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DE VERTELLER

Editoriaal

Beste Dorpsgenoten
Ik las het zonet nog in de krant: 450, een onwezenlijk getal, een wereldrecord
om echt niet trots op te zijn, 450 dagen zonder regeerakkoord. Gelukkig heeft ons
gemeentebestuur niet zoveel dagen nodig om tot beslissingen te komen. Enfin, na
12 jaar is het dan eindelijk zover, naar verluidt is de aanbesteding om de Vichteplaats
her aan te leggen openbaar gemaakt en werd er tijdens de zomermaanden een kandidaat wegenbouw weerhouden. Hopelijk herwaardeert de nieuwe inrichting ruimschoots de centrumfunctie van deze straat en versterkt ze het historisch karakter rond
het kasteelplein en "place Pia". Liefst iets meer dan de bouwstijl die indertijd met
veel poeha door een Roeselaars architectenbureau voor de Bekaertsite in de nabijheid van onze oude middeleeuwse Kerk werd voorgesteld.
450: dat moet ook ongeveer het aantal minuten zonneschijn geweest zijn dat tijdens de zomermaanden geregistreerd werd. Ik vermoed dat alleen studenten met
tweede zit dit klimatologisch festijn prima konden pruimen. De reisbureaus zullen het
volgend jaar flink druk hebben.
450: dit moet ongeveer het aantal activiteiten zijn dat dit jaar door onze Vichtse
verenigingen weer op stapel zal worden gezet . We beseffen dit niet altijd. Maar wij
Vichtenaren zijn hierin echt verwend. Voor een dorp met slechts 4400 inwoners,
maar toch meer dan 50 organisaties slaan we echt geen mal figuur. Integendeel! Als
je dit blaadje openslaat zal je het wel merken: Vichte leeft!
450: dit is het aantal pagina's dat in een halve dag op onze site www.vichte.be
wordt geraadpleegd. Sinds de voorstelling van de nieuwe look, net een jaar geleden,
heeft de webstek dagelijks gemiddeld 60 unieke bezoekers. Ze surfen maandelijks
naar bijna 30.000 pagina's. Een reden te meer om alle Vichtse verenigingen op te
roepen de online kalender mee actueel te houden. Het is een extra gratis reclame die
gemakkelijk en overal geraadpleegd kan worden en een handig werktuig om overlappende activiteiten te vermijden.
450: dit zijn het aantal kinderen, ouders, grootouders en medewerkers die 2 jaar
geleden het sinterklaasfeest succesvol gemaakt hebben. En ja, ook dit jaar, op zondagnamiddag 27 november, brengt de goedheilige man in de Stringe een bezoek aan

onze kinderen. Bijkomende informatie vind je verder in deze uitgave. De Dorpsraad
Vichte is steeds op zoek naar mensen die een handje willen toesteken want onze organisatie telt slechts 4 leden. Jullie begrijpen dus dat we dit niet kunnen klaarspelen zonder de medewerking van vele verenigingen en vrijwilligers. Vorige editie konden we
rekenen op meer dan 70 medewerkers uit meer dan 17 verschillende organisaties.
Stuur gerust een berichtje indien je mee de handen uit de mouwen wil steken. Alvast
bedankt. De verenigingen spreken we hiervoor nog persoonlijk aan.
450: dit is ongeveer het aantal hectaren dat ons dorp groot is. Het hoogste punt
bevindt zich op 41 m op de Klijtberg. Meer gegevens vind je op onze website.
450: dit is het aantal dagen dat het ongeveer zal duren eer we weten hoe de nieuwe gemeenteraad van Anzegem er zal uitzien. Ja, want volgend jaar op zondag 14
oktober gaan we terug met z'n allen bolletjes kleuren. Sommige criticasters zeggen
wel eens smalend dat dit het enigste moment is dat er werkelijk democratie is. Het
moment dat je het gordijntje bij het verlaten van het stemhokje achter je toe schuift,
is ook het moment dat het doek valt over diezelfde democratie. Maar zo cynisch willen wij niet zijn. Zeker niet als we zien hoe onze nationale politiekers het goede voorbeeld tonen en al 450 dagen flink doorwerken om het geloof in diezelfde politiek hoog
te houden.
450: dit schijnt ongeveer het aantal uren te zijn dat het kaartershuisje aan de vijver nog rest voor het samen met de omstaande bomen en begroeiing geveld wordt.
Naar verluidt vinden de kaarters dan toch onderdak in de gemeenschappelijke ruimte
in het nieuwe flatgebouw dat zich er net achter bevindt. Hiermee houdt de gemeenteraad na enkele interventies toch haar woord. Dit kunnen we maar toejuichen! Hopelijk richten ze er vlug een nieuwe groenzone in, want het uitzicht is er nu zo kaal. Er
zijn de laatste tijd nogal wat hoge bomen gesneuveld in Vichte. Hoge bomen geven
echter een extra groen cachet aan het dorpszicht. Het mag dus wel iets meer zijn dan
de gemeentelijke vlaggen die het kruispunt van Vichte groen kleuren.
En over vlaggen gesproken, versier alvast jullie huis met de Vichtse vlag tijdens de
kermis. Het oogt zo veel feestelijker en tijdens de koers verschijnen ze op de TV zender Exqi Sport.
Tot op één van de vele activiteiten tijdens de kermis of het volgend seizoen.
Vanwege de Dorpsraad Vichte, Dominique Demurie Voorzitter.
Wij mogen
aannemen dat
het kermis was
op zondag 22
s e p t e m b e r,
daags na St.Mattheus'
feestdag
en
voorlaatste
zondag van de
maand. Blijkbaar ging op
het kasteel de
kermis ook niet
onopgemerkt
voorbij!
En de kleine
kermis of de
ommegang,
Foto Kermis te Vichte rond 1932. Dat het op dat ogenblik zeer druk
hoe stond het
was, kunnen we niet echt zeggen.
vroeger daarover de ommegang, wanneer de kleine ker- mee ? Ook hier is men afgeweken van de
oorspronkelijke datum, maar we mogen
mis bedoeld wordt.
Gelukkig was er de fanfare St.-Joseph, die gerust zeggen dat men dit feest “verplaatst”
heeft.
blijkbaar haar “sortie” aan het afwerken is.
Volgens pastoor Nollet was de kleine kerIn Vichte viert men de herdenking van de
kerkwijding op de voorlaatste zondag van mis “semper in Dominica immediate sequente diem 2dam. Mensis Augusti”; dus van
september.
oudsher op de zondag onmiddellijk volgend
Maar ... uit een teruggevonden brief van op 2 augustus ttz. de feestdag van St.-Stefpastoor Nollet (1805-1807) blijkt dat de ker- aan, paus en martelaar (hij werd op bevel van
mis in Vichte vroeger plaats had op de zon- de Romeinse keizer onthoofd in 257), eerste
dag onmiddellijk volgend op de feestdag van patroonheilige van de kerk. Het is dus niet de
St.-Mattheus, apostel en evangelist. Die Heilige Stefaan, diaken en eerste martelaar
feestdag valt op 21 september, zodat de de (hij werd gestenigd), die patroonheilige is
kermis zowel op de voorlaatste als op de laat- van de kerk (zoals afgebeeld op de muurste zondag van september kon vallen. Men schildering in de zuidelijke beuk van de oude
heeft dus blijkbaar in de loop van de 19de kerk) !
eeuw de kermis op de voorlaatste zondag
Maar hoe kwam men ertoe de Ommegeplaatst, zonder zich nog om de Heilige
gang op de eerste zondag van juli te plaatsMattheus te bekommeren.
en ?
Dat ook in de 16de eeuw de kermis op de
Heel ver moeten we hiervoor niet zoeken,
laatste zondag kon vallen, kunnen wij vernewant
de parochiekerk van Vichte heeft als
men uit de afrekeningen van de ontvanger
van de toenmalige heer Philips van der Vich- tweede patroonheilige de Heilige Theodoricus (Diederik, Dirk), wiens feestdag valt op 1
ten. Wij citeren uit zijn rubriek uitgaven:
juli... Dat de oogstmaand een drukke tijd was
Item betaelt den XXIX zeptember (1561) voor de boeren zal die verplaatsing waarter kerremesse terVichten. t Corraelkin dat schijnlijk in de hand hebben gewerkt, maar
hier met de zanghers van Curtrick ter kerre- dat de kleine en de grote kermis vroeger heel
messe was by laste van mynen heere 12 schel- kort na elkaar kwamen zal er toch ook wel
lynghen
niet vreemd aan zijn geweest. Daarbij komt
Dat jaar was 29 september een maandag, dat St.-Diederik in Vichte “gediend” werd
zodat kermiszondag op 28 september viel, de tegen blindheid en oogziekten en “volk” bijeerstvolgende zondag dus na 21 september bracht. De verering van de Heilige Diederik
(St.-Mattheus).
ging helemaal teloor door de concurrentie
In zijn rekeningen voor het jaar 1577 van de Heilige Arnoldus in Tiegem tijdens het
noteert hij op 20 september, zijnde een vrij- laatste kwart van de 19de eeuw. Toch liep in
de processie – en dit tot bij de afschaffing
dag:
Item betaelt 1 paer scoens ende 1 paer ervan – een groep “Blinde meisjes” die nog
caussen om Adriaenken (zoontje van Philips) aan deze verering herinnerde.
tegen de kerremesse.

