Gratis uitgave
Dorpsraad Vichte
Jaargang 25 nr. 1
Nieuwjaar 2012
www.vichte.be

e
t
s
5
2 ang
g
r
a
ja
DE VERTELLER

Editoriaal

Sinterklaas was gul dit jaar. Hij heeft ons veel moois gebracht. Jaja, na 541
dagen en op zijn verjaardag zelf schonk de goedheilig man ons allen een
nieuwe Belgische federale regering. De houdbaarheidsdatum ervan zal
ongeveer navenant zijn aan de wettelijke garantieperiode van zijn normale
cadeautjes, een tweetal jaar dus. Onze Turkse bisschop met zijn Spaans buitenverblijf en Moorse vriendjes heeft het uitstekend ingeschat. De kranige
rood-witte verschijning heeft dan ook al eeuwen ervaring.
De jongste Vichtenaren merkten dit zelf op toen hij onlangs ons dorp vereerde met zijn bezoek. Zo'n 160 enthousiaste kinderen verwelkomden de
Sint met echte circusacts op de scène van de Stringe. Daarna kon elk van hen,
zijn of haar ingekleurde tekening persoonlijk afgeven. Sinterklaas nam voldoende tijd om elk kind aan te spreken. Bij een rondvraag bleek dat onze
ukkies zich uitstekend geamuseerd hebben op dit tweejaarlijks evenement.
Zo'n organisatie kan natuurlijk niet enkel gedragen worden door de Dorpsraad. Liefst 23 verschillende verenigingen met zo'n 80 vrijwilligers zetten er
hun schouders onder. Aan allen een welgemeende dank. Lees ook het artikel hierover iets verder in deze Verteller.
Wat zat er nog allemaal in de zak van de Sint? Wel, hij brengt ons een vernieuwde Vichteplaats, een nieuw lokaal voor onze jeugdbewegingen, hier
en daar nieuwe rioleringen en trottoirs, een dure nieuwjaarsreceptie met
beloftevolle speechen en jawel gemeenteraadsverkiezingen. Onze brievenbussen zullen binnenkort weer uitpuilen van slogans en al dan niet loze
beloftes. Een vooruitziend en dorstig mens zou zich warempel reeds aan de
toog van een dorpslievend café zetten om er zich door één of ander plaatselijke lijstrekker of -duwer te laten trakteren.
Natuurlijk worden we ook wel eens getrakteerd op minder goede of verontrustende berichten.
Zo blijken sommige Anzegemnaren, tijdens de talrijke antiring-activiteiten, fijntjes op te merken dat er geen ring rond hun dorp moet. Waarom?
"Het zwaar verkeer kan toch afgeleid worden via de N36 doorheen Tiegem,
Ingooigem en Vichte". Ik begrijp de aversie wel tegen beton ten nadele van
groen, maar dit kan niet betekenen dat ze de bal moeten doorspelen. We

houden ook graag onze dorpskernen veilig voor onze zwakste weggebruikers.
Bovendien zitten we nu al met een half verkeersinfarct aan het kruispunt van de
Belgiek en de verder gelegen op- en afritten van de E17. De files reiken soms al tot
aan WAW balloon. Het is overduidelijk dat de cascade van verkeerslichten niet volgens een groene golf werken. De nationale berichtgeving meldde onlangs dat
slechts 3 % van alle verkeerslichten goed op elkaar afgesteld zijn. Deze op en rond
de Belgiek behoren daar klaarblijkelijk niet bij. Nu al rijden er veel streekgenoten
langs de sluipwegen over de alternatieve bruggen om toch maar 4 of 5 rode lichten te kunnen vermijden. Het gevaar van beboet te worden in een straat voor
plaatselijk verkeer is niet gering, maar wat is het alternatief? Elke morgen 20
minuten of meer in de file staan om gewoon nog maar uit je woonplaats weg te
kunnen? Beste politici we hopen op oplossingen en geen boetes. Opgelet het kan
nog erger worden. De plannen liggen klaar om in de Harelbekestraat het industriegebied "Jagershoek 3" te exploiteren. Het bedrijvengebied is voorzien tussen
de Beekstraat en de Belgiek, wellicht over de Jagershoek zelf. De verkeersdrukte
zal zo helemaal rampzalig worden. Dan spreken we nog niet over de onaangename lintbebouwing, het resterend open karakter dat helemaal verdwijnt enz. De
buurtbewoners maar ook vele andere Vichtenaren blijken niet echt op de hoogte
te zijn van deze intenties. Enige openheid of voorlichting is hier wel op zijn plaats,
alvorens we weer voor voldongen feiten staan.
Enfin, wij blijven het allemaal opvolgen voor onze dorpgenoten in deze en toekomstige Vertellers en op onze site www.vichte.be. Wist je dat we dit nu al 35 jaar
doen. De Dorpsraad Vichte verdedigt de belangen van Vichte en zijn verenigingen
sinds de eerste gemeenteraadsverkiezingen van de fusie in 1977. Bovendien blaast
ons dorpskrantje dit jaar 25 kaarsjes uit. We mogen terecht fier zijn en alle vrijwillige medewerkers, van schrijvers tot ronddragers, van harte danken.
We zullen dit niet zonder luister laten voorbijgaan. Naar jaarlijkse gewoonte
starten we alvast met een bescheiden nieuwjaarsreceptie op 1 januari. Jullie worden vanaf 11u30 tot 12u30 verwacht op het Oud kasteel (Verhaeghe). Vroeger slapen we nog en later moeten we zelf onze voeten onder tafel schuiven. Kom dus
stipt meeklinken en breng gerust je gasten, warme kledij en goed humeur mee.
Tot op een van de vele volgende activiteiten, en gelukkige eindejaarsfeesten!
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, Voorzitter

10° Sinterklaasfeest een schitterend succes
Met dank aan de vele medewerkende
verenigingen

