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DE VERTELLER

Editoriaal
“I’m dreaming of a White Christmas” zong Bing Crosby in de gelijknamige film zo’n 61 jaar geleden. “Vroeger waren de winters strenger”, verkondigen veel ouderen. Natuurlijk hadden de mensen het vroeger veel kouder,
want het gros der huizen had gewoonweg geen centrale verwarming. Om
daarover echt uitsluitsel te krijgen, kloppen we best eens aan bij onze boezemvriendin, Sabine of Frank Ochtendgrijs. Zij zullen dit wel met zekerheid
kunnen aantonen via hun langjarige gemiddelden. Wel, ik heb stiekem even
gekoekeloerd en ja, sinds het begin der Belgische officiële metingen in 1833
is het jaarlijks gemiddelde toch 2 graden warmer en de trend is duidelijk stijgende. De klimaattop van Parijs zal dus wel zijn reden hebben, mochten er
nog twijfelaars zijn.
Maar niet iedereen vaart er slecht bij, alhoewel de inboorlingen van
Polynesië toch in een bootje zullen moeten stappen om hun voeten droog te
houden. België wordt een echt wijnland! De gouden trossen zullen weelderig groeien op de zuidflanken van de Vlaamse Ardennen en de getuigenheuvels ten westen van Ieper. Wie weet drinken we binnen enkele seizoenen
al Château d’Yvegem. Wat zeg ik! Ik ben er zelfs zeker van!
Waar ik ook zeker van ben, is dat politiekers ons zeer graag bang maken
om hun gelijk te halen. Bovendien gebruiken ze de angst om ons wetten op
te dringen of om hun daden te vergoelijken. Ik heb het wel degelijk over de
terreurdreiging. Sommige politiekers dromen al van een “kleine” Patriot Act
naar Amerikaans “rol” voorbeeld. Laat die boot aan ons maar voorbijvaren
nu de zee toch een paar meter zal stijgen. Als je dan toch een voorbeeld
moet volgen, neem dan liever dat van president Benjamin Franklin i.p.v.
George Bush Junior: “Any society that would give up a little liberty to gain a
little security will deserve neither and lose both”. Of, vrij vertaald: elke maatschappij die een beetje vrijheid wil opofferen om een beetje veiligheid te
winnen, is geen enkel waardig en zal beiden verliezen. Denk hier maar eens
over na.
Overal werden (Sinterklaas)feesten afgeschaft omwille van de hoogste
terreurdreiging. Zelfs in Vichte stelde ons iemand de vraag of wij daar over

nagedacht hadden. Geen enkel haar op onze kalende hoofden! En dat bedoel
ik dus met opgedrongen angst. Dit soort vrees leidt tot stigmatisering, racisme, en overdreven reacties. Ik vond het al intimiderend genoeg toen het centrum van Vichte een paar weken geleden overstroomd werd door combi’s,
anonieme wagens en politie met de mitrailleur in aanslag om een drietal dieven te klissen. En dan spreek ik nog niet van Kortrijkse agenten die jongeren
(zeg maar kinderen) tussen 13 en 15 jaar plat op de grond drukken met een
wapen op hen gericht. Ik hoor het de burger”vader” van Kortrijk nog zeggen:
“Ik sta volledig achter de acties van het politiekorps”. Erg “vaderlijk” is dit
toch niet. Elke ouder zou verbolgen reageren in zo’n situatie. Je richt nooit
wapens op kinderen of jongeren!
Het verenigings- en sociaal leven is een ideaal middel om dit soort verzuring en radicalisering tegen te gaan. De burgemeester van Vilvoorde heeft dit
ook ingezien.. i.p.v. van voor repressie heeft hij gekozen voor preventie,
onder meer via het verenigingsleven. De positieve gevolgen zijn duidelijk.
Over het Sinterklaasfeest gesproken; de Dorpsraad Vichte bedankt alle
meewerkende verenigingen en hun vrijwilligers maar ook de sponsors en het
gemeentebestuur voor hun hulp. Meer dan 150 kinderen beleefden een schitterende namiddag. We vernamen dat de Sint en zijn Pieten alvast graag willen terug komen.
Eigenlijk mogen alle vrijwilligers en hun vereniging een bedanking krijgen, want samen zorgen we voor een warmere maatschappij. Een pluim op
jullie hoed.
Het is dan ook heel oprecht dat de Dorpsraad Vichte jullie allen prettige
eindejaarsfeesten en een gelukkig nieuwjaar toewenst. Tot op een van de
vele activiteiten of op onze Nieuwjaarsreceptie op 1 januari om 11u30 in de
stallingen van het Kasteel Verhaeghe.
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie
Voorzitter
PS: vergeet niet dat het antennepunt van het Vichtse gemeentehuis op
1 januari verhuist naar het Sociaal Huis in de Lieven Bauwenstraat achter
de Nieuwe Kerk.