BERICHT aan de
bevolking en inwoners
van de betrokken straten
nav het Kermisweekend
Bericht aan de bevolking en inwoners
van de betrokken straten naar aanleiding
van het Kermisweekend
Naar aanleiding van de kermis en zijn
activiteiten zal er op politiebevel een tijdelijk verkeersreglement zijn op 17, 18 en
20 september.
Op zaterdag 17.09.2011 vanaf 17.00u
tot 20.00 u of 24.00 u
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 18.09.2011 is van 12.00 u
tot 24.00 u 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 20.10.2011 is van 11u00
tot 16.00u 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 09u00 tot 18u00 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.

De geschiedenis
van de Kermis.
Toen bijna 25 jaar geleden de eerste Vertellers verschenen, schreef "het geheugen
van Vichte" wijlen Leonard Blockeel de
geschiedenisartikels voor onze dorpskrant.
Sinds enkele jaren kunnen al de artikels die
Leonard schreef, nagelezen worden op onze
site www.vichte.be via de oorspronkelijke
Vertellers in PDf vorm. Naar aanleiding, volgend jaar, van het 25 jaar bestaan van ons
krantje, zullen we deze teksten ook onderbrengen onder een aparte rubriek op de site
met name " het geheugen van Vichte". In de
loop van de volgende maanden zal u
opnieuw kunnen genieten van verschillende
van zijn geschiedkundige pareltjes. Hieronder vind je één van zijn eerste teksten, heel
toepasselijk ivm de geschiedenis van Kermis
Vichte.
De dorpskermissen waren vroeger zo
onontbeerlijk voor de gewone man als het
“smout” op zijn boterham. Het waren dagen
waar men er eens “uit” was. Van oorsprong
zijn de kermissen kerkelijke feesten eigen
aan ieder parochie. Men vierde de verjaardag
van de wijding van de kerk (grote kermis) en
het naamfeest van de patroonheilige (kleine
kermis). In de streek spreekt men gewoonlijk
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WIEL
IN
WIEL
Beste sportvrienden;
De nieuwelingen hebben reeds hun koersen afgewerkt met prachtige winnaars .
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 zevende editie toe is.
Op zaterdag 17 september 2011 verwachten
we U massaal op de Vichtse platse om de vele
deelnemers luid aan te moedigen. De start is
om 18.30 uur aan café Molenhuis en de aankomst na 10 ronden aan café den Hert bij
Jobie. Het bestuur zorgt voor een bijkomende attractie en iedereen kan zijn dorst aan de
meisjesschool lessen.
Op zondag 18 september 2011 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 20 september 2011 wordt
uiteraard de super hoogdag met de 79 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 super spannende wedstrijden
met prachtige winnaars. Vele WK-kandidaten

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 16 september 2011
nodigen we iedereen uit om samen met
vrienden en familie te komen kijken naar het
optreden van de groep “Douce Ambiance”
in de Oude Kerk vanaf 20u. Het wordt een
passie voor chanson en musette, Paris au Printemps, liedjes van Edith Piaf tot Django Reinhard met swing gebracht.
De toegangsprijs per persoon bedraagt 10
euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur.
Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.
Kaarten kunnen bekomen worden bij :
• familie Vaneeckhout-Vantomme
056.77.50.22
• Pastoor Luc Vandemoortele 056/77.78.70
• en alle leven van de werkgroep
Op zaterdag 17 en zondag 18 september
is er een tentoonstelling van kunstenaars uit
de streek, met mogelijkheid om kunstwerken
te kopen, in de Oude Kerk telkens vanaf 14u.
Op zondag 18 september organiseren we
in de Oude Kerk eveneens een Vlaamse Ker-

“Vers geperst”
Zondag 18 september 2011
vanaf 14u30
OUDE KERK VICHTE
Bezoek het Davidsfonds tijdens kermiszondag in de Oude kerk, kom kennismaken met het jaarprogramma en het
gevarieerd pakket van nieuwe boeken en
cd’s uit de cultuurgids 2011 -2012 in.
Breng deze uitnodiging mee naar de
Oude kerk op zondag 18 september en bij
vernieuwing van uw lidmaatschap ter
plaatse ontvangt u gratis een mooi boek
(zolang de voorraad strekt).
Het DAVIDSFONDS is ook online,
www.davidsfonds.be – afdeling Vichte

waren present vorig jaar en we hadden een
prachtig winnaar met Frederique Amorison.
Vele grote namen worden weer verwacht
maar zeker zal Robbie Mc Ewen met een
groot aantal ploegmaats te bewonderen zijn
evenals Stijn Devolder, Godart, Bobbie Traksel, Rasmussen (jawel de gele truidrager van
de tour geweest)komt ook met zijn ploeg
naar Vichte.
Verleden jaar was er een ware volkstoeloop op deze prachtige zonovergoten dag en
we hadden als sluitstuk terug een sublieme
ontknoping van de textielprijs.
Dit jaar zal er een podium worden
geplaatst waar alle renners worden voorgesteld aan Café het Molenhuis alsook enkele
intervieuws van oudere gloriën.
Ook Exqi TV zal van de partij zijn om alles
te filmen en dan de volgende dagen uit te
zenden in geuren en kleuren, als dat geen
opsteker is. De uitzendingen beginnen vanaf
woensdagavond 21 september om 18u30 .
Het bestuur, met op kop Marc Barbieux,
zal opnieuw zijn beste beentje voorzetten
om vele renners aan de start te krijgen, vorig
jaar hadden we 130 deelnemers. 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!!!

Fototentoonstelling

Ontdek Frans-Vlaanderen
Zaterdag 17 september 2011
van 14 tot 21u.
Zondag 18 september 2011
van 11 tot 20u
Kasteel Verhaeghe
Vichteplaats - Vichte

Basiscursus
digitale fotografie
Met een jaartje vertraging omwille van de
werken aan de kasteelbrug, houden wij tijdens het volgend kermisweekend opnieuw
onze fototentoonstelling. Er zullen niet enkel
foto's van de leden tentoongesteld worden,
maar ook van cursisten die onze basiscursus
digitale fotografie volgden. Zeker de moeite
om eens te komen kijken tot wat onze cursisten in staat zijn.
Tijdens de tentoonstelling wordt ook een
heuse fotostudio ingericht en worden er ook
videoopnames getoond.
In het najaar organiseren wij opnieuw
onze basiscursus digitale fotografie. De lessen gaan door op 18 en 25 oktober en 8 en 15
november; telkens van 19u tot +/-21u.
Inschrijven kan tijdens te tentoonstelling of
op www.agepon.be.

Nieuw
muzikaal seizoen
van start

mis met allemaal originele soorten volkspelen. 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
over ons bezoek aan Iloilo van het voorbije
jaar met Kertsmis.
Kortom duizend en één reden om zeker
af te komen.
Tot op het kermisweekend.