We gaan even terug naar deze namiddag
vol kindplezier.
Meer dan 160 kinderen en 300 volwassenen heten op zondag 27 november in de
Stringe te Vichte Sinterklaas welkom. De Sint
heeft het druk maar kan toch een plaatsje in
zijn agenda reserveren om onze kinderen
persoonlijk te ontmoeten.
De Zwarte Pieten hebben een echte circusshow op de scene van de grote theaterzaal georganiseerd voor Sinterklaas maar zijn
de dieren en artiesten vergeten. Typisch voor
de Zwarte Pieten natuurlijk! Gelukkig kunnen de Vichtse kinderen helpen. Tijdens een
kindershow worden ze opgeleid tot circusartiesten en -dieren door een heuse circusdirecteur en zijn assistent clown. Jongleren,
koordlopen, clownerieën tot vuurgoochelen,
alle acts passeren de revue.
Als de Sint zijn intrede doet, barst het kinderfeest echt los. De Sint heeft goed nieuws:
er zijn dit jaar geen stoute
kinderen! Daarom kunnen
alle kinderen mee met de
goedheilig man naar de
feestzaal. Alle kinderen
krijgen
persoonlijke
audiëntie bij de Sint aan de
mooi versierde troon. Ze
brengen een ingekleurde
tekening mee die ze op
voorhand via de scholen
meekregen. Ze konden
deze tekening ook downloaden op www.vichte.be.
De Pieten zijn wat gek,
maar Sinterklaas heeft aan
iedereen goedkeurend een
snoepzak en een mandarijn.
Er volgt een speelnamiddag met veel animatie
en lekkernijen. Ouders,
grootouders, familie en
vrienden kunnen genieten
van een pannenkoek, een
gratis koffie en een goed
Vichts streekbiertje. De kinderen spelen en maken plezier onder begeleiding van
vrijwilligers, leiders en leidsters van jeugdbewegingen, de Zwarte Pieten en
professionele animatoren.
Geniet van de sfeerbeelden
op www.vichte.be Er is een
fotomoment met de Sint en
daarnaast is er kinderani-

matie met 2 springkastelen, de WAW ballonvouwer, grime en vooral veel kinderplezier.
Het feest zit erop om 18 uur.
Het mag gezegd zijn. Veel gemeenten kijken vol bewondering hoe onze dorpsgemeenschap 23 verenigingen en meer dan 70
vrijwilligers kan mobiliseren om dit groots
kinderfeest te organiseren. Ook alle aanwezige ouders, grootouders en bezoekers steunden dit kinderfeest door hun aanwezigheid.
De Sint was zo tevreden van dit 10° Sinterklaasfeest dat hij nu al een plaatsje in zijn
agenda vrij gehouden heeft binnen 2 jaar op
zondag 24 november 2013.
Vanwege de Dorpsraad Vichte en alle
meewerkende verenigingen en vrijwilligers.
Uit dank willen we hier nog eens alle verenigingen en Vichtse bedrijven of handelszaken vermelden die op één of ander manier
meehielpen om dit 2 jaarlijks kinderfestijn te
laten slagen: Markant, Creabouw, bibliotheek, Drumband Vichte, Sint Cécilia, AD Delhaize, Huis Demets, Unizo Aktivo, KSA, KAV,
Spar, Dédé, KVLV, VKSJ, Streven, AgepØn, ILO
ILO, Gezinsbond, Krijt op tijd, de kinderopvang, WAW balloons, Sint Stefanus koor, Kasteel Verhaeghe, Salons Rembrandt, Bierhalle
Deconinck, Brouwerij Verhaeghe, Groot
Moeder Vichte, het gemeentebestuur, de Sint
en zijn pieten, bloemisterij Goeminne, badminton club Prutske, Feestcomitée Schaliënhof, Rotalux, ouderraden van VBS en GLS,
leerlingen van het 6de leerjaar, zakenkantoor
Willy Vandenberghe, de leerkrachten en
directie van de basisscholen, de brandweer
en iedereen die we -hopelijk niet- over het
hoofd hebben gezien.

10 de
Nieuwjaarsreceptie
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Alleen de rijst die we samen delen,
voedt.
Alleen het water dat we samen drinken,
lest onze dorst.
Alleen de strijd die we samen voeren,
brengt bevrijding.
Alleen de kleren die we samen delen,
maken mooi.
Alleen de woorden die we samen vinden,
zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan,
heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen stellen,
is bereikbaar.
Alleen de vrede die wij samen maken
wordt wereldwijd.
Dit is onze boodschap vanuit de werkgroep melaatsendorp Iloilo.
Hiermee willen we de projecten van zelfvoorziening binnen ons melaatsendorp in de
Filippijnen nog even in de aandacht plaatsen,
toch wel belangrijk in deze tijd van vrede en
vreugde.
De vele projecten in ons melaatsendorp
die we vanuit de werkgroep steunen zijn de
bakkerij waar de melaatsen zelf brood bakken, de studiebeurzen voor de studenten, de
werkplaatsen van kantklossen en borduurwerk, het voedingsproject voor de allerkleinsten en een project van huisvesting.

“Een nieuwjaarsgift voor Iloïlo”.
Financieel steunen kan via :
- storten op 001-4823906-75 rekening van
onze werkgroep Iloïlo-Vichte
- storten op 000-0718676-03 rekening van
Kontinenten vzw met fiscaal attest
vanaf € 40.
(vermelding FILI0010 Melaatsendorp
ILOILO)
Prettige Kerst- en Nieuwjaarswensen
en hartelijk dank vanwege
De werkgroep Iloïlo-Vichte
tel 056/77 50 22

Vichts Jeugdensemble stelt voor

V LI E G U I T 2011- 2012
Familievoorstellingen waar
leden van de Gezinsbond
per toegangskaart een
extra € 1 korting krijgen
op hun gezinsspaarkaart:

CC De Schakel Waregem:
zo. 28 /0 1– 20 u.