Zéér belangrijke uitspraak bij de deputatie:

Kerstavondviering in de
St.-Stefanuskerk

De stedenbouwkundige vergunning voor de danstempel
‘Flight 90’ in Vichte is geweigerd door de provincie!
Deze beslissing van de deputatie is ongelooflijk goed
nieuws! Gedeputeerde Carl Vereecke sprak duidelijke taal en
verwoordde de argumenten tegen het onvolledige dossier
van Flight 90. Er was geen garantie dat alle voertuigen een
plaats zouden vinden op de site en daarmee was duidelijk dat
vele straten rondom nachtelijke hinder zouden ondervinden.
Een nieuwe aanvraag indienen zal een race tegen de tijd worden. Gezien de op handen zijnde omvorming naar KMO-zone
zal deze meer dan waarschijnlijk te laat komen voor Flight 90.
Deze keer hadden we met het actiecomité gevraagd om,
samen met onze advocaat, gehoord te worden in Brugge.
We werden daar geruggesteund door onze schepen van ruimtelijke ordening, Jeremie
Vaneeckhout en een afgevaardigde van Leiedal. Deze laatste lichtte de vorderingen toe in de
lopende procedure rond de omzetting van de Steverlyncksite naar een KMO-zone met activiteiten die perfect verenigbaar zijn met de omgevende woonfunctie.
Na de acties tegen de komst van een betoncentrale, wilden we ‘kost wat kost’ ook déze
belastende activiteiten in een ruime woonomgeving tegenhouden. We zijn immens blij dat
we volgehouden hebben. Het was voortdurend alert zijn en niet simpel om telkens, na lange
soms maandenlange wachttijden tot de volgende procedurestap, iedereen weer te mobiliseren en ervan te overtuigen dat het de moeite waard bleef om verder actie te voeren tegen
de bedreiging van de kostbare nachtrust van zóveel omwonenden van de site.
Het actiecomité ‘Vichte Leefbaar’ stond met haar 8 kernleden en alle sympathisanten meer
dan sterk.
De inspanningen van velen onder ons, de grote solidariteit van de bevolking en de krachtdadigheid van de burgemeester, het schepencollege én de voltallige gemeenteraad, hebben
gewerkt! We rekenen verder op het gemeentebestuur om de vinger op de knip te houden bij
de omvorming tot KMO-zone en een socio-economisch verantwoord plan goed te keuren.
Onze webmaster publiceert alle vorderingen op onze facebookpagina ‘Geen danstempel
‘Flight90’ in Vichte’.
Momenteel overheerst een gevoel van opluchting en tevredenheid omdat zovele gezinnen
rondom de Steverlyncksite en verder nu geen hinder zullen ondervinden tot laat in de nacht.
We hopen ook een beetje dat de organisatoren van Flight 90 later kunnen zeggen dat ze een
betere locatie gevonden hebben, zoals indertijd dhr. Douterloigne zei, een win-win voor
iedereen.
Wij slapen hier in de buurt alvast beter sinds de positieve uitspraak en steun van de provincie.
Hartelijk dank aan allen die het actiecomité met hun bezwaarschrift steunden!

Welkom voor de kerstavondviering op donderdag 24 december om
17u30 in de kerk van Vichte. Jongeren zorgen voor
een kerstevocatie. We zingen kerstliederen met het
St.-Stefanuskoor. Iedereen
is van harte uitgenodigd!
Zalig kerstfeest!
Belangrijke info:
Heel wat mensen wensen
een jaarmis of herinneringsviering te plannen.
Dit kan steeds bij zuster
Jeannine Klooster Kerkdreef 4 Vichte 056 77 75 35
Wie graag een bezoekje
krijgt van iemand van de
parochie of graag de communie wenst te ontvangen
thuis: 0474 588 634
Voor een doopviering,
jubileumviering, huwelijksviering of uitvaart kan
je terecht bij diaken
Jean-Yves 056 / 42 37 10
sofie.jean-yves@telenet.be
Ook voor vieringen in
beperkte kring kan je bij
ons terecht.
Jean-Yves Verhaeghe
diaken
sofie.jean-yves@telenet.be
056 42 37 10
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ZIEKENZORG
VICHTE – INGOOIGEM
maandag 28 december:
KERSTFEEST in ons Huiscafé.
- 14u00 mis door E.H.Jan Sevenant.
- dan koffietafel om 14.45u met koeken.
- 2 x 45min trio Viern voor de ontspanning.
- Om 17.00u heerlijke kerstkoeken met
koffie.
dinsdag 5 januari:
kaarten en hobby met traktaat.
dinsdag 23 februari:
voordracht nieuwe technologie van de
zorg. Om 14u00 in ons huiscafé
NOG EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN
GEZOND GELUKKIG NIEUWJAAR.

Schoolfeest “Dance” de
beukennoot Vichte

vrijdag 22 januari 2016 vanaf 18u00
“Op vrijdag 22 januari 2016 is de Stringe
omgetoverd in een ware danstent. In de
weken vooraf kregen de kinderen een intensieve training van een specialist uit “So you
think you can dance”. Er is een jury en er is
een speciale prijs voor de best vertegenwoordigde klas.
De ouderraad en de leerkrachten staan klaar
met cocktails, street food en allerlei lekkers!
Alle daarheen en … FEEL THE GROOVE!

de SCHIET SPOELE

TONEELGROEP
KWB - KAV VICHTE

Martha en Mathilda
wordt een voltreffer

Toneelgroep “ De Schietspoele” brengt volgend jaar in februari een rasechte komedie
van Pol Anrys.

