netwerken waar we elkaar
kunnen terugvinden. Na heel veel beraad in
de Vichtse herbergen heeft de dorpsraad een
vernieuwde website gelanceerd. Hiermee is
een basis gelegd voor de toekomst.
De nieuwe website behoudt de bestaande
stukken. Nogal logisch, want dit zijn referenties in ons dorp. Zo is er:
• Actua: actueel nieuws over Vichte.
• Agenda: de activiteiten van verenigingen,
organisaties of evenementen in Vichte.
• De Verteller: deze valt 4 keer per jaar in
de brievenbus, maar je kan die ook op de
website lezen.
• Verenigingen/Handel en vrije beroepen/openbare diensten: vichte.be is een
portaal-site (een open deur) voor informatie van ons dorp.
• ‘t Siene Wèrd: bezienswaardigheden in
Vichte. Er is meer dan je denkt!
Door de snel veranderende technologie
kan de webwaard zich meer concenteren
op de inhoud van de website en moet er
dus minder geprogrammeerd worden. Heel
wat nieuwigheden bieden zich aan:
• Nieuwsbrief De Verteller: van zodra de
Verteller uit is, krijg je die per e-mail. Zo
kan je die lezen wanneer en waar je ook
bent. Je hoeft niet langer te wachten tot
die in de brievenbus ligt.
• Maandelijkse nieuwsbrief: Een samenvatting van de laatste actua, de agenda, de
nieuwste artikels op de website en andere
interessante informatie.
• Geschiedenis: Op de oude webstek stond
reeds een stukje van onze rijke geschiedenis. Nu wordt dit uitgebreid met volledige
artikels en foto’s. Beslist de moeite waard.
• Video Blog: amateur videografen kunnen
tegenwoordig gemakkelijk filmpjes op het
internet vrijgeven. Wij bundelen alle films
die verwant zijn aan Vichte. Een greep uit
het archief: “Afbraak van het oude schoolgebouw in Vichte”, “Ploezerock Vichte clearwater”, “Willy Sommers te mollies”,
“Mountainbike koers in Vichte”, “Schooluitstap naar Brussel”,...
• Streekgerechten: reeds aanwezig op de
oude website, maar nu volledig vernieuwd.
Er zijn ook video films hoe je een streekgerecht kan klaarmaken. Smakelijk!
• Het weer: de startpagina bevat het weer
van de dag.
• Polls: de startpagina bevat ook een publie-

e

hoort U Vichtes Drumband aan het werk, en
ook enkele instrumentengroepen van de fanfare komen apart aan
bod. Op die manier kan u
de fanfare a.h.w. eens
van dichterbij bekijken.
Het tweede deel van het
concert dan, ziet u ons opnieuw in klassieke
orkestformatie, met enkele mooie en soms
spectaculaire nieuwe werken.
Inwoners van Vichte krijgen opnieuw een
gratis toegangskaart in de bus, andere geïnteresseerden kunnen terecht bij de leden of
aan de inkom (€ 8,00).
www.sintceciliavichte.be