Nu de zomer op zijn laatste benen loopt,
de kinderen weer moeten wennen aan het
geluid van de schoolbel en we allemaal terug
met volle goesting naar ons werk vertrekken ’s
morgens, is het ook voor de muzikanten van
de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia tijd om de
instrumenten van onder het stof te halen.
En het eerste optreden van het nieuwe seizoen zit er meteen al op. Op zondag 21 augustus trokken we naar Oostduinkerke, waar we
de vakantiegangers trakteerden op een aperitiefconcert op de dijk en een stapconcert
doorheen de gemeente.
Ondertussen zitten we al in volle voorbereiding voor onze tweede afspraak: tijdens het
kermisweekend doet de fanfare namelijk mee
aan het Herfstmuziekfestival in Izegem, een
niet te missen afspraak voor al wie van fanfares en showbands houdt. Op vrijdag 16 september treden we om 20u op tijdens de regiotaptoe, waar we samen met 5 West-Vlaamse
en 1 Duitse band een onderhoudende show
met dans, drums en doedelzakken zullen
brengen. Op zondag 17 september dan is er
de stapmarsenwedstrijd. Vanaf 15u geeft een
internationale selectie fanfares, brassbands,
harmonieën en showbands het beste van zichzelf in een poging om publiek en jury te bekoren. Tijdens die wedstrijd gaat het niet enkel
over muziek. Show, originaliteit en discipline
zijn minstens even belangrijk. Wie zin heeft
om eens een kijkje te komen nemen en de
Vichtse fanfare aan te moedigen, kan gratis
kaarten verkrijgen bij Wenerdroom in de Stationsstraat 33 in Izegem (051 30 00 24), of via
www.herfstmuziekfestival.be. Wie op vrijdag
of zaterdag graag een taptoe meepikt, kan via
dezelfde weg kaarten kopen voor 7,50 euro.
Wie de fanfare liever dichter bij huis aan
het werk ziet, moet nog even geduld oefenen.
Het jaarlijkse Herfstconcert gaat dit jaar door
op 15 en 16 oktober. Naar goede gewoonte
brengen we opnieuw een gevarieerd programma met natuurlijk heel veel muziek,
maar dit jaar ook met zang! U hoort niet enkel
de fanfare, ook Vichtes Drumband en Vichtes
Jeugdensemble zijn van de partij. Kaarten
voor het Herfstconcert kan u verkrijgen bij de
leden of op nummer 056 70 09 86. Mensen van
Vichte krijgen een dezer dagen een envelop in
de bus met een gratis toegangskaart. In ruil
kan u een vrije bijdrage en de envelop deponeren die dan door een van de muzikanten
wordt opgehaald.
U merkt het, wij staan te springen om er
opnieuw in te vliegen, en we hopen van harte
u op een van onze evenementen te mogen
ontmoeten!

De werkgroep Iloïlo-Vichte
Olekenbosstraat 36
8570 Vichte-Anzegem - tel 056/77.50.22
rekeningnr. 001-4823906-75
Isabel Beirlaen
Rudy en Dorine Vanderstene
Pastoor Luc Vandemoortele
Patriek en Nicole Vaneeckhout
Peter en Kirsten Verschueren

Sneukelen met het het Vichtes
JeugdEnsemble
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.
Op vrijdagavond 23 december gaan we
op ronde in Vichte om onze lekkernijen aan
de man/vrouw te brengen. Op zaterdag 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 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.
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De culturele raad wil in het najaar in
samenspraak met een aantal socio-culturele
verenigingen en het Gemeenschapscentrum
een drieluik rond Frans-Vlaanderen organiseren. Het betreft zowel een lezing, een filmvertoning als een uitstap. Noteer alvast de
data in je agenda want het loont beslist de
moeite !
29 september
Mensindezaal Tiegem – 20u - € 3
Lezing rond de historiek van Frans-Vlaanderen en het actuele Frans-Vlaanderen
door Johan Strobbe (historicus, leerkracht,
voorzitter DF Roeselare, geëngageerd in tal
van Frans-Vlaamse groeperingen).
12 oktober – De Stringe Vichte – 20u - € 3
Filmvertoning Bienvenue chez les Ch’tis
Het verhaal gaat over een postdirecteur
die overgeplaatst wordt van het zuiden van
Frankrijk naar Sint Winoksbergen. Voor de
doorsnee Fransman staat dit gelijk met verbanning. Toch blijkt al snel dat het beeld dat
hij van het noorden had niet helemaal
strookt met de werkelijkheid. Regisseur en
hoofdacteur Dany Boon, zelf uit Armentières
afkomstig, wil hiermee aantonen dat de
clichés die in Frankrijk over het noorden
bestaan onzin zijn.
23 oktober – uitstap Frans-Vlaanderen met in de voormiddag geleid bezoek aan
Sint Winoksbergen (Bergues) en in de namiddag aan Kassel - € 10
Sint Winoksbergen was in de middeleeuwen met zijn prestigieuze abdij veel belangrijker dan het kleine Duinkerke. Naarmate de
haven een grotere rol speelde, won Duinkerke aan gezag. Vanaf de Franse revolutie
plooide Sint Winoksbergen terug binnen zijn
vestingen, terwijl de haven van Duinkerke de
stad helemaal op de kaart zette. Beide steden
zijn al eeuwenlang door een kanaal met
mekaar verbonden. Kassel is op haar beurt
één van de schilderachtigste stadjes van
Frans-Vlaanderen. De stad op de berg telt
amper 2500 inwoners. Door zijn uitzonderlijke ligging werd het in de Romeinse periode
een knooppunt van heerwegen. Tijdens de
middeleeuwen werden op de resten van de
Romeinse muren een kasteel en een versterkte stad gebouwd. Door zijn strategische ligging werd het later een van de felst bevochten plaatsen van de Nederlanden.
Inschrijven vooraf is steeds verplicht en
kan via de culturele dienst op 056 68 82 50 of
cultuur@anzegem.be of via Koen Tack, secretaris Davidsfonds Vichte, Edgar Tinelstraat 8,
Vichte op 0479/277877 of koentack@telenet.be. Wie inschrijft voor het hele pakket
ineens (tot en met uiterlijk 26 september
a.s.!) betaalt slechts € 15 en krijgt voorrang
voor de uitstap (hiervoor zijn de beschikbare
plaatsen tot 50 beperkt !).
Meewerkende organisaties: Gezinsbond
Kaster, Neos Vichte, DF Anzegem-Kaster, DF
Tiegem-Ingooigem, KVLV Tiegem-Kaster,
KWB Ingooigem ( enkel film), DF Vichte

VBS DE RANKE
laat je wijn proeven
De ouderraad van VBS DE RANKE
nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse wijnproefavond. Dit jaar gaan we het wat verder zoeken en zullen de voorgestelde wijnen afkomstig zijn van Zuid-Afrika, ZuidAmerika en Australië.
Je kan kennis komen maken met deze
wijnen op vrijdag 14 oktober in ’t Spey.
Er bestaat ook de mogelijkheid om
een bestelling te plaatsen. Meer info is
binnenkort terug te vinden op de website
van de ouderraad (www.ouderraadderanke.be)
De opbrengst van de wijnproefavond
gaat naar projecten ten voordele van de
leerlingen.

KSA Ter Vichten trapt af.

Markant Vichte is
er voor vrouwen
die naast alle to-do’s voor gezin, werk, familie , vrienden, er zin in hebben om samen op
te laden.
Een gezellige babbel, een vrolijke ontmoeting, een inspirerend verhaal lokt hen buiten.
Je vindt in ons jaarprogramma maandelijks
een of twee activiteiten: voordrachten, uitstappen, ontspanning, sport, kokerellen en
vooral héél veel proeven, doen en beleven!
Kijk vlug in de kalender van de Verteller of
surf naar onze website
www.markantvzw.be/vichte
Kom de sfeer en het programma geheel vrijblijvend ontdekken...