MARTHA EN MATHILDA
in regie van Roxane Sirejacob
Martha en Mathilda zijn 2 oude tantes die
samen een hotelletje uitbaten waar nogal
wat wielertoeristen over de vloer komen.
Ze houden er een eigenaardige bijverdienste
op na.
In de schuur kweken ze cannabis. En net nu
ze de oogst aan een goede prijs kunnen verkopen, dreigt de notaris ermee om hen uit
hun huis te zetten. Het begin van een hele
hoop misverstanden en andere wantoestanden, zoals kibbelende wielertoeristen, een
rondsnuffelende privédetective en een koppige notaris.
Staan dit jaar op de planken: Nadine Marysse, Kathelijn Trachet, Frederic Doise, Antoon
T’ Kint, Joke Desmet, Marieke Desmet, Hildegard Vandendriessche, Hanne Debaveye,
Linda Manderick, Filip Ottevaere, Ignace
Gabriël en Youri Devlaminck
Afspraak op Zaterdag 13 febr om 20u
Zondag
14 febr om 18u
Vrijdag
19 febr om 20u
Zaterdag 20 febr om 20u
in CC De Stringe
Genummerde kaarten zijn te verkrijgen bij
Rita Depraetere 056/77 51 91
Graag zien we jullie op één van onze voorstellingen

Beste mensen,
Soms hebben wij de indruk dat de wereld een stuk in
brand staat, soms veraf, maar de laatste tijd ook wel
dichtbij met de aanslagen in Parijs en de dreigende terreur in Brussel.
In Brazilië is dit meer de regel dan de uitzondering. Of
het nu terrorisme of banditisme is, wat maakt het uit ?
Het resultaat is helaas hetzelfde. De straatterreur in
Brazilië : dagelijkse busovervallen, 150 banken opgeblazen in 2015 in Salvador da Bahia, 19
doden in San Paulo op 15 augustus, begin dit jaar 12 doden in Bahia net om de hoek waar
ons project gevestigd is, gisteren namiddag een winkelier van 32 jaar neergeschoten door
een duo op een moto. Het stopt niet, en de slachtpartijen worden niet alleen door bandieten
uitgevoerd, ook de politie is niet vrij van zonden.
Vanuit de werkgroep Iloilo willen wij hier echt iets aan doen, samen met jullie steun. Sinds
enkele jaren steunen we in Brazilië (Salvador da Bahia) een kindercreche (38 kinderen) en een
naschoolse kinderopvang (43 kinderen) met alfabetisering, dit binnen de organisatie Acopamec. (zie bijkomende info en foto).
Wat kan er in ons Braziliaans project allemaal gebeuren met jouw bijdrage ?
-met 40 euro betaal je de loonkost van de 2 leraressen (Denise en Daniela) voor een dag
-met 30 euro betaal je de materiaalkost (schriften, papier, potloden, …) voor één week
-met 10 euro betaal je voor een ganse week een dagelijkse maaltijd voor één kind
-je kan ook een kindje een maandelijkse bijdrage bezorgen van bv 10 euro doorheen het jaar.
Zo bezorg je dit kindje een extra steun om gans het jaar mee in te stappen in de kinderopvang ter voorbereiding van de latere lagere school. We kunnen je de gegevens van dit kindje bezorgen met de mogelijkheid om tekeningen en werkjes uit te wisselen. Bij interesse kan
je een mailtje sturen naar de werkgroep (Patriek.Vaneeckhout@telenet.be) of dit doorgeven
aan één van de leden van de werkgroep.
Ons Braziliaans project steunen kan via :
- storten op BE05 0014 8239 0675 rekening van onze werkgroep (zonder fiscaal attest)
- storten op BE21 0000 7186 7603 rekening van Kontinenten met fiscaal attest vanaf €40.
met referentie Michel Ramon, Brazilië
We danken jullie van harte voor elke blijk van steun.
Prettige Kerst- en Nieuwjaarswensen vanwege
Isabelle, Nico, Rudy, Dorine, Peter, Kirsten, Nicole, Patriek. De werkgroep Iloïlo-Vichte
ACOPAMEC (Associação das comunidades paroquiais de Mata Escura e Calabetão), bevindt
zich in de favela Mata Escura aan de rand van de grootstad Salvador da Bahia, Brazilië. Het
werd opgericht door Bruggeling-priester Michel Ramon met het doel een antwoord te bieden op het steeds groeiend aantal kinderen en adolescenten dat op straat vluchtte om te
overleven. Hoofddoel van de organisatie is preventief op te treden langs een educatief proces waarin ouders, wijkbewoners en de plaatselijke overheid ingeschakeld worden om de
rechten van het kind en de volwassene te doen eerbiedigen. In 1990 werd een eerste schooltje opgericht met 31 kinderen. Vandaag is Acopamec uitgegroeid tot een van de belangrijkste referentiepunten voor het werk met kinderen, adolescenten en jongeren in sociaal kwetsbare milieus. Momenteel worden meer dan 2.500 kinderen en jongeren in verschillende sectoren begeleid via een globaal interventieprogramma dat in 2003 werd uitgewerkt.
De laatste jaren werd het Centro uitgebreid met een
sportzaal, een theaterzaal en een bibliotheek.
In de sector ‘Creche en kinderopvang’ worden ongeveer
220 kinderen van drie tot zes jaar opgevangen. Met het
woord creche wordt in Brazilië de bij ons gekende peuteren kleuterschool bedoeld. Buiten de creche in het Centro
João Paulo II zijn er nog drie waarvan twee in de wijk
Calabetão. Bij de inschrijvingen wordt vooral gekeken
naar de sociale nood van de families. Vaak zijn er ‘overlevingssituaties’ waardoor die kinderen voorrang krijgen
bij de opvang. Met elk zijn eigen keuken wordt gezorgd
voor een gezonde en evenwichtige voeding waarbij aandacht gaat naar vers fruit en groenten. De kinderen krijgen er een ontbijt, middagmaal en vieruurtje (een stuk fruit of yoghourt). Vanaf 5 jaar worden ze betrokken in het alfabetiseringsproces als voorbereiding op
het eerste studiejaar.
ACOPAMEC = een teken dat de zaadjes geplant worden in goede aarde.