vernieuwd
ke stemming. Je kan uw mening kwijt en
ziet onmiddellijk wat de andere Vichtenaren ervan denken.
Er is nu een nieuwe basis gelegd voor de
website van vichte.be. De inhoud wordt verder uitgebreid. Schrijf je in op de nieuwsbrief
met uw e-mail adres, zo ben je als eerste op
de hoogte!
Voor verenigingen is er extra nieuws. Omdat
de dorpsraad bestaat door en voor verenigingen, blijven jullie de belangrijkste medewerkers om informatie rond ons dorp te helpen groeperen. Vichte.be is een startpagina
voor iedereen die zijn weg zoekt in digitaal
Vichte. Daarom is het nu gemakkelijker om
de activiteiten op de agenda te plaatsten.
Ben je nog niet geregistreerd? Geen probleem. Dit kan je op de website doen in 5
minuten!
De meeste verenigingen hebben een website, maar heb je die niet, dan kan de dorpsraad jullie helpen. Als uw vereniging de
naam “ijsblokjes” draagt, dan wordt jullie
website: ijsblokjes.vichte.be Contacteer ons
als je interesse hebt. Een vereniging hoeft
hiervoor niet groot te zijn. 1 idee, 1 persoon
is voldoende, de dorpsraad helpt jullie
opstarten. Anderzijds kunnen we ook info
geven hoe je een website opbouwt of waarmee je best start. Wij helpen jullie op weg.
Heb je zelf reeds een website? Hou ons ook
op de hoogte. Dan plaatsen we die bij onze
webstekken. Indien je interesse hebt, dan
maken we ook een verkorte naam voor jou
webstek. (bv: ijsblokjes.vichte.be. in plaats
van: www.telenet.be/jerom/ijsblokjes/).
Voor wie technisch geïnteresseerd is. De
website is ter beschikking op een Linux server
en maakt gebruik van PHP voor zijn dynamische pagina’s. PHP is erg populair voor websites. Inmiddels worden ruim 18 miljoen
(18.000.000!) websites wereldwijd aangemaakt met PHP. Neem je dus 1 minuut de tijd
om elke website te bezoeken, dan ben je
bezig voor de komende 30 jaar!
Omdat veel websites dezelfde structuur hebben (menu boven, menu links, artikel in het
middel,...), was dit programmeerwerk steeds
hetzelfde. Hierdoor ontstonden “Content
Management Systemen”. Internet verenigingen hebben dit programmeerwerk dus verenigd, zodat je niet meer moet programmeren. Je kan je dus concentreren op de inhoud
van de website.
De dorpsraad heeft gekozen voor “Joomla!”
als “Content Management Systeem”. Joomla! is gratis en gebaseerd op PHP waarbij een
database nodig is om alle gegevens te kunnen bewaren. Er zitten al vele standaard
functies ingebakken in het systeem. En als je
uitbreidingen nodig hebt, zijn deze in grote
getale, meestal gratis gemakkelijk te verkrijgen binnen de Joomla! gemeenschap.
Webwaard vichte.be Dimitri Dewaele
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Gemengd Sint-Stefanuskoor
viert feest !

Concert in memoriam
Herman Roelstraete

Dit jaar bestaat ons koor 45 jaar! Reden om
daar toch eens bij stil te staan…
Het Sint-Stefanuskoor werd opgericht in
1965 als een mannenkoor om samen met de
koster de kerkelijke diensten op te luisteren.
Sedert 1970 is het een gemengd koor waar
op vandaag onder de impuls van stichter
Jozef Vanoverbeke een vijftigtal koorleden
actief zijn. De basisdoelstellingen zijn evenwel gebleven, het koor verzorgt daarnaast
ook jaarlijks een aantal gelegenheidsoptredens en dit zowel binnen als buiten de
parochie.
Het koor heeft bijzonder veel aandacht voor
het werk van de Vlaamse toondichters, in het
bijzonder voor het werk van Herman Roelstraete, ere-burger van Anzegem. Daarnaast
worden ook werken gebracht van Schübert,
Krafft, Bach… Het oeuvre van het koor is
doorheen de jaren zeer uitgebreid. De rechtstreekse TV-mis van een aantal jaren terug en
geslaagde concerten zijn de vruchten van een
goede koorwerking.
Op zondag 27 juni vierde het koor feest.
Het feestprogramma startte met een eucharistieviering opgeluisterd door het Estrellakoor uit Ledegem (het koor is één van de
weinige vrouwenkoren in Vlaanderen, en dit
onder leiding van Ilse Landuyt, het koor
wordt begeleid door Jan Christiaens), daarna
volgde een receptie en feestmaaltijd. Tijdens
dit feest werden 2 leden gehuldigd voor hun
25 jaar inzet in het koor, namelijk Marina
Parmentier en Christiana Notebaert. Bewonderenswaardig blijft zeker ook de 45 jaar
inzet door Jozef Vanoverbeke, Roger Verschuere en Herman Coene, zij waren er reeds
bij in 1965 en zijn zonder enige onderbreking
nog steeds actief in het koor.
Het koor repeteert iedere dinsdag in de kerk
van 19u30 tot 21u, iedereen die graag
zingt, is steeds welkom om kennis te maken
met het koor!
Voor inlichtingen neem gerust contact op
met Anna Dewaele, Olekenbosstraat 18, 8540
Deerlijk – 056.77.49.00 of Hans Van Den
Broucke, Klijtberg 70, 8570 Ingooigem –