C ar r ousel des moutons
(D’Irque & Fien) cir custheater !
Je ziet haarscherp
en toch zijn je ogen
dicht? Dan ben je aangekomen
in
het
D’irque & Fien wonderland. Hier zijn het
niet de blètende schapen die de show stelen, maar wel een
zwevende piano en
een slapende acrobaat. Alles wat absoluut niet kan, gebeurt
hier toch… Zo zie je maar dat nachtzwart slapen een stuk leuker is dan wakker blijven!
D’irque & Fien zagen we met Oh suivant
al eerder aan het werk. Hun nieuwe voorstelling Carrousel des moutons is opnieuw een
ongekende mix van virtuoze jonglerie,
gewaagde acrobatie, poëzie, muziek en een
gezonde dosis humor. Een zot idee van een
grote vleugelpiano die zijn eigen leven
begint te leiden, wordt in deze voorstelling
werkelijkheid.
Lekker intiem combineren D’irque & Fien
de directheid van het straattheater met de
pure power van het circus. Circustheater voor
jong en oud, in een circus van hier en nu!
met Dirk Van Boxelaere en Fien Van Herwegen
Tickets: € 12 | € 9 | € 5 (-12j)
Reserveren: tel. 056 62 13 40
van maandag tot vrijdag : van 9 tot 12 uur
en van 13.30 tot 17 uur

za. 18 /0 2 – 20 u.

T wist (Kopergieterij) – musical!
Twist is een
straatarme
jongen
met
heel
veel
ideeën. Hij verzamelt geheimen. Het is te
zeggen:
hij
‘berooft’ men-

Tiende
mosselfestijn!
Op zondag 5 febr uar i 20 12 kan je
opnieuw de voeten onder tafel schuiven voor
een heerlijke zondagmiddag. Voor de 10de
keer al organiseert Sint-Cecilia Vichte haar
jaarlijks mosselfestijn. Vorig jaar genoten
maar liefst 600 mensen van dit culinair festijn. Dit jaar worden de inschrijvingen
beperkt tot maximum 550 deelnemers, snel
zijn is dus de boodschap! Voor mosselen
betaal je € 18, kinderen € 10 . Voor wie geen
mosselen lust, zijn er ook de koude schotel
voor € 15 en de kinderschotel voor € 5. Dit
alles wordt geserveerd met verse frietjes.
Kaarten zijn te verkrijgen bij Nele Chiers, via
nummer 056 70 09 86 of via mail:
info@sintceciliavichte.be.

1. Koffieconcert

sen van hun diepste geheimen en houdt deze
helemaal voor zichzelf. In het diepst van de
nacht gaat de jongen met zijn bijzondere
buit aan de slag. Hij creëert er een wereld vol
dromen mee, een wereld waarin alles mogelijk is, ook al heb je zelf helemaal niets.
Met Twist duiken het Gentse creatiehuis
Kopergietery en het internationale gezelschap NIE onder in de wereld van verloren
geheimen en bekende musicals. Regisseurs
Johan De Smet en Kjell Moberg maken, met
een minimum aan middelen, een geestige,
onalledaagse familiemusical voor iedereen
vanaf 6 jaar.
L’art pauvre en een gezonde dosis anarchie, nooit eerder gezien in een musical!
van Johan De Smet en Kjell Moberg met
Nele Van den Broeck, Helder Deploige,
Robert Orr en Lenka Rozenhalova

Beste muziekvrienden,
Het Vichtes Jeugdensemble is klaar om
terug hun muzikaliteit aan het grote publiek
voor te stellen. Ook dit jaar verwelkomen we
nieuwe gezichten in ons jeugdorkest die voor
de eerste keer zullen meespelen op ons jaarlijks concert. Dit jaar bieden we aan jullie ons
concert aan in de vorm van een heus koffieconcer t. Deze speciale gelegenheid start om
15u op zondagnamiddag 11 maar t 20 12 in C C
D e S tr inge.
Meer details volgen later. Kijk in maart
gerust uit naar onze affiche! Hopelijk mogen
we U allen op deze namiddag begroeten! Tot
dan!
Muzikale groetjes,
VJE/Klas samenspel.

2. Truffelverkoop
Beste dorpsgenoten,
Deze maand zijn ze eindelijk aangekomen in Vichte: onze overheerlijke truffels!

za. 10 /0 3 – 20 u.

G anzenbor d
(Toneelgezelschap Beumer & Drost)

Het Vichtes Jeugdensemble (VJE) gaat volgende week terug op pad om zoveel mogelijk truffels te verkopen in onze gemeente.
Op vr ijdagavond 23 december gaan we op
ronde in Vichte om onze lekkernijen aan de
man/vrouw te brengen. Op zater dag 24
december zullen we de hele dag op pad gaan
van deur tot deur om iedereen de kans te
geven onze heerlijke truffels te kopen en zo
onze muzikale kas te spijzen.
U kan onze truffels ook bestellen in voorverkoop via onze leden. Via hen en tijdens
onze ronde door Vichte kan je een halve kilo
van deze chocolaatjes in huis halen. Ideaal als
geschenk of voor bij de koffie in de kerstperiode en meteen steunt u ook onze muzikale
kornuiten!
PS: Speel je al enkele jaartjes muziek, dan
ben je meer dan welkom om ons orkest te
helpen versterken! Geef gerust een belletje
op 0474/791127 (Els) voor verdere informatie.
Alvast bedankt!
Het bestuur van VJE.

de SCHIET SPOELE

Wat gebeurt er als het spel dat je altijd
met veel plezier
speelde
tot
leven
komt?
Een man en een
vrouw dalen af
in het GanzenOnder
bord.
het vertrouwde
oppervlak van
het Oude Ganzenbord worden zij geconfronteerd met een
wijdvertakte maar vergeten wereld. Een paar
stappen voor- of achteruit hebben grote
gevolgen. Het lot bepaalt via de dobbelstenen hun levenspad. Wie wint? Wie verliest?
En wat verlies je als je wint?
In 2009 brachten Beumer & Dorst bij ons
de schitterende voorstelling Ingeblikt, het
publiek was toen razend enthousiast. Ganzenbord combineert theater en film met
opnieuw een verbluffend hechte, visuele
gebeurtenis tot gevolg. Filmische inkijkjes in
de Put, het Doolhof en de Gevangenis ontrafelen het geheim van dit gezelschapsspel.
Het zijn echte kraks. Ze werden reeds tweemaal genomineerd voor de Gouden Krekel
en kregen niets dan lof na hun passage op
het Oerol Festival in 2010.