Hallo KSA-vrienden!
Ons lokaal werd 20 jaar en dat heeft Vichte geweten. We vierden de verjaardag uitgebreid met een leuke spelnamiddag, een culinair hoogstaande
taartenbakwedstrijd, stevige optredens, een overheerlijke BBQ en originele games. Alvast bedankt aan iedereen die kwam meespelen
of een beentje kwam zwaaien, we hebben ervan genoten en
jullie duidelijk ook! Allemaal ontzettend bedankt om er samen
met ons een fantastisch weekend van te maken.
De heemfeesten waren - al zeggen we het zelf – een geweldig feest, 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. In het
weekend van 16 september schieten we in gang en mogen alle jongens van Vichte dan ook
massaal afzakken naar de ksa-activiteiten! Graag overloop ik eens de uren waarop de activiteiten normaal zullen doorgaan: KAB (1e-2de lj.) zaterdag van 14u-16u in Kasteel Verhaeghe,
KAP (3de-4de lj.) zaterdag van 14u-16u in het Beukenhof, TTP (5de-6de lj.) zaterdag van 17u19u in Kasteel Verhaeghe, KNP (1e-2de mid.) zaterdag van 18u-20u in het Beukenhof en JHN
(3de-4de mid.) vrijdagavond van 19u30-21u30 in het Beukenhof. Deze tijdstippen kunnen
soms veranderen, maar dat laten de leiders tijdig weten aan de hand van het wekelijkse
kaartje.
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 bondsleider je
graag woord en uitleg.(Jelle Ryckoort – 0496 05 42 91 – jelleryckoort@hotmail.com).
Vele KSA-groeten, de leiders.

Beleef een leuke avond op onze
Startavond donderdag 22 september 2011
Om 20u – Bar De Stringe
Inkom € 5 leden € 9 niet-leden
Met een hersenkrakende, ludieke kwis en de
voorstelling van het jaarprogramma.
Je kan inschrijven voor de startavond tot
16 september bij Ines (winkel) 056 77 94 02
(of via e-mail ines@wawballoons.be) of bij
Anneke anneke-couckuyt@skynet.be
Lid worden
(Her-)inschrijven kan tijdens de startavond of
bij één van de teamleden tot 15 oktober e.k..
Gratis starters
Heb je een zaak gestart sedert begin 2011 of
start je een zaak vóór juni 2012?
Dan bieden wij je 1 jaar gratis lidmaatschap
aan!
... dankzij jouw lidmaatschap steunt markant
projecten in het Zuiden (TRIAS ngo).
Wens je meer details over het jaarprogramma ‘PUUR’ en de eerste activiteiten van markant Vichte, geef dan gerust een belletje
naar Marianne gsm 0477 434 634 of stuur een
mailtje naar marianne@schamp.be. We
bezorgen je graag een kennismakingspakketje met alle info & een ‘m-pasje’, dat je aan
ledentarief vrijblijvend toegang geeft tot een
activiteit naar keuze.
Altijd welkom! Het markantteam van Vichte

VKSJ start op
24 september
Hallo Vichte!
We moesten niet balen in Balen want het kamp was om
duimen en vingers bij af te likken. Lekker eten en elke dag
een goed gevuld programma! We kunnen haast niet wachten tot volgend jaar dus beginnen we er zo snel mogelijk opnieuw
aan.
We moesten helaas afscheid nemen van enkele leidsters, maar
een nieuwe lichting superenthousiaste meisjes staan te popelen
om met de Vichtse jeugd elke week twee toffe uren te beleven!
In de loop van de maand september komen de leidsters al eens op
bezoek om kennis te maken en wat meer uitleg te geven over het komende werkjaar. Op
zaterdagnamiddag 24 september van 14u tot 17u spelen we met iedereen een groot spel in
het Beukenhof om officieel van start te gaan. Iedereen is welkom, dus breng gerust al je
vriendinnetjes mee! Dé ideale manier om je eerste of gewoon volgende VKSJ-jaar te beginnen. Aansluitend is er nog mogelijkheid om in te schrijven, uniformen te kopen en een babbeltje te slaan tijdens een kleine receptie. Vanaf 1 oktober starten de wekelijkse activiteiten
dan terug.
Daarnaast willen we ook al een plekje in jullie agenda reserveren op zaterdag 22 oktober
voor onze Spaghettiavond! Meer info volgt zeer binnenkort.
We zien jullie allemaal graag snel terug!
Vele groetjes, de leidsters.
Voor vragen en opmerkingen kan u nog steeds terecht bij de hoofdleiding: Karen Vercruysse, karen@vksj-vichte.be (0473/492128).

Agenda
September
Woe 7: Wandeling
Do 15: Puur 'aquafun’ – Zwevegem
Do 22: Startavond – kwis met leuke wistje-datjes
& hersenkrakers
Oktober
Di 4: Ladies Movie Night – Waregem
10 of 11: Bloemschikken
Za 15: Stadsbezoek - ‘Oudenaarde by night’,
Wandeling & culinaire afsluiter
Do 27: Kortrijk organiseert
‘Woon in je droom’ – Bissegem
November
Do 10 Gastronomie:
Koken en keuvelen met het zuiden’ – TRIAS
14 of 15 Bloemschikken
Di 22: Voordracht Lieve Blancquaert
met overzichtstentoonstelling
Ma 28: Bloemschikken: kerstkrans
December
Za 3 Kris Wauters – Cultuurdienst Anzegem
Ma 5 Zenbad – Harelbeke
‘Puur waterkuren, bezoek aan Wellness-centrum’
Woe 14 Kerstworkshop

Wielertoeristen WIEL in WIEL Vichte
organiseren de 11de Vlaamse Ardennen Fietsrally &
Mountainbike-Toertocht.
Op zaterdag 25 september organiseren
wij met de wielertoeristen ‘Wiel in Wiel Vichte’, onze 11° Veldtoertocht en Wegrally in
Vichte. Net als vorig jaar kan er in deze uitgave 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: 35 km, kort en pittig, 50
voor de getrainde mtb-er en de 80 km 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 & 80 km-uitvoering)
Voor de wegrit hebben we vorig jaar
enkele nieuwe trajecten uitgebouwd. Zonder
meer prachtig. Een rit van 80 km doorheen
het nabije Wallonië met een vijftal krachtige
beklimmingen in een heerlijk decor. Zo dichtbij en voor velen onder ons onbekend. Daar-

naast 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 8
u tot 14 u in de gemeenteschool van Vichte
(aan de brandweerkazerne). Op zondag houden we het inschrijvingsuur van 8u tot 10u.
Gans het gebeuren wordt georganiseerd
in samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen. Alle deelnemers zijn dus voldoende
verzekerd. Van harte welkom.

Verbeter uw conditie met

START TO RUN

Aangepaste looptrainingen
vanaf zondag 25 september
om 10 uur in het Beukenhof te Vichte
EEN INITIATIEF VAN
DE BEUKENHOFJOGGERS
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
Contact via mail :
rcymartens@hotmail.com

Pirobak

Bruine Duivels Vichte

Op vrijdag 25 en zondag 27 november
2011 organiseert minivoetbalploeg Bruine
Duivels Vichte hun jaarlijkse Pirobak. Deze
neemt zoals steeds plaats bij Bernard in
Café den Breughel op de Vichteplaats.
Sinds 2 jaar overschreden we de kaap van
2000 piro's. We hopen ook dit jaar dit aantal te evenaren of overschrijden.
Laat niet na van te komen proeven van
onze lekkere artisanaal gebakken worstenbroodjes.
Kom zeker 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

JEUGDBOEKENBEURS

Oude Kerk te Vichte op za. 22 & zo. 23 okt 2011
Openingsuren boekenbeurs:
Zaterdag, van 14 tot 18 u.
Zondag, van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18u.