Graag vestigen wij er uw aandacht op dat
het op 1 april precies 25 jaar geleden was dat
onze ereburger, componist, dirigent Herman
Roelstraete onverwacht is overleden.
Herman Roelstraete was één van de
meest
gewaardeerde componisten van zijn generatie. Elk koor,
orkest of zanger
zal wellicht al een
werk van deze
zeer geliefde componist hebben uitgevoerd.
Roelstraete, die afkomstig is van Lauwe, en
in Zuid-Westvlaanderen een grote stempel
op het muziekleven heeft gedrukt, was niet
alleen geliefd omwille van zijn uitzonderlijk
groot talent, maar ook omwille van zijn innemende persoonlijkheid.
Als hommage aan onze ereburger zal het “gemengd St.-Stefanuskoor” samen met het vrouwenkoor “Estrella” uit Ledegem een bloemlezing uit het
omvangrijk repertoire van
Roelstraete brengen.
Roelstraete bewerkte een 75tal
volksliederen
voor
gemengd koor. Uit deze rijke keuze brengt
ons koor een zestal pittige liederen.
Benjamin Luyckx speelt op ons “schijven”orgel werk van Roelstraete.
Alles heeft plaats op zaterdag 30 oktober
om 19u30 in de St.-Stefanuskerk van Vichte.
Bijdrage in de kosten: 8 euro - add: 10 euro
(tel. 056/77 49 00)
Iedereen welkom.

De Beukennoot

in internationaal uitwisselingsproject

De Vichtse gemeenteschool kreeg in juni
2010 het heuglijke nieuws dat hun project
“Work with your strenghts for a strong
Europe” - “Werk met je sterktes voor
een sterk Europa” door de Europese
Gemeenschap werd goedgekeurd.
Dit betekent dat de leerkrachten (niet de kinderen) van de school in 2011 en 2012 uitwisselingen zullen kunnen doen met collega’s in
partnerscholen. Deze scholen bevinden zich
in België (Koolkerke) Polen (Bialystok) Turkije (Bartin) en Italië (Terassini). De uitwisselingen gebeuren grotendeels op kosten van
de Europese Gemeenschap. De school ontvangt hiervoor een beurs.
Met het schoolontwikkelingsproject worden
vooral volgende doelen beoogd:
• Voor de kinderen:
- Betere “leerders”: de kinderen krijgen
inzicht in hun eigen leerproces
- Verhoogd zelfvertrouwen bij kinderen,
meer zelfvertrouwen in hun dagelijks leven
- Minder pestgedrag…leren communiceren
met een positieve kijk op het leven
- Een “way of life” activeren om vooral te
kijken naar de eigen en elkaars sterktes
• Voor de leerkrachten
- Betere leerkrachten… leerkrachten met
beter zicht op hun eigen mogelijkheden en
deze van de kinderen
- Groter zelfvertrouwen bij de leerkrachten
- Betere communicatie en taakverdeling tussen de leerkrachten wanneer we elkaars
sterktes beter kennen
- Beter zicht om sterktes van zichzelf, van
collega’s en van de kinderen te verbeteren.
- We willen een “way of life” activeren om te
kijken naar de sterktes i.p.v. naar de zwaktes van collega’s en leerlingen
Op 24/25 oktober 2010 ontvangen wij de buitenlandse delegaties in Vichte.
Hiernaast heeft de school wel een leerlingenuitwisselingsproject met het Centre
Educatif Européen van Moeskroen. De
kinderen van beide zesde klassen wisselen
mails uit met elkaar en houden samen een
sportweek in gemengde groepen.
Karel Demeulemeester
6
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Uitnodiging
aan alle inwoners en verenigingen
van Vichte
Herdenking van de nationale bevrijdingsen vredesdag