Textieltrekkers

TC vichte
Kleutersport

Langs de Vlaamse Ardennen naar Henegouwen
21 feb. Aktivtocht:
Startzaal zaal Groeninge, Groeningestraat 2
Kaster
Rustpost 1: De Mensinde Tiegem
Rustpost 2: Sint-Jan Bergmans college Avelgem
De afstanden die men kan wandelen zijn de
6-9-12-18-24-32km, voor de 6 km is er ook
een parcours voor rolwagens en kinderwagens.
Met deze mooie wandeling aan de rand van
de Vlaamse Ardennen, gaan we dit jaar de
richting van Avelgem. Daar kunnen jullie
kennis maken met de prachtige vallei van de
Schelde.
De grote afstanden trekken over de nieuwe
Scheldebrug naar het mooie Henegouwen.
Onze parcoursmeesters hebben hun best
gedaan om er een prachtige wandeling van
te maken met de vele paadjes en landelijke
wegen.
Met de verzorgde rustposten, de diverse
streekbieren waaronder het Streuvelsbier
van het vat en de vele andere versnaperingen
die er aanwezig zijn moet dit een geslaagde
wandeling zijn.
Hopelijk kunnen we rekenen op een grote
opkomst.

Na Nieuwjaar is er opnieuw mogelijkheid tot
inschrijven kleutersport te Vichte:
- wat: 10 lessen van 90’ specifiek voor kleuters (vanaf 3 jaar)
- waar: sporthal Beekdale te Vichte
- wanneer: elke woensdag vanaf 6/01/2016,
van 13u00 tot 14u30
- tarief: € 100 voor de volledige lessenreeks
- inschrijven: enkel en alleen via www.tennisschoolfundamentals.be.
Belangrijk: eerste les kan vrijblijvend bijgewoond worden als proefles.
Inschrijven weliswaar verplicht, ook voor
proefles!

50 in 2016
Geboren in 1966 en 50 in 2016?
Afkomstig van of woonachtig
te Vichte ?
Laat het ons weten op 50jarigenvichte@gmail.com en stuur
je adres en contactgegevens door.
Hou nu al de datum vrij in je agenda :
op 15 oktober 2016 gaan we vieren in
Salons Rembrandt te Vichte.
We nodigen hierbij jou en je partner uit,
meer info volgt in 2016.
Alvast bedankt voor je reactie.
Natalie Vandaele.
2

KSA Vichte meisjes heeft de
start van het nieuwe werkjaar
niet gemist! De activiteiten
draaien alweer op volle toeren
en ook onze Spaghettiavond
was een succes!
Ook de Sint en zijn Zwarte Pieten zijn dit jaar over ons dak komen lopen.
De KSA’ers werden beloond met heel wat
lekkers, want ook dit jaar zijn ze erg braaf
geweest!
De laatste activiteiten van het jaar 2015 zijn
helaas aangebroken, want de leidsters zitten
nu al volop met hun neus in de boeken om
hun examens tot een goed einde te brengen.
Maar wees niet getreurd, want in 2016
komen er nog een heleboel spetterende activiteiten aan, met hier en daar zelfs een specialleke!
Van 19 tot 21 februari organiseert KSA West
een weekend voor alle Simmers! Dit jaar is
het thema: The Hunger Games. “May the
odds be ever in your favor!”
Maar ook de kleinsten onder ons kunnen zich
uitleven tijdens het Sloeber-springerweekend. Van 4 tot 6 maart trekken ze naar De
Karmel in Brugge. Meer info over deze weekenden zullen jullie binnenkort krijgen van
jullie leidsters!
Op zaterdagavond 19 maart organiseren wij
ook voor de tweede keer op rij ‘NEONNACHT’. Het belooft alweer een kleurrijk
feestje te worden. Allen welkom om een
beentje te komen zwieren!
Bij deze zijn jullie ook alweer op de hoogte
van onze kalender! Mocht u nog vragen hebben kan u altijd terecht bij de hoofdleiding:
Margot Demeulemeester: 0498 67 24 24 en
Fien Pareit: 0478 84 66 78. Via mail zijn wij
bereikbaar op: ksavichtemeisjes@gmail.com.
Op facebook vindt u ons terug onder de
naam: KSA Vichte meisjes.
Maak er een sfeervol eindejaar en prettige
feestdagen van!
De leidsters van KSA Vichte meisjes
Voor sommigen is het een hele
opluchting na een examenperiode
vol muffe cursussen, het is eindelijk kerstvakantie! Dé tijd van
het jaar waarin sfeer en gezelligheid steevast hoge scores
behalen. Binnen is het lekker warm en gezellig, terwijl
buiten de dagen alsmaar korter en guurder
worden. Gelukkig laat u dat er niet van weerhouden om elke vrijdag of zaterdag richting
KSA-lokaal of kasteel Verhaeghe te trekken.
Nadat we in september weer uit de startblokken schoten met de activiteiten kunnen
we elke week rekenen op jullie talrijke aanwezigheid. Ook de knapen en de jonghernieuwers vonden tijdens de examenperiode
de tijd om de nodige stoom af te komen blazen. Bedankt voor jullie aanwezigheid en het
vertrouwen in de leidersploeg. Doe zo verder! Het doet ons veel plezier dat er iedere
week zo’n grote groep enthousiaste KSA’ers
komt opdagen.
Naast onze activiteiten staat er nog iets op
het programma in de nabije toekomst. Op
5 februari 2016 slaan DeDe Vichte en KSA Ter
Vichten de handen in elkaar om Kwistda te
organiseren. Ondertussen een welbekend
fenomeen in Vichte en omstreken: de quiz
waar honderd teams van heinde en ver
komen om de overwinning in de wacht te slepen. Zou u met gemak de ‘Slimste Mens’ kunnen worden? Weet u altijd alle antwoorden
tijdens ‘Kalmte kan u redden’? Of kan u
gewoon kwissen als de beste? Dan wilt u
Kwistda zeker niet missen! Inschrijven met
een team van maximum vijf personen doet u
door een e-mailtje te sturen naar
kwistda@gmail.com. Heel wat teams schreven al in, dus wees er snel bij. De plaatsen zijn
beperkt!
Tot slot nog een warme oproep aan alle wijnliefhebbers. In samenwerking met AD Delhaize Vichte verkopen we sinds kort een ‘cuvée
KSA’. Deze lekkere rode of witte wijn is de
uwe voor niet meer dan € 4,99 per fles. Daarvan krijgt KSA ter Vichten €1. Met de feestdagen in het vooruitzicht een interessant
aanbod waar u ons ook nog eens mee steunt!
Dus spoed je naar AD Delhaize om een voorraadje ‘cuvée KSA’ in te slaan. Alvast
bedankt!
Voor meer informatie tijdens het jaar kan je
terecht op onze Facebookpagina en op onze
vernieuwde website www.ksatervichten.be
Tot volgend jaar! Groetjes, de KSA leiders