PROGRAMMA RANDACTIVITEITEN:

• vrijdag 21 okt. om 15u30: workshop voor kinderen van het 1e t/m het 4e leerjaar, door Jan
de Kinder (illustrator van jeugdboeken & prentenboeken).
De kinderen zullen zelf kunnen hun eigen verhaal tekenen en/of schrijven in de vorm van
een miniprentenboek.
De workshop is een combinatie van vertellen en tekenen, waarbij de kinderen actief betrokken worden.
• zaterdag 10 okt.: 15u – 17u.: vertelmomenten voor kleuters en 1ste leerjaar door Janne
Daeveloose, gratis toegang!
Tijdens boekenbeurs is er weer een wedstrijd voor de kinderen!
Wedstrijdformulieren tot zondag 11 okt. 18 u. in te dienen op de boekenbeurs.
De formulieren worden via de scholen verspreid.
Leuke boeken te winnen!
3

•14u00 tot 21u00: Kasteel Verhaege “Fototentoonstelling OGENBLIK VII”
Organisatie: Foto- en videoclub AGE P Ø N (gratis inkom)
•13u00: inschrijving Stratenloop "De 5 mijl van Vichte"
Stratenloop "Dwars door de kazerne", loopwedstrijd over 4 en 8 km
(vanaf 13u in de brandweerkazerne, start om15u) Organisatie : Brandweer Anzegem
•10u30 tot 15u30: openclubdag Tennisclub Vichte (week van de sportclub)
•Vanaf 14 uur de Oude Kerk Vichte
Tentoonstelling van kunstenaars uit de streek, mogelijkheid om werken te kopen.
Organisatie tentoonstelling : werkgroep ILO-ILO,
ten voordele van het Filipijns melaatsendorp

Zaterdag 17 september 2011

•20u00: de Oude Kerk Vichte Douce Ambiance
Passie voor chanson en musette, Paris au Printemps,
liedjes van Edith Piaf tot Django Reinhard met swing gebracht
Toegangsprijs optreden: vvk € 10 add € 12
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO, ten voordele van het Filipijns melaatsendorp

Vrijdag 16 september 2011

VICHTE
KERMISWEEKEND
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Organisatie: Werkgroep Ilo-Ilo: Fam. Patriek Vaneeckhout-Vantomme, 056/775022 - Pastoor Luc: 056/777870 en alle leden / Davidsfonds Vichte : Koen Tack, E. Tinelstr 8, 8570 Vichte
Wiel in Wiel : Philippe Degroote: 056/772571 / Brandweer Anzegem: Piet Beirlaen

•14u00: Wielerwedstrijd 79ste Textielprijs voor elite en beloften
Start: Molenhuis (inschrijvingen) Aankomst: Oudenaardestraat (±17u30)

Dinsdag 20 september 2011

•vanaf 14u00 Oude Kerk:
Tentoonstelling van kunstenaars uit de streek, mogelijkheid om werken te kopen.
Organisatie: werkgroep ILO-ILO ,t.v.v. het Filipijns melaatsendorp
Spetterende volksspelen voor jong en oud
"VERS GEPERST" boekenbeurs: voorstelling boekenpakket en jaarprog. Davidsfonds
Organisatie: Davidsfonds Vichte
Petanquetornooi
•11u00 tot 18u00: Opendeurdag "50 jaar Brandweer Anzegem"
Tentoonstelling wagen ark, spectaculaire demonstraties, jeugdbrandweer Anzegem,
animatie voor de kinderen, gezellige bar, rondrit voor kinderen, ….
•vanaf 14u00 Café Molenhuis Springkasteel
•15u30: Wielerwedstrijd voor Junioren
Start: Beukenhofstraat Aankomst: Molendreef
Organisatie: Wiel in Wiel
•18u00: Café de Gilde "The boss himself" dans en feestmuziek
ambiance tot in de late uurtjes, inkom gratis
•18u00: Café den Breugel Discobar op het terras

Zondag 18 september 2011

•18u30: Vichteplaats “7 Veldcross voor Vichtenaren” Organisatie: Wiel in Wiel
•18u30: Café de Gilde eetfestijn, mosselen met frietjes € 20 - € 11 (volw-kind) of
vleesschotel € 15 - € 8. Op voorhand ter plaatse inschrijven, plaatsen beperkt
•22u00: Café de Gilde na eetfestijn optredens van Nic Caan (ambiance verzekerd)

Streven start
TC Vichte absurdistisch

Wielertoeristenclub " wiel in wiel" behoort tot de
grootste van West -Vlaanderen
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 West-Vlaanderen. 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.mountainbike.be en je kan al beginnen watertanden. Wij zorgen eveneens
voor een winter- en zomerkalender. Dit jaar is er terug een heus MTB-criterium opgezet waar
de nodige punten te verdienen zijn.
Het wegseizoen begint de tweede zondag van maart en eindigt de tweede zondag van
oktober. Er wordt telkens gestart om 8 u. aan ons lokaal café ‘Den Hert’ op de Vichteplaats
voor een rit van om en bij de 70 à 80 km. De snelheid is aangepast en doenbaar voor iedereen. Een kopman heeft de leiding en er wordt steeds twee per twee gereden. Er kan wel eens
gekoerst worden op een helling, maar dan wordt er boven gewacht op de anderen. Ook rijdt
er telkens een volgwagen mee met de nodige reservewielen. Een vijftal daguitstappen zijn
voorzien: de ronde van Vlaanderen (korte afstand van 150 km met een 15-tal hellingen en
voor de hele echte kan ook de volledige afstand gereden worden), de Muur van Geraardsbergen, Halle heen en terug, een rit naar de Noord-Franse kust met ieder jaar een andere
eindbestemming (Cap-Griz-Nez, Le Toucquet, Hardelot,…), septemberuitstap (dit jaar Vlaams
Brabant). 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 20u Dan kan er wel eens flink doorgefietst worden, op de tanden bijten. Maar
weer hanteren we onze leuze ‘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 rally’s (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 viertal jaar geleden 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. Twee jaar terug zijn
we naar de Pyreneeën getrokken met op het menu twee cols per dag. Lastig maar prachtig.
De bestemming voor onze uitstap van dit jaar lag in de Cevennes met z’n prachtige natuur en
heerlijk fietsklimaat.
Zoals je kan zien zit ons seizoen bol van de activiteiten en kan er naar hartelust gefietst
worden. In november wordt er ieder jaar een inschrijvingsavond –en/of voormiddag georganiseerd in ons lokaal. Dit jaar zijn deze sessies gepland op vrijdagavond 18 /11 van 20 tot 22 u.
en op zondagvoormiddag 27/11 van 10 tot 12 u. in ons lokaal ‘café Den Hert’ op de Vichteplaats. Aan onze bestaande leden en voor diegenen die zich geroepen voelen om zich aan te
sluiten, van harte welkom. Voor de prijs van € 80 ben je lid voor gans het jaar en tevens verzekerd bij Wielerbond Vlaanderen. Nieuwe leden, of voor de bestaande leden om de vier jaar,
betalen € 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. Kwalitatief hoogstaande kledij van een bekend merk.
Mocht je het al ergens voelen kriebelen, neem dan contact op met Jean-Marie Verhoest via
émail jmverhoest@telenet.be of via gsm 0496/266218 voor meer inlichtingen en info. Je kan
tevens eens afkomen de zondagmorgen om eerst enkele proefritjes mee te rijden. Bezoek
onze website www.wtcvichte.be met allerlei info en foto’s over onze activiteiten.

Inschrijving Tennislessen.
Beste tennisliefhebbers,
September is de maand waarin alle sportactiviteiten terug op actief worden gezet.
Voor TC-Vichte is dit niet anders.

NIEUW, NIEUW, NIEUW, NIEUW,
NIEUW, NIEUW, NIEUW
Vanaf 2011 werkt TC-Vichte samen
met Tennisschool FUN!damentals.
Hierbij zijn zowel jongeren
als volwassenen welkom!
Alle communicatie rond de inschrijving
van de tennislessen verloopt
via deze tennisschool.
Je kan gebruikmaken van de website
van TC-Vichte om de link naar de tennisschool te maken of je kunt ook rechtsreeks de tennisschool bereiken via volgend web adres
Tennisschool: http://www.tennisschoolfundamentals.be/ of via
TC- Vichte : http://www.tcvichte.be
Heb je twijfels over de groep waarin je uw
zoon of dochter wilt inschrijven, formuleer
uw vragen dan via volgende weg:
Telefonisch: 0472/40.39.76
Schriftelijk: via de ‘Contact-module op de
website (onder ‘Vragen?’)
U komt in beide gevallen uit bij Jürgen
Thienpont (hoofdlesgever Tennisschool
FUN!damentals) die uw vragen vervolgens zo
spoedig mogelijk zal beantwoorden. Gelieve
er wel rekening te willen mee houden dat de
persoon in kwestie gedurende de periode
28/08 – 11/09 op reis is en het beantwoorden
van uw vragen iets moeilijker kan verlopen.