Donderdag 11 november 2010
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
10u20: vervolg van de vredesoptocht
naar het Brits Militair Kerkhof
10u30: huldebetoon aan onze bevrijders
op het Brits Militair Kerkhof
10u45: einde van de plechtigheden
dankwoord aan alle aanwezigen
Betuig je sympathie door:
het bevlaggen van je woning
het mee opstappen in deze vredesmars
Beste dorpsgenoten,
Nog enkele maanden en ze zijn er weer:
onze overheerlijke truffels!
Het Vichtes Jeugdensemble (VJE) gaat dit
jaar terug op pad om zoveel mogelijk truffels
te verkopen in onze gemeente.
Wegens het feit dat kerstavond en Kerstmis
dit jaar op vrijdag respectievelijk zaterdag
vallen, zal onze verkoop dit jaar een maand
vroeger plaats vinden. Op vrijdagavond 19
november doen we een eerste ronde door
Vichte en op zaterdag 20 november zullen
we de hele dag van deur tot deur gaan om
zo onze muzikale kas te spijzen.
U kan onze truffels ook bestellen in voorverkoop via onze leden. Via hen en tijdens onze
ronde door Vichte kan je een halve kilo van
deze chocolaatjes in huis halen. Ideaal als
geschenk of voor bij de koffie in de kerstperiode en u steunt onze muzikale kornuiten!
PS: Speel je al enkele jaartjes muziek, dan
ben je meer dan welkom om ons orkest te
helpen versterken! Geef gerust een belletje
op 0474/79 11 27 (Els) voor verdere info.
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Beste toneelliefhebbers!
Naar goede gewoonte staan wij bij het ontspruiten van de fruitmaand te popelen om
jullie ons nieuwe toneelseizoen voor te stellen! Wij hebben voor jullie opnieuw twee
heerlijke voorstellingen op het programma
staan om duimen en vingers bij af te likken.
Op zaterdag 13, vrijdag 19 en zaterdag
20 november brengen wij “Pin – over
geld, gierige gulzigheid en Molière”, een
toneelstuk van Molière, in een bewerking en
regie van Joost van de Kerkhove.
PIN brengt het verhaal van een moegestreden moeder in een doldraaiende wereld richting ‘exit’. Ziekelijk bezeten door haar niet te
onderschatten collectie geld, waardepapieren, gronden en goud, trekt ze ten strijde
tegen de zogenaamde verspilzucht van haar
dochters. Deze 2 jonge vrouwen - aan de
start van hun carrières - zien de wereld langzaam kapot gaan. Ze willen alles, maar de
tijd dringt. Mannen zijn schaars geworden,
bomen dragen nog amper blaadjes en door
de aanhoudende hitte verbranden al hun
dromen in een oogwenk. Twee mooie jonge
vrouwen, die leven in een wereld beheerst
door vreemde creaturen vechtend tegen het
verval met een moeder die weigert te geven
wat ze willen. Daar komt ongetwijfeld “spel”
van, en hoe?
Inspiratie voor de tweede voorstelling van dit
seizoen vond onze regisseur Frederik Vercaempst bij de Tsjech Petr Zelenka. Met ‘Tales
of common insanity’ schreef hij een geestige,
intelligente maar ook nijpende sitcom voor
het toneel. Een verhaallijn als een vis in het
babbelwater. In het oostblok een blockbuster, en straks vast ook in Vichte. Op zaterdag
9, vrijdag 15 en zaterdag 16 april 2011
kan je genieten van “Alledaagse waanzin”
(werktitel).
Ook dit jaar gaan we verder met ons online
reservatiesysteem. Elke toeschouwer kan via
onze website zelf zijn zetel kiezen. Wie voor
onze abonneeformule kiest, geniet naast een
voordeeltarief voor beide voorstellingen ook
een absolute voorrang op de beste plaatsen.
Tot op één van de voorstellingen in de Stringe!
Veel toneelgroeten!
“Pin – over geld, gierige gulzigheid en
Molière”
Auteur: Molière, in een bewerking van Joost
van de Kerkhove
Regie: Joost van de Kerkhove
Speeldata:
zaterdag 13 november 2010 om 20u00
vrijdag 19 november 2010 om 20u00
zaterdag 20 november 2010 om 20u00
in C.C. de Stringe te Vichte
Abonnement: € 12,00 / Losse kaart: € 8,00
Reserveer online en kies zelf uw plaats:
www.strevenvichte.be of bel 0476 01 21 21
(ma-vrij 19u-21u, za 20u-21u)