WIEL
IN
WIEL
In 2015 hadden we met de 83ste Textielprijs
Vichte op dinsdagkermis 22 september een
schitterende koers
Aan de start op de “platse” was het koppen
lopen ondanks de vele plensbuien. Vele grote
namen passeerden de revue aan de inschrijvingstafel.
Het bestuur had kosten noch moeite
gespaard om zo een peloton met verschillende vedetten aan u voor te stellen.
De Lotto-Belisol ploeg was terug met grote
allure. Met Jens Debusschere, Kenny Dehaes,
Dennis Vanendert, Sean De Bie, Tosh Vandersande, Jasper De Buyst, Gert Dockx en Boris
Vallee, allemaal kleppers van de bovenste
plank, was de ploeg terug opperbest vertegenwoordigd.
Verder kunnen we nog volgende ronkende
namen vermelden: Stijn Devolder, Louis Verhelst, Kevyn Ista, Joeri Calleeuw.
Ook een meer dan sterke Etixx-Quickstep
ploeg met renners als Bouet, Meersman,
Velits, Sabatini en Wisniowski maakten deel
uit van het peloton. Verder vermelden we
nog Baloise Topsport Vlaanderenploeg,
Wanty groupe Gober, Veranclassic Doltcine,
Team 3M, Team Roompot, Metec e.a.
Het was een wedstrijd vol spanning met 155
deelnemers aan de start waaronder een
grote meerderheid aan beroepsrenners.
Voortdurend werden andere groepen vluchters gemeld met ondermeer Stijn Devolder,
die zeer veel mee in de ontsnappingen zat.
Uiteindelijk spurtten er drie renners voor de
overwinning, met glansrijke winnaar Tosh
Van Der Sande voor Huub Duyn en Maxim
Bouet.
Om niets van de spannende koers te missen
konden de echte wielerfanaten de laatste 9
ronden volgen op het grote scherm aan de
aankomst. Ondertussen konden zij daar ook
hun dorst lessen aan onze publieke pop-up
cafe.
De VIP-arrangementen, zowel ’s middags als
’s avonds, werden terug met zeer veel
enthousiasme onthaald.
Het programma voor 2016:
Zondag 3 juli 2016: juniorkoers start Oudenaardestraat
*Op zondag 24 januari 2016
literair ontbijt in de Stringe
met in het Lijsternest verblijvende auteur Johan de
Boose. (ism Davidfonds)

*Film in de kerk in van
Ingooigem op donderdag 4 februari 2016
1 film = € 4; voordeelticket 3 toegangen = € 10

*Maandag 15 februari, 14u alles wat je
vindt via e-loket gemeente Anzegem
(zie programma Seniorenraad)
*Tijdens de Krokusvakantie
van maandag 8 tem vrijdag
12 februari KJV-boekenkamp
(beelden op facebook pagina bib; meer info inde Krokuskriebelkant en inschrijven
via I-school)
1ste maal een Boekenkamp voor 1ste en 2e
leerjaar in navolging van het succesvolle
kamp voor 2e en 3e kleuter tijdens de herfstvakantie. Zo zullen we per jaar 2 kampen
organiseren.