Toneelgroep De Schietspoele stelt hun
nieuwste productie voor:
DE KUS VAN DE VUYST.
1 gezin, 4 individuen, 2 talen: die van de
liefde en die van de vuist.
Een productie volledig in eigen beheer.
Het stuk is geschreven door iemand uit eigen
groep, wordt geregisseerd door iemand uit
eigen groep en wordt gespeeld door leden
van de groep.
Auteur van het stuk is Vincent Cluyse, al
jaren een vaste waarde in ons gezelschap.
Dominique Bostoen zetelt voor de eerste
keer in de regisseursstoel. Spelers die dit stuk
tot leven brengen zijn : Dirk Bostoen,

TONEELGROEP
KWB - KAV VICHTE

Hildegart Vandendriessche, Ignace Gabriël,
Sophie Nuyttens, Katrien Vandenburie, Eric
Kabongo, Youri Devlaminck en Peter Nuyttens .
S peeldagen zijn:
Z ater dag 11 febr uar i 20 12 om 20 u.
Z ondag 12 febr uar i 20 12 om 18 u.
V r ijdag 17 febr uar i 20 12 om 20 u.
Z ater dag 18 febr uar i 20 12 om 20 u.
Alle voorstellingen gaan door
in OC De Stringe.
Kaarten zijn te verkrijgen aan € 7 bij
Depraetere Rita, Weggevoerdenlaan 20,
8570 Vichte.
Telefoon 056 77 51 91.

VKSJ geniet nog even na
van hun Italiaans succes
Beste dorspsgenoten en meisjes van Vichte!
Voor één avond in het jaar werd de stringe omgetoverd in een Italiaans restaurant. Zij
die erbij waren kunnen bevestigen dat sommige Italianen nog iets kunnen leren van
onze VKSJ-koks en hun helpers. Een groot
succes dankzij jullie talrijke opkomst!
Nagenietend van dit evenement vlogen
wij er opnieuw in voor de wekelijkse activiteiten. Tijdens de blok- en examenperiode
doen we het even wat rustiger aan. Hou hiervoor zeker de maandbrieven in de gaten.
Nog enkele puntjes voor in de gloednieuwe agenda’s van 2012. Op 25 en 26 febr uar i

Info: P. Ostyn, Deerlijkstraat 3,
8570 VICHTE (056 / 77 93 19)

AGENDA
J anuar i
Di. 17: Kortrijk schouwburg, nieuwjaarsconcert om 14.30 uur
Di. 24: Nieuwjaarsfeest met misviering om
11u., REMBRANDT 12 u. receptie diner – animatie

gaan onze jongsten
(sloebertjes en springertjes) op weekend. W il d
W ild W eskimo, de nieuwste
editie van onze eskimofuif
gaat door op 17 maar t en
om het VKSJ werkjaar af te
sluiten, zullen wij op kamp gaan van 12-20
juli naar K inr ooi.
Onze leidingsploeg wenst jullie warme,
gezellige eindejaarsfeesten en een superstart
van 2012!
Voor vragen of opmerkingen kunt u nog
steeds terecht bij Karen Vercruysse
(karen.vercruysse@gmail.com , 0473/492128)

Kwistda, de moeder der quizzen
Na het succesverhaal van vorig jaar slaan
KSA ter Vichten en voetbalploeg DeDe Vichte opnieuw de handen in elkaar. Op vr ijdag
10 febr uar i organiseren wij in de Stringe
weer de quiz: Kwistda!.
In een gevarieerde 3 uur durende quiz
proberen we jullie kennis, inzicht en smaakvermogen te testen. Wees dus goed voorbereid en sla die boeken al maar opnieuw open,
want de winnaars gaan naar huis met een
mooie geldprijs. Maar ook voor de andere
deelnemers zijn er prijzen voorzien.
Vorig jaar hadden we 86 ploegen en zat
de zaal redelijk snel vol. Snel enkele ploeggenoten mobiliseren is de boodschap. Hoe kan

F ebr uar i
Di. 21: De Stringe – kaartenDi. 28: om 13.30
uur met wagen naar Abriso te Anzegem, (bedrijfsbezoek)

M aar t
Di. 20: REMBRANDT om 14.30 u. Voordracht
over “een robot in de operatiezaal”
door dr. Vander Sloten
Di. 27: met trein van 13.47 uur naar Izegem,
bezoek aan het schoen- en borstelmuseum

A pr il
Ma. 16: Kortrijk, theater in de stadsschouwburg
F ilmvoor stellingen speciaal voor de leden,
geselecteerde filmen, Budascoop te
Kortrijk, op 23 jan. + 27 febr . + 26
maar t, telkens om 14.30 uur
S por t en spel
Iedere dinsdag in de namiddag
1e dinsdag: petanque; 2e dinsdag:
wandelen; 3e dinsdag: kaarten; 4e
dinsdag: uitstap

je je inschrijven? Zorg dat je een ploeg
hebt van minimaal 3 en maximaal 5
man en stuur dan een mail
naar kwistda@gmail.com.
Als jullie nog vragen zouden hebben, aarzel zeker niet
om de organisatie te contacteren. Dat kan op het nummer 0472/45.48.51 (Jelle Tack)
En om een bepaalde partijvoorzitter te
quoten: "Nihil valet absentia"! Afwezigheid
is niets waard en dat geldt natuurlijk ook
voor Kwistda! Zorg dat je erbij bent!
Tot quizs, tot Kwistda!