9 oktober 2010: wereld-express wereldmissiespel in Molendreef 78,Vichte 13u30-16u
4 november 2010: getuigenis, ontmoeting
en gesprek met … Molendreef 78 in Vichte
18u30-20u30
10-11 november 2010: nachtpelgrimage
van IJD voor 16j+
27 november 2010: groepsspel voor jongeren van de advents-actie Welzijnszorg in
Molendreef 78 in Vichte 13u30-16u
28-30 december 2010: driedaagse van IJD
in Tiegem
30 december 2010: Taizé-ontmoeting in
Rotterdam voor 16j+
Verder reeds gepland in 2011:
8 januari 2011: film 9u30-11u30
19 februari 2011: plusdag in Brugge
18 maart: jongerenavond in Grootseminarie
Brugge van IJD voor 16j+
Vastenperiode: solidaire maaltijd klaarmaken
4 tot 8 juli 2011: bijbels tentenkamp in
Aartrijke
15 tot 22 augustus: wereldjongerendagen
in Madrid van IJD voor 16j+

Pirobak
Bruine Duivels Vichte
Beste sportgerelateerden en andere sympathisanten, op vrijdag 26 en zondag 28
november 2010 organiseert
minivoetbalploeg
Bruine Duivels Vichte hun
jaarlijkse Pirobak. Deze
heeft zoals steeds plaats
bij Bernard in Café Breugel
op de Vichteplaats.
Vorig jaar overschreden
we de kaap van 2000
piro’s. We hopen dit jaar
het record opnieuw te verbreken.
Laat niet na te komen proeven van onze lekkere artisanaal gebakken worstenbroodjes.
Kom eens langs om deze sympathieke voetbalploeg een piro onder de riem te steken!
De piro’s kunnen op voorhand besteld worden bij Wouter Ovaere op wouter@bruineduivels.be of op 0495 85 72 18.
Alvast bedankt
Bruine Duivels Vichte

PROGRAMMA
Country Dansen: donderdagavond op 14, 21 en 28 oktober
Lijndansen op populaire countrymuziek is zoveel meer dan het cowboydansen dat velen misschien op het eerste gezicht voor ogen hebben.
Verschillende combinaties van een aantal basispassen maken een brede waaier aan variaties
mogelijk. Een combinatie wordt gedanst in 2 of 4 richtingen.
Deze cursus leert je eenvoudige pasjes waar je noch voorkennis noch partner voor nodig hebt.
Country-dansen is geschikt voor jong en oud.
Deze cursus heeft plaats telkens om 19u30 in De Kring. 1 les duurt 2 uur.
Prijs: € 12,00 leden, € 24,00 niet-leden (drankje inbegrepen), te betalen bij inschrijving
Inschrijving: bij Mady D’Hoop, Hooiestraat 27, Vichte - tel. 056/772371,
mady.dhoop@scarlet.be, of via overschrijving op nummer 979-0885836-37
met vermelding van meisjesnaam en “Country Dansen” tegen 5 oktober
Vers Natuurlijk: maandag 18 oktober
Seizoensgebonden en duurzaam koken.
De trend van duurzaam leven zet zich ook door in onze keuken.
Maar ecologisch verantwoord, streekgebonden én duurzaam koken, hoe doe je dat?
Deze éénmalige activiteit leert je met een aantal keukenprincipes een duurzaam verschil te
maken. Uitgangspunt is seizoenskoken. We frissen op welke groenten in welk seizoen thuishoren en welke culinaire mogelijkheden ze in hun mars hebben. We maken verrassende combinaties, kiezen voor gedurfde smaken, ontdekken vergeten groenten en verwerken die in
éénvoudige gerechtjes.
Maandag 18 oktober om 13u30 en 19u30 - De Kring
Prijs : € 5,00 leden of € 10,00 niet-leden
Inschrijven: tegen 5 oktober bij Ingrid Vandepitte, Beukenhofstr. 107, Vichte
tel. 056/775756, ingrid.107@hotmail.com