Zondag 28 augustus 2016: nieuwelingenkoers start Lendedreef
Zaterdag 17 september 2016: 12de veldcross
Dinsdag 20 september 2016: 84ste Textielprijs elite, elite zc en beloften
Maar de eerstvolgende afspraak met de
sportliefhebbers is het jaarlijkse “EETFESTIJN”
dat zal plaatsvinden op ZONDAG 20 MAART
2016 VANAF 11u00 in DE STRINGE te VICHTE.
Het wordt een echte aanrader met voor elk
wat wils voor de ganse familie, springkasteel
voor de allerkleinsten en gezellig keuvelen
voor de grootsten.
We vangen aan met een aperitiefje aangeboden door Wiel in Wiel .
De volwassenen kunnen kiezen uit 2 maaltijden: tongrolletjes met kasteelsaus en kipfilet
met mozzarella met groentjes en frieten.
Voor de kleinsten gehaktballetjes in tomatensaus en frietjes.
Uiteraard kan iedereen ook genieten van een
lekker wijntje of biertje tijdens de maaltijd en
nadien. Koffie met een lekkere versnapering
zal ook niet ontbreken.
Het bestuur dankt bij deze tevens alle sponsors, medewerkers en seingevers die alle
wedstrijden ondersteunen en in goede
banen leiden.
Wiel in Wiel steunt dit jaar wederom een
goed doel “ Cultuur met de grote V (van
Vichte)”.
Met dit project willen we onze Vichtse jeugd
in contact brengen met cultuur. Hierbij willen
wij een steun zijn voor kinderen van kansarme gezinnen en ervoor zorgen dat zij aan
deze cultuurevenementen kunnen deelnemen. Dit kunnen onder andere tentoonstellingen, voorstellingen, creatief nieuw bedrijf,
bezoeken van een cultuurstad en dergelijke
zijn. Of zij kunnen iets zelf organiseren zoals
een cultuurproject op school? Dit alles zal in
goede banen worden geleid door Karel
Demeulemeester en Jean-Yves.
We hebben dit jaar ook een vernieuwde
website waar je alle info over de verschillende koersen kunt opvolgen: www.textieprijsvichte.be .
Het is zeker een aanrader om alles te weten
te komen over de 84ste textielprijs voor 2016
op dinsdag 20 september 2016.
We wensen alle sportvrienden prettige kerstdagen en een prachtig eindejaar toe. Tevens
hopen we voor allen op een voorspoedig
2016 met veel leute en plezier in goede
gezondheid.

NSB
11 Novembercomité - VICHTE.
Indrukwekkend en hoopvol.
De kerkdienst, geleid door diaken Jean-Yves,
werd verzorgd door leerlingen van het 5de
leerjaar en opgeluisterd met aangepaste liederen door het J’Ansoldo-koor uit Anzegem.
Door Margot en Cisse van KSA ter Vichten
werden de bindteksten zowel in het Engels
als in het Nederlands naar voor gebracht.
Verder sfeerbeelden en stemmige muziek,
een bomvolle kerk met grote aanwezigheid
van de JEUGD. Dit maakte grote indruk op
onze Britse aanwezigen.
Aan het oorlogsmonument werd hulde
gebracht aan Oudstrijders van beide oorlogen en Civielarbeiders met speciale hulde aan
de gesneuvelde Vichtenaren in 1915. In een
lange stoet met vlaggen, de burgerlijke overheid en Britse vrienden, de Kon.Fanfare, het
trommelkorps, brandweer en jeugdbrandweer, schoolkinderen, jeugd, verenigingen
en inwoners stapte men naar de Britse Militaire Begraafplaats waar 236 gesneuvelden
begraven liggen. Bloemen en poppies door
familieleden werden er neergelegd. David
Bartlett dankte voor deze ingetogen Remembrance.
Aan beide monumenten zorgden opnieuw
Margot en Cisse voor de teksten in de 2 talen.
Tijdens een korte receptie op het gemeentehuis werd aan Tony Nutkins, reeds 10 jaar
aanwezig en drager van de Britse vlag een
ereteken opgespeld door Burgemeester Claude Van Marcke.
Een gezellige maaltijd sloot deze mooie herdenking af.
John Demeyer,voorzitter
André Terrijn,secretaris.

Meer info: bibinfo@anzegem.be of 056 68 14
22 of www.anzegem.be/bibliotheek

Hij is weer voorbij die
OKRA
”mooie zomer”, of voor
wat er voor moest doorgaan.
Okra is in volle voorbereiding van de eindejaarsfeesten, we sluiten 2015 af met
een spetterend ”Kerstfeest”, bij koffie en gebak zijn we één en al
oor voor de entertainer van dienst Cliff, hij
speelt accordeon, met lenige vingers bespeelt
hij het keyboard, ieder aanwezig lid krijgt
¼kg. OKRA-koffie. Rond de klok van 17u
worden de ovenverse koekeboterhammen
opgediend met heerlijke tas koffie al dan
niet met een wolkje melk. Na het feesten is
het weer volop tijd voor de activiteiten.
In januari, februari en maart is er iedere eerste donderdag van de maand kaartnamiddag, iedere vierde donderdag petanquenamiddag. De petanque-namiddag in februari wordt voorafgegaan door de kampioenviering. We drinken een lekker kopje koffie
met taart dan is er de huldiging van de kampioen van het afgelopen jaar om daarna
weer volle gas petanque spelen.
Op dinsdag 8 maart 2016 wonen we de ”Lenteshow” bij in de Eurohallen te Parike. Na het
middagmaal treden volgende gasten op Luc
Caals, Marianne Berger en Bobby Prins.
s’ Avonds worden 2 belegde pistolets geserveerd.
Maandag 14 maart 2016 is er in De Kring om
14u30 de voordracht over ”gehoorproblemen”. Deze wordt gegeven door een persoon van het gehoorcentrum ”Aurilis” die
verschillende voorwerpen ter demonstratie
zal meebrengen. De aanwezige leden worden verwelkomt met koffie en likeur. Warm
aanbevolen.
OKRA-Trefpunt-Vichte wenst iedereen een
goed eindejaar, maar vooral een ”GelukkigGezond -en Vredevol jaar 2016”