TC-Vichte neemt deel aan:

Van 10-18 september 2011 in de
sporthal Beekdale te Vichte.

Musical in Vichte

Nationale Strijdersbond Vichte
In memoriam Albert Byttebier
Op Witte Donderdag 21 april overleed
Albert Byttebier, voorzitter van Oudstrijdersbond – Vichte.
Hij volgde Gerard Demeyer als Voorzitter
op in 2001 en was voorheen ondervoorzitter.
Onze Engelse vrienden David en Albert
woonden de begrafenisplechtigheid bij. De
aanwezigheid ieder jaar op 11 november en
de waardering van talrijke Engelse vrienden
en ook Australiërs en Canadezen maakten
Albert en zijn mede-oudstrijders dankbaar en
gelukkig. Een voorbeeld voor ons en dan ook
een uitdrukkelijke wens van Albert dat na
het overlijden van de laatste oudstrijder de
plechtigheid met zoveel mogelijk (jeugdige)
aanwezigen en medewerkers zou blijven
bestaan. Ook daarom werd zuinig omgegaan
met de bestaande spaarcenten en het aantal
vlaggetjes die Albert aanmaakte voor de verkoop op 11 november zijn niet te tellen. Door
het al te vroeg verlies van zijn enige zoon
kreeg zijn levenslust een flinke knak. Maar
toch bleef hij zich inzetten voor de oudstrijders tot de laatste dag.
Als antwoord op zijn boodschap DOEN we
een DRINGENDE oproep tot jonge mensen
om zich te engageren voor de voorbereiding
van de toekomstige 11 november vieringen.
In de nabije toekomst zal 2014 een belangrijk
herdenkingsjaar worden in gans West-Vlaanderen en dit zal doorgaan tot 2018. Wij zijn
veel inzet verschuldigd tegenover o.m. de
236 soldaten, die hun laatste rustplaats in
Vichte hebben gevonden.

Het was al enkele weken verdacht stil na de
eerste oproep voor de musical in Vichte. Niet
alleen de zomer, maar ook de (administratieve) voorbereidingen zijn hier een beetje de
oorzaak van.
Wij mochten reeds heel wat enthousiaste
reacties verwachten en zijn dan ook absoluut
van plan om ons uitdagend idee te verwezenlijken.
Voor wie nu al twee zinnen lang denkt: “wie
heeft het hier over wat?”, snel nog even een
geheugensteuntje:
Toneelvereniging Streven slaat samen met
de fanfare Sint-Cecilia, het jeugdkoor La
Gioia en dansgroep Ariadne-Eureka de handen in elkaar om een musical op te voeren tijdens de kerstvakantie in 2013.
Voor deze uitdaging zijn wij nog op zoek
naar heel wat enthousiaste, creatieve, handige, gemotiveerde helpende handen en stemmen. Wij zijn nog op zoek naar spelers (vanaf
15 jaar), decorbouwers, kostuum- en attribuutontwerpers/verzamelaars … Elke vorm
van hulp is meer dan welkom!
Als jij zin hebt om met ons mee te stappen in
dit project, stuur dan als de bliksem een mailtje naar vichtemusical@gmail.com en laat ons
weten wie jij bent en waar jij sterk in bent!
Begin oktober proberen we een eerste vergadering te plannen. Kort er na organiseren
we ook een bescheiden auditie om goed te
weten welke talenten Vichte en omstreken
rijk is!
Enthousiaste groeten!
Streven, Ariadne-Eureka, La Gioia,
Sint-Cecilia

Na de plechtigheden op 11 november
worden de Engelse deelnemers en medewerkers om 11u op het gemeentehuis ontvangen. Om 13u volgt een feestmaal in salons
Rembrandt voor de ingeschrevenen (€32).
IEDEREEN welkom. Inschrijvingen bij John
Demeyer of André Terrijn.

Uitnodiging
aan alle inwoners,
en verenigingen van Vichte
Herdenking van de
nationale bevrijdings- en vredesdag
Vrijdag 11 november 2011
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
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Beste toneelliefhebbers!
Kijk, we gaan er niet over leuteren, over die zomer, er is al
genoeg nattigheid aan verspild
niewaar. Meteen tot de orde van de
dag zeggen wij. En die vinden wij van
Toneelgroep Streven in het nieuwe theaterseizoen 2011-2012 dat alweer ongeduldig op
de toneeldeurtjes staat te kloppen.
Starten doen we in november met “Pterodactylus”van Nicky Silver, in een regie van
Sven Ronsijn. Schrik niet en maak u vooral
geen zorgen, wij repeteren zelf nog volop
om de titel uit te spreken. Naar het schijnt
lukt het beter met een banaan in je mond,
terwijl je voorzicht met je grote teen een cactus probeert te kietelen...
Nog interessanter dan de titel, is de familie Ducan die in dit heerlijk stukje theater ten
tonele verschijnt. Mogen wij u voorstellen:
Emma: de hypochondrische dochter die
kampt met te veel gaten in haar geheugen
dan haar lief is.
Tommy: de nieuwe vriend van Emma, die
voor het eerst de familie binnentreedt om
haar hand te vragen.
Grace: heeft het druk met winkelen in de
exclusiefste winkels, organiseert feestjes en
coctailparty's die zeer zelden doorgaan. Ze
neemt Tommy in dienst als dienstmeid met
alle gevolgen van dien.
Todd: zoonlief is vier jaar van huis
geweest en is nu teruggekeerd met een
mededeling die inslaat als een bom. Het
enige dat hij wil is een bed om te slapen en
wat tijd om in de achtertuin gevonden dinosaurusbeenderen te monteren.
Arthur: een niet onfortuinlijke vader die
niet onfortuinlijk werk levert in een niet
onfortuinlijke bank. Voorts heeft hij vooral
herinneringen aan een niet onfortuinlijke
relatie met z'n zoon. Ooit.
Pterodactylus is een heerlijk wrange en
absurdistische komedie vol schone schijn
waarin de Familie Duncan ten onder gaat aan
hun eigen verborgen duistere geheimen,
constante ontkenning en stijgende verachting voor elkaar. Grappig en tegelijkertijd
bikkelhard.
In april laten wij het jong geweld op jullie
los. Geïnspireerd door Pina Bausch en begeleid door Lore Waignein zorgen jongeren
samen met enkele minder jongeren voor
vuurwerk op het podium van de Stringe. Via
de werktitel “Pina Colada” kunnen wij jullie
al verklappen dat het iets zomers en fris
wordt, iets zwoels en ruig, iets zoet en bitter,
iets cocos en ananas! Kom zelf ontdekken op
zaterdag 7, vrijdag 13 en/of zaterdag 14 april
2012 wat een stevige portie jong enthousiasme teweeg brengt!
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 van een absolute voorrang op de
beste plaatsen.
U merkt het, Streven bulkt weer van
ambitie en we hopen dan ook u weer talrijk
op onze producties te mogen verwelkomen.
Veel toneelgroeten!