Najaarsprogramma
21 september: open-Deur in ’t Huizeke
(achter de Gilde). Iedereen die interesse
heeft, alsook alle sympathisanten van Ziekenzorg kunnen een kijkje komen nemen in
’t Huizeke. Je kan ook komen proeven van de
lekkere taarten of een drankje komen
nemen. Iedereen is welkom.
10 oktober: Nationale Ziekendag
Alle leden vieren dit in “De Linde” te Ingooigem. Er is ook animatie voorzien.
30 november: voordracht over valpreventie
27 december: kerstviering met animatie in
“De Linde” te Ingooigem
Iedere eerste en derde dinsdag van de
maand is er gelegenheid om te kaarten of
deel te nemen aan de hobbyactiviteiten. Dit
van 14u tot 16u30. Iedereen is altijd welkom.

Creatief denken: woensdag 17 november
Los het eens anders op! Originele oplossingen bedenken en nieuwe mogelijkheden zien, dat
is creatief denken. Het is een manier van denken die complementair is aan logisch denken.
Créatief denken kun je toepassen op veel situaties in het dagelijks leven.
Inschrijven en meer informatie bij 1 van bovenstaande namen.
Kijken naar kunst: woensdag 1 december om 19u30
Kom je in een museum niet verder dan het lezen van de plaatjes bij de voorwerpen? Of laat
je je meestal volledig leiden door wat de gids te vertellen heeft? Deze activiteit werpt een
ander licht op kunst. We bieden je tips aan om zelf de indrukken die een kunstvoorwerp bij
je nalaat in woorden te vatten.
Inschrijven: Cindy D’Hoop, Hooiestraat 25, 8570 Vichte, 0471/075719, steven.peirs@telenet.be
Zwemmen op maandag (ook voor niet leden):
Voor vele leden is ons zwemuurtje nog volledig ongekend. Op maandag van 19u45 tot
20u45 is het volledig zwembad van Deerlijk voor KAV-Vichte afgehuurd. Dit is dus privézwemmen met/of zonder begeleiding (zoals u het zelf wenst). Is dit geen luxe? Twijfel niet
langer en kom mee een duik (of plons) in het water nemen.
Per zwembeurt is het voor KAV-leden € 3,50, niet leden € 4,00. In de vakanties mogen de
kindjes mee voor de prijs van € 1,00.
Meer inlichtingen bij Hilde Dehullu - tel. 056/77 69 09.
Meer info : C. Cosaert tel. 056/77 54 66 of 1 van bovenstaande nummers / kavvichte.tk

Najaarprogramma
MARKANT goes VICHTE
Maandelijkse activiteiten:
Petanque: 1ste dinsdag 14u
Zwemmen: 2de dinsdag 16u
Kaarten: 3de dinsdag 14u30
Wandelen: laatste dinsdag 14u30
Fietsen: woensdag ‘s zomers 14u30

Dinsdag 12 oktober 2010
Voor wie? Vichtse markant-leden en andere geïnteresseerde vrouwen
Wat? Een ontdekkings- & proeversroute in
bekende zaken in Vichte: AD Delhaize, Viva
Sara, Deltea en Brouwerij Verhaeghe

September
Di. 21: De Stringe – kaarten
Ma. 27: filmavond in de Schakel “Shutter
Island” van Martin Scorsese met L. De Caprio
en B. Kingsley (20u?)

Prijs? €7,00 voor markantleden €10,00 voor
niet-leden (wie naderhand besluit lid te worden krijgt het verschil terugbetaald)
Afsluiter? In De Stringe praten we na bij een
hapje en een drankje.
Wie worden de geluksvogels in de tombola?