www.femmavichte.tk
Algemene inlichtingen:
Christine Cosaert,
Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
Vrijdagavond 15 januari – nieuwjaarsfeest
Wij ontvangen jullie in “De Kring” (Oudenaardestraat 12, boven CM)
Na een korte voorstelling van ons jaarprogramma mogen we aanschuiven voor pasta a
volonté (keuze tussen verschillende sausen).
Vooraf jullie maag vullen is totaal niet nodig!
Overweeg je om een hoed aan te schaffen ?
Sta ik wel met een hoed ?
Wij ontvangen Ambachtelijke hoedenmaak-

ster Kristin Vanden Bulcke uit Kaster. Zij ontwerpt al 16 jaar hoeden en is onder meer
jurylid van de Willy Naessens Hat Trophy
(Waregem Koerse). Ze weet dus maar al te
goed wat het betekent om een hoed op de
juiste manier te dragen. Wij krijgen van haar
enkele basisrichtlijnen.
Wist je bijvoorbeeld dat een hoed ook een
zomer- en winterseizoen kent ?
Inschrijving tot 8 januari.
Dinsdag 26 januari en 23 februari
Créacafé - namiddag
Afspraak in “De Kring” om gezellig samen
aan onze handwerkjes verder te werken.
Inschrijven vooraf is niet nodig.

*JeugdboekenMAART :
thema “Weg van de stad”
(5 tot 20 maart 2016)
Blijf je het liefst ver weg van
de stad of bén je weg van de
stad? Waar woon jij? In een
drukke stad? Op een rustig
plekje op het platteland? ?
Op bezoek volgende schrijvers in volgende
klassen:
1ste leerjaar: Marieke van Hooff
3e leerjaar: Bert Dombrecht
5e leerjaar: Benny Braem en Nederlandse
auteur Gideon Samson
BIBspel: 2e en 4e leerjaar
Film: 6e leerjaar, laatste week van juni
*Leeskring Vichte
Donderdag 14 januari
2016: Portret van een
man – Jens Christian
Grondahl
Dinsdag 15 maart 2016:
Efter – Hanne Bervoets
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Beste Markant dames,
intussen hebben jullie
kunnen genieten van de
najaarsactiviteiten… Wie naar de lachyoga
kwam ontdekte dat lachen, gewild of ongewild, heerlijk ontspannend kan zijn. Zoals
steeds brachten de wandelavonden leuke
momenten, zelfs kennismaken met een paar
‘gekuifde’ lama’s onderweg. De wandeling in
Kortrijk met gezellige afsluiter in ‘t Mouterijtje was, dankzij onze gids, Lieve, een voltreffer. Na 4 avonden breicafé pronken we
nu lekker warm in eigen gebreide sjaals,
schoudercape, Bernadettetrui of poncho…
na al het breien, steken oprapen, meerderen
en minderen, was het ook showtime geblazen… Dank aan onze bedreven brei-juf, Carine!
Op 16 december kwamen tijdens onze avond
‘Kerst hier én daar’ een paar medewerkers
van het Vrouwenhuis van Kortrijk uitleggen
hoe vrouwen in nood opgevangen worden,
met of zonder kinderen. Vermits we deze
organisatie met onze actie ‘Graag Gedaan’
dit jaar steunen, durven we hier al een
warme oproep doen voor de inzameling van
allerlei nutsvoorwerpen als handdoeken, tandenborstels & tandpasta, zeep, shampoo,
douchegel, e.a. We willen hiermee graag
zoveel mogelijk pakketten samenstellen om
aan de eerste noden te voldoen. Heb je soms
voorwerpen, laat het graag per mail weten
aan Dorine (doortjedv@telenet.be ).
We blikken ook al vooruit naar ons nieuwjaardiner in Salons Rembrandt en laten de
muzieknootjes heerlijk swingen. In februari
ontdekken we met ’40 dagen zonder vlees’
gegarandeerd lekkere alternatieven. Samen
met Kvlv zorgt Markant Vichte op 27 februari
voor de catering tijdens de muzikale show
van ‘De Bonanzas’. Wil je je ook graag onderdompelen in de sixties, bestel dan snel je
kaarten bij Hilde (tel: 056 77 92 60 of marnix.verhaeghe@skynet.be). In maart vernemen we meer over het spook van de crisis,
beleven een avondje ‘movie@Jericho’ en
trekken opnieuw onze wandelschoenen aan.
Wens je meer info en heb je zin om aan te
sluiten bij onze leuke damesgroep, stuur dan
gerust een mailtje naar doortjedv@telenet.be
of bel naar 0499 80 08 73.
Heb je zin om je sociaal en creatief te engageren en om samen met een dynamisch team
de afdeling hier in Vichte mee vorm te geven,
aarzel dan niet om ons te contacteren. We
kunnen jouw talenten absoluut gebruiken in
ons Markantteam.
Bekijk gerust wat sfeerfoto’s op onze website www.markantvzw.be/vichte en volg ’markant Vichte’ ook op .
Welkom … en tot gauw.
Het Markantteam van Vichte wenst jullie
alvast een stemmige Kerst en een uitdagend
Nieuwjaar!
Agenda 2016 Markant Vichte
Januari
Za 23 Nieuwjaarsdiner singing & swinging Salons Rembrandt
Februari
Di 2 40 dagen zonder vlees: culinaire uitdaging
Za 27 Cultuur: ‘De Bonanzas’ – kaarten à € 12
bij Hilde 056 77 92 60
Maart
Do 3 Regio: Het spook van de crisis
Ma 7 Movie@Jericho
Di 15 Wandelen & genieten van het voorjaar
13, 14, 19 en 20 februari
toneel “De Schietspoele”
Donderdag 18 februari – maken bloemenslinger - namiddag
Zondagochtend 6 maart
uitwaaitocht
Na een lekker ontbijt maken we een deugddoende wandeling.
Zondagochtend - 20 maart
Paasfeest samen met KWB
Donderdagavond
nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 19u op de hoek van de Lieven
Bauwensstraat met de Cottereelstraat.
www.femmavichte.tk