Weversmaandag kaarting: 9 januari 2012
Bieden en manillen
De kaartavond gaat door in het O.C. “De Stringe” te Vichte
Inschrijven kan vanaf 17.00 uur.
De afkamping begint om 18.00 uur.
We voorzien boterhammen met kaas en gehakt aan
een democratisch prijsje.
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !
2

Vichte
Ingooigem

KSA Ter Vichten bereidt 10 Strandbal voor!

WANDELCLUB DE TEXTIELTREKKERS vzw

Beste mensen,
De Sint ligt vermoeid te recupereren van zijn cadeautjesronde, de Kerstman is zijn nieuwe bottines aan het opblinken, de scholieren en studenten
begeven het onder de onvermijdelijke examendruk, maar wij, de stoere
mannen van KSA, hebben daar geen last van!
Van een winterslaap is voor ons geen sprake, want na deze koude periode van lange nachten en korte dagen zullen onze leden samen met de leiders weer spannende weekends, uitdagende 4-daagses en andere zotte activiteiten beleven!! En net hiervoor zijn we met de leidingsploeg druk aan het voorbereiden…
Wat u ondertussen zeker in uw agenda mag aanstippen met je feestelijke rode balpen, is
dat we op zater dag 21 apr il allemaal samen feesten, want dan gaat opnieuw ons gigantisch
S T R A N D B A L door, met nog meer plezier, nog meer mensen en nog betere DJ’s. In 2011
zal het trouwens al de tiende editie van ons Strandbal zijn! We doen er dan ook alles aan om
er een opnieuw een legendarisch feestje van te maken! U steunt er trouwens onze jeugdbeweging mee, zodat we verder kunnen werken aan een plaats waar de jongens elk weekend
weer een fantastische tijd beleven!
Wist u trouwens, beste feestvierders, dat we met KSA sinds dit jaar nog steeds een nieuwe feesttent verhuren, ideaal om uw tuin- en familiefeest in te houden? U kan zich steeds
informeren bij onze materiaalmeesters (Dieter: 0498 20 64 03 en Tobias: 0479 51 78 94).
Om af te sluiten zetten we onze stoere buitenkant graag opzij om u allemaal een warm
en deugddoend eindejaar toe te wensen, alsook een nieuw jaar vol jeugdige en spannende
voornemens!
Vriendelijke KSA-groet!
(bij vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij
De leiders.
bondsleider Jelle Ryckoort: 0496 05 42 91)

Voor de 28ste keer reeds starten wij een
nieuw wandeljaar, terug een jaar met sportieve uitdagingen en 5 eigen, goed georganiseerde wandeltochten verdeeld over alle seizoenen en doorspekt met een aantal nieuwigheden en verrassingen.
O p zondagen
De A ktivtocht op 19 febr uar i met start en
aankomst in het oc G r oeninge te Kaster, dit
maal richting Berchem, Kwaremont, Ruien
met keuze tussen diverse afstanden.
Onze traditionele P r utsketochten op 9
september vanuit de S tr inge te Vichte, hoofdzakelijk op grondgebied van de Anzegemse
fusiegemeenten en als klepper gratis proeverij in de Brouwerij Verhaeghe van de
nieuwste Barbe d’or, een streling voor tasten smaakorganen.
Op weekdagen
W oensdag 25 A pr il is de Grastocht gepland,
dit maal vanuit het B uur thuis aan het station
te D eer lijk, met als trekpleister het Gaverdomein.

WIEL
IN
WIEL

Van de ijstijd naar een zomerse cocktail!
Het heeft nog een tijdje geduurd vooraleer de mannen van Jurassic Parc een gaatje
vonden om naar Vichte af te zakken, maar
ondertussen zijn ze er in geslaagd om het
podium van de Stringe dinosaurusvrij te
maken. Onze seizoensstarter had een draak
van een titel, een dinosaurus als decor en was
een parel om naar te kijken! Wij hopen dat u
er net zoveel heeft van kunnen genieten als
wijzelf. Wij zeggen “dank u wel en tot in
april” aan ons trouwe publiek voor hun
enthousiaste reacties!
Na onze seizoensstarter in november
mogen wij u al onze seizoensafsluiter van
april aankondigen! “P ina C olada” wordt
een theatervoorstelling waar veel nieuw aan
is: een nieuw toneelstuk met een nieuwe
regisseur, die bovendien een nieuwe Vichtenaar is en die enkele nieuwe gezichten meebrengt naar de minder nieuwe (ai!) planken
van de Stringe!
Pina Colada laat zich van twee kanten
ontdekken.
Natuurlijk kennen we allemaal dat heerlijke exotische drankje. Letter zoet, verleidelijk ... maar o zo gevaarlijk. Gebrouwd met

ingrediënten die evengoed
borrelen in het dagelijkse
leven van jonge mensen.
Daarnaast is er ook de
inspirerende smaak die het
oeuvre van choreografe Bina
Bausch nalaat. We proeven
haar bewegingen en mixen die met onze
gevoelens en gedachten. Zo maken we een
nieuwe en spannende levenscocktail.
Pina Colada is een voorstelling die grijpt
naar de hoogtes en de laagtes en die tegelijk
het mooie en het lelijke achterna zit. Op voor
de grote levensvragen, schuw voor de ontbrekende antwoorden.
Zet u schrap voor een zwoele neus, een
stormachtige aanhef en een bitterzoete
afdronk. Kokos en ananas voor iedereen!
Oh ja, vergeet niet te schudden voor en
tijdens de voorstelling!
PINA COLADA. Tekst en regie: Lore
Waignein. Voorstellingen op zater dag 7, vr ijdag 13 en zater dag 14 apr il 20 12, telkens om
20u in CC De Stringe.
Prettige feesten en tot in april!