Oktober
Di. 12: daguitstap naar mosselkwekerij te
Yerseke, per bus, vertrek te 7u30.
Di. 19: REMBRANDT te 14u30.
Voordracht over “Het assisenhof” door
acteur en verteller Jacques Lesage + Breugelmaal
Deze vergadering staat open voor alle geïnteresseerden, niet leden, mits verwittiging
vooraf aan een bestuurslid.

Inschrijving? Graag vóór 6 oktober
Bij Veerle (tel. 056 77 70 40 of in slagerij Veerle & Joost)
Bij Kaat (tel.056 77 63 31
of e-mail kaat.gevaert@euphonynet.be)
Info: zie flyers in de Vichtse handelszaken

November
Di. 16: De Stringe - kaarten
Di. 23: namiddaguitstap per trein naar
Roeselare, protestantse kerk en wielermuseum

AGENDA
September ‘10
Do 16 Fietstocht
Woe 29 Startavond: Desserts gemeenteschool
Oktober ’10
Di 12 “MARKANT goes VICHTE”
Exploratie van Vichtse zaken & bedrijven en
‘nog meer’ voor de leden en andere geïnteresseerde Vichtse vrouwen
Di 26 Regio: Nic Balthazar met “Verander
de klimaatverandering”
November ‘10
Di 16 Bedrijfsbezoek Lobster Fish, Deerlijk
Di 23 Regio: Luc Beaucourt: B-Fast team
Woe 24 Regio: Annemie Struyf met “In
godsnaam”
December ‘10
Di 1 Cultuur: “Congo vandaag”, Zaal
Ansold
Ma 20 Bloemschikken: tafelstuk eindejaar
Woe 22 “De Frivole Framboos” + meet &
greet met artiesten - De Schakel, Waregem

Er bestaat een... voorkant, een... zijkant, een... achterkant, en... markant...
Markant Vichte is er ook voor jou...
Markant- ‘best pittig’ = Een stedelijk markant-netwerk voor jonge ondernemende
vrouwen tot 35 jaar. Een sociaal en professioneel platform waar vrouwen contacten leggen en ervaringen uitwisselen. Binnenkort ‘Best Pittig’ ook in Gent en Oostende. Ideaal
als je als jonge en zelfbewuste vrouw je netwerk wil uitbreiden op plezante ontmoetingsmomenten.
Heb je interesse?
Bel naar: Veerle Hamerlinck (Vichteplaats 32 – Vichte) 056/77 70 40
Mail naar: Marianne Van Caenegem marianne@schamp.be
Surf naar onze site www.markantvzw.be/vichte of nationaal www.markantvzw.be

December
Wo. 1: voordracht over “Congo vandaag” in
Ansold te Anzegem om 20 u. cultuurraad
Di. 21: REMBRANDT te 14u30 kerstverhaal
door E.H. Michiel Declercq van Deerlijk

7
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SEPTEMBER 2010
Tip: Ik laat het water niet stromen terwijl ik
mijn tanden poets!
Zo 26 Ontbijtwandeling
Refter gemeenteschool De Beukennoot
Di 28 Breicursus 1 (KVLV-Anzegem)
Ansold Anzegem namiddag
OKTOBER 2010
Tip: Ik verlaag de verwarming een half uur
voor ik slapen ga!
Di 05 Breicursus 2 (KVLV-Anzegem)
Ansold Anzegem namiddag
Ma 18 Kookles 5 : “Koken met kruiden”
19u refter gemeenteschool De Beukennoot

KVLV

Agenda...

Agenda...

AGENDA

Agenda...