“Pterodactylus”
Auteur: Nicky Silver - Regie: Sven Ronsijn
Speeldata:
zaterdag 12 november 2011 om 20u00
vrijdag 18 november 2011 om 20u00
zaterdag 19 november 2011 om 20u00
in C.C. de Stringe te Vichte
Abonnement: €12 / Losse kaart: €8
Reserveer online en kies zelf uw plaats:
www.strevenvichte.be
of bel 0476 01 21 21
(ma-vrij 19u-21u, za 20u-21u)

Vr. 30 sept. om 20 u. in De Stringe:

Meer dan
30 jaar
Badmintonclub
"Prutske"

toneelvoorstelling

Frederik
Frederik heeft beslist. Hij woont niet waar hij wil wonen.
Werkt niet waar hij wil werken. Eet niet wat hij wil eten.
Ze bedoelen het goed, dat weet hij wel, maar vanaf nu zal het anders
zijn. We leven tenslotte in een vrij land waar iedereen mag gaan en staan waar hij of zij wil.
Dus Frederik gaat weg. Linda zal dat wel begrijpen.
En Bart gaat met hem mee. Niet dat Frederik daar om vroeg. We leven tenslotte in een vrij
land waar iedereen mag gaan en staan waar hij of zij wil. Dus Bart gaat met hem mee.
‘Frederik’ is het ontroerende en grappige verhaal van twee bijzondere mensen met autisme op zoek naar wat ze zelf willen.
Een roadmovie te voet op het toneel.
Autisme lijkt vandaag de dag een beetje een modewoord, en
dat is jammer omdat de noden van mensen met autisme actueler zijn dan ooit. In dit ontroerende en grappige verhaal gaan
twee bijzondere mensen met autisme op zoek naar wat ze zelf
willen.
€ 13 | € 12 | € 9 • Leeftijd: + 15 jaar
Tekst : Mathias Sercu • Muziek: Sioen • Regie : Paula Bangels
Spel: David Cantens & Mathias Sercu
Om 19.30 u.: inleiding over het fenomeen autisme

Reeds maar dan dertig jaar wordt elke
donderdagavond tussen 20 en 22u in de
sporthal Beekdale aan het Ommersheimplein
te Vichte flink op badmintonpluimpjes
gemept. Dit jaar is dit niet anders. Alle deelnemers, mannen en vrouwen, spelen er recreatief. Ons jongste lid is 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 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 € 25
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 per avond i.p.v. € 2,5.
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
(0496 231 453)

Zo. 25 sept.:

met het hele
gezin naar
kinderboerderij ’t Herreke,

Pontstraat 90, Heestert

- Wie met de auto gaat zorgt dat hij om 14u15 aan de kinderboerderij is.
- Wie wil kan mee in groep naar Heestert fietsen (5 km). We verzamelen dan om 13u30 aan
de parking aan het Spey (aan de Vrije Basisschool)
Ter plaatse kunnen de kinderen deelnemen aan allerlei boerderijactiviteiten, aangepast aan
de weersomstandigheden en aan de tijd van het jaar.
Inschrijven kan tot 16 sept. bij:
Karel Dewaele– Sofie Dehullu - Ten Bele 1 - 056 77 50 57
Pieter Vandenberghe – Julie Stragier-Vichteplaats 23-0473 589 107
Deelnameprijs per kind dat deelneemt aan de activiteiten: Leden: 6 €, niet–leden: 8 €
(een drankje en een ijsje voor de kinderen is inbegrepen)
Het aantal inschrijvingen is beperkt!

Zo. 16 okt.:

Ziezoodag Antwerpen

Heel democratische toegangsprijs, ver onder de gewone dagprijs
van het inkomticket: leden € 9 euro – niet-leden € 16 (3-6 jaar: € 4
– niet-leden € 7). In het inkomticket is het treinvervoer NIET inbegrepen. Inschrijvingen lopen vanaf 28 juni tot 1 oktober (tenzij er
vroeger wordt afgesloten).
Inschrijvingen gebeuren online via de website www.gezinsbond.be/ziezoodag

Schrijf je in: kom langs in de bib of via het
formulier op website

En verder:
Za.-zo. 22-23 okt: Jeugdboekenbeurs in de Oude kerk
Za 29 okt.: Bietentocht
Za 19 nov.: Tweedehandsbeurs in De Stringe Alle info bij Dirk Gabriël dirkgabriël6@msn.com

VERWENDAG zaterdag 15 oktober 2011
kom allemaal zeker
langs tussen 10u-12u
want …. Waar staat
de bib al niet voor?

De Sint komt weer naar Vichte!
We hebben het al
eens gemeld in een vorige editie maar nu is er de
definitieve bevestiging:
De Sint komt op zondag 27
november naar de Stringe
te Vichte. Vorig jaar had hij
het te druk maar dit jaar
kon de goedheilig man
wel een plaatsje in zijn
agenda reserveren om
onze kinderen persoonlijk
te ontmoeten.
Het concept van het
Sinterklaasfeest is hetzelfde als het succesvolle
bezoek van 2 jaar terug.
Alle ouders en grootouders kunnen met de
jonge kinderen Sinterklaas komen verwelkomen.
Het wordt een schitterende
namiddag waar de kinderen een circus opleiding krijgen met hun schoolvrienden, broertjes, zusjes, neefjes en nichten. Je kan de Sint
persoonlijk ontmoeten en bovenal is er veel
kinderanimatie.
Het Sinterklaasfeest zal volledig plaats
vinden in de Stringe. Kinderen, ouders, peter
en meter en grootouders worden er stipt om
14u verwacht. Eenmaal aangekomen in de
feestzaal zullen de kinderen uitgenodigd
worden naar de scène van de toneelzaal
waar ze actief kunnen deelnemen aan de Sinterklaasshow die 1 uur zal duren. Ze worden
daarbij begeleid door leiders en leidsters van
jeugdbewegingen, de Zwarte Pieten en professionele animatoren. De ouders van de
allerkleinsten mogen mee op het podium.

Op de bühne van de toneelzaal worden
de kinderen opgeleid tot circusartiesten en dieren. De Pieten hebben immers een circusshow opgezet voor de Sint, maar zijn vergeten de wilde dieren mee te nemen. De kinderen moeten zorgen voor de animatie en zullen omgetoverd worden tot circusartiesten
en dieren.
Ondertussen kunnen de ouders en grootouders rustig genieten van een pannenkoek,
een streekbiertje en gratis koffie in de feestzaal, waarbij ze het gebeuren op een groot
scherm kunnen meevolgen.
Na de show van 1 uur trekt de kinderstoet
de feestzaal binnen. Daar kunnen de kinderen persoonlijk de Sint ontmoeten, hun tekening afgeven en zullen ze een snoepzak van
de Sint krijgen. Er is een fotomoment met de
Sint en daarnaast is er kinderanimatie. Dit
wordt een gezellige familienamiddag waar
iedereen kan genieten met vooral veel kinderplezier.
Het feest zit erop om 18u.
In de loop van de maand oktober en
november houden we jullie verder op de
hoogte via de scholen, affiches en speciale
uitnodigingen. Zet alvast deze datum in jullie
agenda. Tot op 27 november voor het grote
Sinterklaasfeest!
Vanwege de Dorpsraad Vichte en alle
meewerkende scholen en verenigingen
PS In de loop van de volgend maand zullen de verenigingen nog eens aangesproken
worden voor hun medewerking. Goeie zielen
die een handje willen toesteken maar niet
verbonden zijn aan een vereniging zijn
natuurlijk ook altijd welkom, stuur gewoon
mailtje naar buro@vichte.be.