De nieuwelingen- en juniorenkoersen
waren van een hoog wielergehalte.
OP 3 juli hadden we 40 nieuwelingen aan
de start met Guillaume Deceuninck als prachtig voorsprongwinnaar.
Er kwamen maar liefst 102 juniores hun
rugnummer afhalen op 18 september en we
kregen een prachtige wedstrijd met verschillende demarrages.
Uiteindelijk won Ruben Van Der Haeghen
het pleit met lichte voorsprong.
De 7de veldcross der Vichtenaren werd
volledig gedomineerd door onze plaatselijke
KSA-er Vanden Broecke Bert. Met 32 deelnemers aan de start van een slijkerig parkoers
en ook met enkele balkjes erin werd het
gesmaakt door de Vichtenaren. Jammer,
maar we hadden het weer niet mee dit jaar.
Op kermisdinsdag konden we de profkoers presenteren in een volledig vernieuwd
kleedje. Er waren 158 deelnemers voor de
79ste Vlaamse Textielprijs van Vichte.
Een primeur dit jaar was dat de koers
werd uitgezonden op EXQI-sport vanaf de
woensdag en volgende dagen. Een prachtig
verslag van onze profkoers op TV.
De presentatie van de renners op een
podium aan Café Het Molenhuis was overweldigend en het zeer talrijk opgekomen
publiek kon het appreciëren.
Alle aangekondigde vedetten bij de renners waren aanwezig zoals Robbie MC Ewen,
Eeckhout, Devolder, Vanmarcke, Ghyselinck,
Vanlandschoot,Traksel Thurrau, Bakelants,
Dehaes, Keukelaire, Dekkers, Maes Jo ..e.a.
Marc Barbieux slaagt er altijd in van een
respectabel aantal renners, en met naam, aan
de inschrijvingstafel te krijgen. Proficiat en
doe zo voort.
Het was op de koppen lopen natuurlijk
door het aangename koersverloop.
Vele bekende BV’s waren ook present op
en rond het koersgebeuren.

KVLV "Talent in actie "
dinsdag 24/01/2012 19.30u bar - De Stringe Jaaropener : "Talent in actie !"
dinsdag 7/02/2012 19u refter Beukennoot - kookles : "Verleidelijke vis" lesgeefster : Karine Tanghe
dinsdag 28/02/2012 19.30u bar De Stringe - gezondheidsles : "Op goeie voet" lesgeefster : Charlotte Callens
dinsdag 6/03/2012 14u De Mote - Gewestelijke bezinningsnamiddag Desselgem met Walter Fabri
maandag 19/03/2012 19u refter Beukennoot - kookles : "Groenten in de kijker" lesgeefster : Karine Tanghe
donderdag 19/04/2012 19.30u refter Beukennoot - knutselles lesgeefster : Nathalie Hoste
maandag 30/04/2012 - dagreis bezoek Floriade (organisatie KVLV-Ingooigem)
B estuur 20 12
Voorzitster: Greet De Kesel 056/32 56 89
Proost:
E.H.L.: Vandemoortele 056/77 78 70
Secretaresse: Dorine Vandendriessche 056/77 31 37
Wijkverantwoordelijken: Solange Coucke 056/77 56 59, Chantal D’Huyvetter 056/77 97 33,
Claudine Meesseman 056/77 63 10, Martine Ostyn 056/77 97 40, Carine Synhaeve 056/77 80 88

Okra
en je blijft jong!
2011 loopt op zijn laatste
beentjes. OKRA sluit het jaar af
op 19 december met het K er stfeest
stipt om 14 uur in de zaal van de Rembrandt. Na de bezining van pastoor
Luc is er een optreden van Guido en
Caroline Vandamme
- D onder dag 22 december laten we voor de
laatste maal dit jaar de petanque ballen rollen,in de feestzaal van de Stringe.
20 12 star ten we ter ug onze activiteiten.
- I eder e eer ste donder dag van de maand word
er kaar t gespeeld vanaf 14 u. in de bar van
de Stringe.
- Op dinsdag 14 febr uar i 20 12 trekken we met
de bus naar Postel(Mol) in de zaal van “D e
K aasboer in”) voor de Nieuwjaarshow met
het optreden van verschillende bekende
artiesten, zoals The Sunsets, Lindsey (zuster
van..) Patrick Onzia, Dirk Vanvooren, Andrei
Lugouski.

- I eder e vier de donder dag van de maand spelen we petanque in de feestzaal van de
Stringe om 14 uur.
Op donder dag 23 febr uar i 20 12 word de
kampioen van het petanque gevierd met
koffie en gebak. De kampioen ontvangt een
beker.
- Maandag 19 maar t 20 12 is er een voordracht
om 14 uur over wat er reilt en zeilt bij de
CM in De Kring met medewerking van een
bediende van de CM en een maatschappelijk werkster.
- Donderdag 5 apr il 20 12 vieren we de kampioen onder de kaarters, met koffie en een
stuk taart. De kampioen krijgt eveneens een
beker.
- Vanaf apr il 20 12 word er ieder e tweede donder dag van de maand om beurt in Vichte en
buiten Vichte gewandeld, onder leiding van
Stefaan Declercq en Marc Ovaere. Vanaf
apr il word iedere der de donder dag gefietst,
dit onder het thema van OKRA elke trap
telt. Het fietsen gebeurt onder de leiding
van Willy Migneau en seingevers Bertrand