Lesgeefster : mevr. K. Tanghe
Di 19 Ledenvergadering D’Iefte Deerlijk
19.45u “Voeding en kanker”
Spreker: Prof. E. De Maerteleire
Di 26 Breicursus 3 (KVLV-Anzegem)
Ansold Anzegem namiddag

Di 16 Breicursus 4 (KVLV-Anzegem)
Ansold Anzegem namiddag
Di 23 Geschenkverpakkingen en
servettechnieken
19.30u Bar De Stringe
Lesgeefster : mevr. V. Taelman

NOVEMBER 2010
Tip: Ik luister naar mijn lichaam en neem voldoende nachtrust!
Ma 08 Kookles 6:
“Feestmenu met varkensvlees”
19u refter gemeenteschool De Beukennoot
Lesgeefster : mevr. K. Tanghe

DECEMBER 2010
Tip: Ik kan water bij de wijn doen zonder
mezelf te verliezen!
Di 07 Breicursus 5 (KVLV-Anzegem)
Ansold Anzegem namiddag
Zo 12 Adventsbezinning
14u bar De Stringe

NIEUWE OF VERNIEUWDE HANDELSZAKEN;

CO-VANNET herstel en verkoop computers, Hoekstraat 45 8570 Vichte • www.covannet.be , info@covannet.be, 0476/89.32.27
AVANTIS pellet- en houtkachels, Harelbekestraat 1 8570 Vichte • www.avantis.be , info@avantis.be , 0498/92 31 58
KROKANT GENOT brood en belegde broodjes, Harelbekestraat 12 8570 Vichte • www.krokantgenot.be , 056/ 32 08 92

Do 9/9 kaarting 14u
Vr 24/9 taart bakken 18u enkel vrouwen
Wo 6/10 koffietafel 14u30 enkel S-plus
Do 14/10 kaarting 14u
Do 18/11kaarting 14u
Do 9/9 kaarting 14u
Vr 17/12 bloemschik 18u00 enkel vrouwen
Alle activiteiten grijpen plaats in De Stringe
Info: Viva-Svv: Vanbrabandt Hilda, D Vanhautestr, Vichte 775308 - S-Plus : Daeveloose
Sylveer Ingooigempl. 36, Ingooigem 77 81 64
Nagekomen bericht: TC-VICHTE organiseert 10 initiatielessen voor volwassenen
op maandagavond van 19 - 20 u.
Start: ma 4 oktober in sportzaal Vichte.
Inschrijven bij Stefaan Wallyn - stefaan.wallyn@telenet.be - 0474/691059

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Nieuwjaar) te bezorgen vóór zondag 5 december 2010
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be
SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

FREDERICK

INSTALLATIE •
ONDERHOUD •

DESMET

HERSTELLINGEN •

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

Isolatiewerken

Deltea

LUTIN

We connect you
to the world !

Alle dakisolatie
Totale zolderinrichting

Telecomcenter
Kopie- en printcenter

Domien Veysstraat 21, 8570 Vichte
0497/26 02 02
nielslutin@hotmail.com

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

definitieve

Vichteplaats 37 - Vichte
www.deltea.be

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

edij 0-16j

nderkl
baby- en ki

)

tem 19 sept

is (van 15 sept
u
Vichte Kerm ndag van 14u tot 18
zo
p
o
n
e
ook op
rkaart
gezinsspaa
f 10% op de
o
n
o
sb
ng
10% op korti
Beukenhofstraat 14 - 8570 Vichte - 056 77 43 99 - www.camilleenco.be
gesloten op dinsdag & zondag
blue bay | gaastra | gymp | lili gaufrette
Little Cerise by le temps des cerises | pauline b
ZRRG\_=_*XHVV_7RPP\+LOÀJHU%R\V

en

Ballonnen - Pluche - Wenskaarten
Harelbekestraat 49 - Vichte
www.wawballoons.be
Openingsuren:
maandag: 14-18u
dinsdag tot zaterdag: 9-12 en14-18u

Trui Parmentier

alle
schoonheidszorgen

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

cv Zakenkantoor

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

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

touching your heart

Lingerie voor dames en heren

M. Schiettecatte

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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

D’HONT

Onderhoud alle merken en lichte vrachtwagens
Specialiteit BMW
Peter Benoitstraat 1 -8570 Vichte
Tel. 056/77 85 15 -gsm 0498/92 30 76
Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
e-mail : info@drukkerij-vanoverbeke.be

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT

Garage-Carrosserie

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

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

Vichteplaats 68
Vichte
056 77 76 90
groenten • fruit
kaas • charcuterie

LINGUITEX

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

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

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

ontharingen