Volg ons op
Bestuursleden : Christine Cosaert, Cindy
D’Hoop, Mady D’Hoop, Roos D’Huyvetter,
Hilde Dehullu, Ingrid Vandepitte en Anne
Waelkens

Iedere dinsdagnamiddag een activiteit:
petanque (1e) wandelen (2e) kaarten (3e) uitstappen (4e).
Iedere woensdagnamiddag fietsen bij droog
weer, vertrek om 14u aan de kerk.
Filmnamiddag: in de Budascoop te Kortrijk
op maandag 11/01 - 15/02 - 14/03 11/04/2016 om 14 u.30.
Januari
maandag 18 januari: nieuwjaarswens: “de
tijd van toen” met Sonny Vandeputte, cc.
De Leest, Izegem om 14u30
dinsdag 19 januari: nieuwjaarsviering met
mis om 11u en in zaal Rembrandt : receptie, feestmaaltijd, huldiging kaartkampioen en kaarting.
Februari
dinsdag 16 februari: kaarting in de Stringe
dinsdag 23 februari: daguitstap met bezoek

aan Audi -Brussel, lunch,bezoek aan Waterloo en Doornik
zaterdag 27 februari: “Grüsse aus Wien” in
de Singel in Antwerpen (Neos nationaal)
Maart
maandag 7 maart: muziektheater :”de biecht
van Liszt” in de stadsschouwburg in
Kortrijk
maandag 14 maart: muziektheater met Cary
Goossens in de Stringe. (dienst cultuur)
dinsdag 15 maart: ledenvergadering in zaal
Rembrandt, met voordracht door mevr.Ilse
Masselis over “Dementie”. Daarna kaarting
dinsdag 22 maart: daguitstap naar Oudenaarde,bezoek graanstokerij, lunch, stadhuis
en bustoer;
April
maandag 25 april: halve daguitstap : bezoek
aan de Gentse Floraliën
dinsdag 26 april: kaarting in de Stringe

Activiteiten 2016

PROGRAMMA 2016
do 21 januari: Jaaropener
19.30u bar De Stringe
ma 01 februari: Kookles 1 :
“Snel en simpel!” 19u refter Beukennoot.
Lesgeefster mevr. Karine Tanghe
zat 27 februari: Voorstelling de Bonanzas
20u De Stringe. (in samenwerking met
Markant en cultuur Anzegem)
wo 02 maart: Kookles 2 :
“Alles op een stokje !” 19u. refter Beukennoot. Lesgeefster mevr. Karine Tanghe
Voorzitster Greet De Kesel
056/32 56 89 - greetdekesel@telenet.be
Secretaresse Dorine Vandendriessche
056/77 31 37 - dorinevds@skynet.be

zondag 21 februari:
knutselen/koken met kids
start om 9u in het Spey
dinsdag 1 maart:
Bekdichtzitstil (humoristische voorstelling)
in de Stringe
zaterdag 26 maart:
Paaseierenzoektocht, start 10u VBS De
Ranke
zondag 17 april:
lente ontbijt (gosa), start 8u in het Spey
donderdag 21 april:
info avond rond gezond snoepen door
Ann Parmentier. Start 20u in het Spey
Inschrijven is steeds noodzakelijk!

Volg ons op

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Pasen) te bezorgen vóór zondag 6 maart 2016 bij Tom Verhaeghe, Deerlijkstraat 31 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Café den Breugel

Bij wouter en Tanja

Vichteplaats

touching your heart

Sportevenementen op groot scherm

E-Bikes aan betaalbare prijzen!
Opendeur 18-19 april 2015
bij afgifte van deze advertentie EXTRA korting
M. Schiettecatte
P. Benoitstraat 8, 8570 Vichte
tel. 056 77 68 77
www.yamahaschiettecatte.be

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

definitieve

SANDY DE FRENE

ontharingen

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

en

alle

Trui Parmentier

schoonheidszorgen

0495 89 02 55 • 056 68 14 97

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

destrijkberg@telenet.be
Oudenaardestraat 52 • 8570 Vichte
cv Zakenkantoor

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

WILLY VAN DEN BERGHE

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

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Modern hair Heikki

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

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

OOGMETING • CONTACTLENZEN

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

Advies

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy
•

Onderhandelingen

•

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

www.optieksynhaeve.be

Nieuw adres :
Vichteplaats 49

Rechtsbijstand

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vi chtepl aats 11
Anzegem-Vi chte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

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

Bouwcoördinatie - Realisatie

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

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

Holstraat 61/405 - 8790 Waregem
tel. 056/612131 - fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

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

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

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40
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Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

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