Avet, Willy Noreilde, Stefaan Declercq en
Marc Ovaere. Na iedere wandel-en fietstocht word er halt gehouden in Den Breughel. Daar word er onder de aanwezigen 5
prijzen uitgeloot, plus een extra prijs van
het OKRA bestuur,namelijk een fluo-vestje
met het embleem van OKRA erop.Daarmee
streeft OKRA ernaar dat er zoveel mogelijk
mensen bij het wandelen en fietsen een
OKRA-hesje dragen en zo veilig zijn in het
verkeer.
- Op 11 apr il 20 12 is er ons P aasfeest met het
optreden van”Alpen Fever”.
- Zo zie je maar OKRA is een seniorenbeweging in BEWEGING.
- Iedere 55-plusser kan bij ons aansluiten,
altijd welkom.
Stel niet uit tot morgen
en kom mee genieten.
Vriendelijke groeten van OKRA-VICHTE.
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W oensdag 27 J uni worden
tijdens de Hooitocht vanuit D e M ensinde, de mooiste hoekjes van Tiegem bewandeld en
D onder dag 25 oktober sluiten wij het jaar af
met de Zaaitocht vanuit het oc de L inde te
Ingooigem
Verdere inlichtingen zijn te vinden op onze
website : www.textieltrekkers.be of op
- secretariaat : Rita Verpaele
tel.0476.661087 of
rita.verpaele@textieltrekkers.be of
- voorzitter : John Depamelaere
tel.056.777036 of
john.depamelaere@textieltrekkers.be
Wandelen is de ideale sport voor jong en
oud, individueel of families. U kiest zelf uw
traject en de afstand. U kiest zelf uw snelheid. Tijdens of na de wandeling kunt u de
innerlijke mens versterken met een uitgebreid aanbod van voeding en dranken.
Kortom, wandelen is beire plezant.
Tot wandel

De koers mocht er ook zijn met talloze
ontsnappingen en een prachtige sprint
gewonnen door een jonge renner Jurgen
Francois.
Hij won voor Hovelijnck en Ghyllebert,
Eeckhout was vierde, Vantomme vijfde en
Ghyselinck mooi zesde.
Iedereen was tevreden en op naar de
80ste Vlaamse Textielprijs.
Het verslag op EXQI-sport van de Textielprijs werd alom gewaardeerd.
Het nieuwe podium aan de aankomst met
sponsordoek was een initiatief dat grote
weerklank had. Het mocht gezien zijn.
Het werkjaar ligt nog maar pas achter de
rug en 2012 komt al zeer vlug naderbij.
Een topjaar voor Vichte op gebied van
wielrennen kunnen we 2011 wellicht noemen met het vernieuwde podium aan de
start en aan de aankomst en de uitzending
op EXQI-sport van onze Textielprijs Vichte.
Het bestuur onder voorzitterschap van
Philippe Degroote zal zich verder dubbel
plooien voor een goed wielerjaar 2012 met
verschillende aanbiedingen:
Zaterdag 10 maart 2012:
Kaas- en Breughelavond in de Rembrandt
en dan de verschillende koersen: nieuwelingenkoers met de Ommegang , nieuwelingenkoers Lendedreef; 8 ste Veldcross der Vichtenaren; junior koers en tot slot op kermisdinsdag 80ste Vlaamse Textielprijs voor Elite met
en zonder contract en Beloften.
We zoeken ook gemotiveerde mensen om
ons team te versterken en uit te breiden in de
hoop nog beter voor de dag te kunnen
komen.
Mensen die mee willen werken aan de
toekomst van dit professioneel gebeuren.
Wie zich geroepen voelt kan een e- mail
sturen naar franssoete@yahoo.com .
Het bestuur dankt tevens alle sponsors,
medewerkers en seingevers die alle wedstrijden in goede banen leiden.
Het voltallige bestuur bieden de vele
trouwe sportievelingen prettige kerstdagen,
een goed eindejaar en een voorspoedig 2012
toe met een prachtige gezondheid en hopelijk nog vele wielerHOOGdagen.
Tot hoors!

Sporten tijdens de
grille wintermaanden
Vind je het ook soms te koud en
te miezerig om buiten sport te doen. Maar
toch kriebelt er wat? Je wil gedurende de
winterperiode echt wel actief blijven. Kom
dan gerust badmintonnen op donder dagavonden tussen 20 en 22 u. in de sporthal te
Vichte. Beginneling of gevorderd, man of
vrouw, 14 of 64 jaar oud iedereen is welkom.
Er is steeds een plaatsje vrij.
Kom gerust eens kijken als je eens wil
kennismaken. Er zijn steeds rackets en shuttles beschikbaar voor starters. De eerste kennismaking is volledig gratis. Daarna betaal je
slechts € 2,5 per avond of €1.5 indien je lid
wordt. We spelen tot eind juni en nemen
daarna een zomerpauze tot de eerste donderdag van september. Spring gerust binnen!
Dominique 0496 231 453

PROGRAMMA

Vichte – Ingooigem

NIEUWJAARSFEEST vrijdag 13 jan. ‘12
KAV Vichte zingt het nieuwe jaar in !!
In het Spey (refter vrije basisschool De
Ranke Vichte)
Deuren gaan open om 19u30
Programma : verwelkoming, korte
voorstelling van ons jaarprogramma,
een typisch Belgische maaltijd, KAV
Vichte zingt en aansluitend gratis tombola. Iedereen brengt een stoffen serviette mee. P r ijs voor ons nieuwjaarsfeest : € 8 voor leden
Vrouwen die KAV totaal niet kennen
kunnen ook aan € 8 komen, dus nodig
uw vriendin, buurvrouw, collega, … uit
om mee te komen.
Inschrijven tegen 6 januari bij Mady
D’Hoop, Hooiestraat 27, Vichte,
056/772371, mady.dhoop@scarlet.be
PARTY VIBES
Party vibes is een combinatie van fun,
aerobics en dans in partysfeer. We dan-

KAASAVOND
Wanneer ? V r ijdag 3 febr uar i 20 12 om 18.30 u
Waar ? O.C . “D e S tr inge” V ichte
K ostpr ijs? € 9 voor S -P lus leden
en € 11 voor niet-leden
Aperitief, kaasschotel + glas wijn
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM
Inschrijven voor 22 januari bij:
Hilda Vanbrabandt, D. Vanhautestraat 32,
Vichte - Tel: 056/77.53.08
Sylveer Daeveloose, Ingooigemplaats 36,
Ingooigem - Tel: 056/77.81.64
Betalen bij
inschrijving !

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

FREDERICK

sen op een combinatie van de laatste
nieuwe hits, maar ook oudere klassiekers krijgen hun plekje. Eénvoudige
danscombinaties worden uitgevoerd
op partymuziek. Vooral bekende
dance, rock’n roll en R&B. Je staat
individueel op de vloer, dus niet met
een danspartner. “De” activiteit om je
eens uit te leven !
Waar : “de Kring”, Oudenaardestraat, Vichte
Wanneer : donderdag 12, 19 en 26
januari telkens om 19u30
Prijs : € 12 leden, € 24 niet leden
Inschrijving : tegen 9 januari bij
Mady D’Hoop, Hooiestraat 27,Vichte,
056/772371, mady.dhoop@scarlet.be
Toneelgroep “De schietspoele” :
De kus van de vuist !
Op 11, 12, 17 en 18 februari ‘12
Réservatie kaarten via de website of
via Rita Depraetere 056/775191
KIJKEN NAAR KUNST :
zaterdag 25 februari ‘12

We bezoeken een museum samen met
Annelies Blancke. De les van vorig jaar
wordt in praktijk omgezet.
Meer inlichtingen bij Karien Demeyer,
Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte, Tel.
056/775756, kariendemeyer@skynet.be
UITWAAITOCHT: zondag 11 maart ‘12
Genieten van een ochtendwandeling en
een heerlijk ontbijt.
Meer inlichtingen bij Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
DAGREIS : zaterdag 24 maart ‘12
Meer inlichtingen bij Mady D’Hoop,
Hooiestraat 27,Vichte, 056/772371,
mady.dhoop@scarlet.be
BAPAS, LEPELHAPJES EN VERRINES :
donderdag 29 maart ‘12
Serveer hapjes in piepkleine glaasjes,
verrines of serveer ze op lepels. Bapas
zijn een combinatie van de traditionele
Spaanse tapas en Belgisch bier.
Meer inlichtingen bij Karien Demeyer,
Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte, Tel.

056/775756, kariendemeyer@skynet.be
BLOEMSCHIKKEN : donderdag 22
maart ‘12
We maken een paasstuk samen met
Danny Terry
Inschrijven en inlichtingen bij Cindy
D’Hoop, Hooiestraat 25, 8570 Vichte,
Tel. 0471/075719, steven.peirs@telenet.be
PAASVIERING : zondag 1 april ’12
samen met KWB
NORDIC WALKING : iedere donderdag
start om 18u30 op de hoek van de Lieven Bauwensstraat met de Cottereelstraat.
Geen lid en toch interesse ? Kom dan
naar onze nieuwjaarsverwennerij, vooraf inschrijven a.u.b.
Meer info : tel. C. Cosaert Tel. 056/77 54
66 of 1 van de bovenstaande nummers.
kavvichte@hotmail.com
www.kavvichte.tk

2de trimester markant Vichte
J anuar i
Za 28 Nieuwjaarsontmoeting met
diner voor 55 j markant Vichte – zaal Rembrandt
F ebr uar i
Ma 6
Jan Leyers – ‘De weg naar het
Avondland’
7 & 13 Bloemschikken (regio)
Di 21
Kidsnamiddag: cupcakes
M aar t
Vr 16 Filmbespreking – ‘Des hommes et des Dieux’ Vichte
19 of 20 Bloemschikken (regio)
Do 22 Lente-event 60 jaar – Izegem
met o.a. concert met Raymond van het Groenewoud

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zondag 18 maart 2012
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

INSTALLATIE •
ONDERHOUD •

DESMET

HERSTELLINGEN •

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

Hoekstr. 20
8570 Vichte
0496/473820

De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden - boxspring
borduurwerk

Deltea
Dankt zijn klanten voor
het jarenlang vertrouwen.

www.sunroofcleaner.be

‘t Beddeke
RUDY VAN MEENEN - RI TA MI GNEAU
Krekel heedst raat 14 - 8570 Vi cht e
Tel . 056/77 61 31

Vichteplaats 37 - Vichte
www.deltea.be

e- mai l : i nf o@tbeddeke. be • www. t beddeke. be

Ballonnen-Pluche-Wenskaarten
Harelbekestr. 49 - Vichte
www.wawballoons.be
Openingsuren:
ma: 14-18u/ di tot za: 9-12en14-18u

def i ni t i eve
H ar elbekestr aat 12 - 8 570 V ichte
T el. 0 56/32 0 8 92 - F ax 0 56/32 35 59

ont hari ngen
en

Trui Parment i er

al l e
schoonhei dszorgen

COMPUTER

Ol ekenbosst raat 160
8540 Deerl i j k
OF AFSPRAAK
Tel . 056/323 353

cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
BANK - SECUREX
Verzekeri ngen - Leni ngen - Hypot heken
I mmobi l i ën - Bel eggi ngen

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

HERSTEL
&
VERKOOP

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

UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

touching your heart

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

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

J agershoek 2 - 8570 Vi cht e
Tel . 056/77 83 87 - Fax 056/77 24 01
www. cenv- const ruct . be

Garage-Carrosserie

OVAERE

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

www.covannet.be
info@covannet.be
056/32 00 52
0476/89 32 27

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vi cht epl aat s 7 • 8570 Vi cht e
056/78 25 40

hui s houdl i nnen

Bouwcoördinatie - Realisatie

OOGMETI NG• CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be

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

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

Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
Tel. (056) 68 16 12

Vichtesteenweg 45
8540 Deerlijk
tel. 056 77 88 49
fax 056 77 46 75

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

Modern hair Heikki
heren- en dameskapper
Hooiestraat 37 • 8570 Vichte
tel. 056 77 55 00
Vichteplaats 68
Vichte
056 77 76 90
groent en • f rui t
kaas • charcut e-

LING UITE X
Frie d a De p a m e la e re
(beëdigde) Vertalingen (Nl., Fr., Eng.)
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
info@linguitex.be - www.linguitex.be

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44
4

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

HOTEL - RESTAURANT REMBRANDT
Oudenaardest raat 22, 8570 Vi cht e
Tel . 056/77 73 55 - Fax 056/77 57 04
www. sal onsrembrandt . be

OPENINGSUREN:
Maandag tot vrijdag 5u00 tot 19u00
Zaterdag 5u00 tot 14u30