LETTERKOORTS
Vrijdag 21 oktober 2011 schouwburg Kortrijk literaire wandeling in Kortrijk met:
Marion Bloem ** Tommy Wieringa **Jan Terlouw ** Sanne Terlouw ** Maud Vanauwaert
** Eveline Vanhaverbeke ** Veerle Ernalsteen **winnaar van de Libris Literatuurprijs
Yves Petry ** auteur/komiek/theatermaker
Joost Vandecasteele**
Vanaf 18u30 staan de deuren van de Kortrijkse schouwburg open voor onthaal en een
hapje en drankje. De avond wordt daar vakkundig afgesloten door Fien Sabbe en - uiteraard - een boekenstand, signeersessie en heel
veel stof tot napraten.
Kaarten in de bib! € 10 incl. onthaal met
hapje en drankje

OKRA-TREFPUNT
Hier volgt onze agenda:
- Maandag 12 september word
een voordracht gegeven
over"erfenissen en successierechfen"
met bankier en notaris.
- Donderdag 15 september word de
fiets ter hand genomen om de nodige kilometers af te haspelen.
- Donderdag 22 september gaan de petanqueballen weer aan het rollen in De Stringe.
- Donderdag 29 september worden de lachspieren op de troef gesteld bij de film van
Peter De Kemel,met als titel "Wafelijzers en
schietgeweren".Deze vertoning gaat door
in de toneelzaal van De Stringe;in de zachte
zetels zoals in de cinema.
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PROGRAMMA
• Hoe gezond zijn vaccins - donderdag 22 september
In samenwerking met CM
Wanneer: donderdag 22 september om 19u30
Waar: “De Kring”
Prijs: € 1,50, niet leden € 3,00 (drankje inbegrepen)
Inschrijven tegen 17 september bij Karien Demeyer,
Cardijnstraat 1, bus 1, Vichte, Tel. 056/775537,
kariendemeyer@ skynet.be
• Bloemschikken - donderdag 6 oktober
Om 13u30 of om 19u30 met lesgeefster Sophie Taelman in zaal “De Kring”, Oudenaardestraat, Vichte.
Inschrijvingsgeld : € 3 voor leden, € 6 voor niet-leden
Inschrijven tegen 2 oktober bij :Sophie Taelman,
Zavelstraat 31, 8553 Otegem, 0497/97.00.99,
sophie.taelman@telenet.be
Telefonisch te bereiken in het weekend of in de werkweek na 20 uur
• Kerstdécoratie – cursus van 3x3uur
Bollen in klei - Lichtslingers in zijdepapier
Wanneer: de maandagnamiddag om 14u op
10, 17 en 24 oktober
’s avonds om 19u op 3, 17 en 24 oktober
Waar: “De Kring”
Prijs: € 9 leden, € 18 niet leden
Inschrijving tegen 25 september bij Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
• Van abracadabra tot zwarte kat, een wereld vol
bijgeloof – 27 oktober
Meer info bij Karien Demeyer, Cardijnstraat 1, bus 1,
Vichte, Tel. 056/775537, kariendemeyer@ skynet.be
• Nordic Walking – 19 en 26 november
Voor gevorderden of beginneling.
Meer info bij Anne Waelkens, Opstalstraat 4, Vichte,
Tel. 056/775785, curdenanne@skynet.be
• Gelaatsverzorging en lichte maquillage – donderdag 8 december
Meer info bij Anne Waelkens, Opstalstraat 4, Vichte,
Tel. 056/775785, curdenanne@skynet.be
• Bloemschikken – donderdag 15 december
Wij maken een kerststuk. Namiddag of avond. Meer
info Cindy D’Hoop, Hooiestraat 25, Vichte, Tel.
0471/075719, steven.peirs@telenet.be
Willen jullie ook een bruisend en tof KAV jaar meemaken?
Dan nodigen we jullie met plezier uit om vandaag lid te
worden.
Meer info: tel. C. Cosaert Tel. 056/77 54 66 of 1 van de
bovenstaande nummers of mailadressen
www.kavvichte.tk
- Donderdag 6 oktober is het pijkens troef in
De Stringe.
- Dinsdag 11 oktober gaan we met de bus op
daguitstap na een lekker middagmaal.gaan
we naar en pottenbakkenij en vervolgens
naar het "illuseum"jn Gent.
- Donderdag 13 oktober wandelen we op het
thuisfront.
- Donderdag 20 oktober spelen we opnieuw
petanque.
- Maandag 24 oktober gaat ons herfstfeest
door in de Rembrandt met optreden van
The Vergies (de Oostendse Edith Piaf). Tijdens dit feest worden de gouden en diamanten jubilarissen gevierd.
- Donderdag 27 oktober word de laatste
fietstocht van dit jaar gereden.
- Er wordt op donderdag 27 oktober door
enkele leden het concert"melodieën van de
lage Landen" bijgewoond in het casino van
Oostende.
- Donderdag 3 november is er terug kaartnamiddag in De Stringe.
- Maandag 7 november trekken we met 35
personen per bus naar Flanders Expo te
Gent om er het concert van Strato-Vani bij
te wonen.
- Donderdag 17 november petanque.
- Donderdag 24 november wandelen buiten
de Vichtse grenzen
- Donderdag 1 december de laatste kaarting
van 2011.
- Donderdag 8 december laatste wandeling
in het ons dierbaar Vichte.
- Vrijdag 16 december voldoeningsfeest voor
de kernleden van OKRA.
- Maandag 19 december viert OKRA-Trefpunt-Vichte het kerstfeest in de zaalRembrandt met optreden van het duo Guido en
Carine Vandamme.
- Donderdag 22 december de laatste keer
petanque, dan worden de pelanqueballen
opgeborgen tot eind januari 2012.
Zo te zien hebben onze leden niet veel tijd
om zich te vervelen. Dat van "mensen met
pensioen hebben weinig tijd" zal er toch
voor iets tussen zitten.
Het bestuur.

Petanque: 1e dinsdag 14 u.
Wandelen: 2e dinsdag 14.30 u.
Kaarten:
3e dinsdag 14.30 u.
Uitstappen: 4e dinsdag
Fietsen:
woensdag ’s zomers 14.30u.
September
Di. 20: De Stringe – kaarten
Di. 27: ½ dag met wagen, Galloo-recyclage te Menen
Do. 29: Mensindezaal te Tiegem, 20 u. lezing over FransVlaanderen, cultuurraad € 3
Oktober
Wo. 12:De Stringe te 20 u. – film “Bienvenue chez les
Ch’tis”, succesfilm, cultuurraad € 3
Di. 18: REMBRANDT te 14.30 u. speelfilm “de kiekens”
door Dan Key en Christian Devos, over ’t leven in
de streek, + Breugelmaal
SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

FREDERICK

Kalender
KVLV

Zo. 23: met bus naar Frans-Vlaanderen, Bergues en Cassel, cultuurraad € 10
Di. 25: ½ dag met trein naar Kortrijk, bezoek aan de
thuiszorgwinkel
November
Di. 15: De Stringe – kaarten
Do. 17: Vossenberg Hooglede, 14 u. dans- namiddag,
neos nationaal
Zo. 20: Vorst nationaal 15 u. Spaanse rijschool, neos
nationaal
Di. 22: ½ dag met trein naar “K” achter de schermen in
Kortrijk
December
Di. 13: De Stringe te 14 u. Johan Stollz-muziek, seniorenraad
Seniorenraad
Di. 20: REMBRANDT te 14.30 u. kerstviering
door “Troulalie” met eigen tekst op kerstmuziek
Contactgegevens: zie www.vichte.be (verenigingen)

Bestuur KVLV-Vichte

donderdag 20/09/2011 19u refter Beukennoot knutselles lesgeefster : Nathalie Hoste
donderdag 13/10/2011 19u refter Beukennoot kookles: "Koken in pakketjes" - lesgeefster: Karine Tanghe
dinsdag 18/10/2011 19.45u D'Iefte Deerlijk "Passie
en intimiteit na 40" - lesgeefster: Brigitte Dhondt
(gewestelijke activiteit)
woensdag 26/10/2011 19.30u bar De Stringe "Geluk
kan je leren" - lesgeefster: Gudrun Verstraete
dinsdag 8/11/2011 19u refter Beukennoot kookles :
"Feestmenu" - lesgeefster: Karine Tanghe
zaterdag 26/11/2011 19.30u bar de Stringe Kaas-en
wijnavond
zondag 11/12/2011 14u bar de Stringe Adventsbijeenkomst : "Vertrouwen in tijden van onzekerheid"
lesgeefster: Marleen Palfliet

Voorzitster : Greet De Kesel Molendreef 78 8570 Vichte
056/32 56 89
Secretaresse :Dorine Vandendriessche
Otegemstraat 105 8570 Vichte 056/77 31 37
dorinevds@skynet.be
Proost : Vandemoortele Luc
Bestuursleden :
Solange Coucke Peter Benoitstraat 33 8570 Vichte
056/77 56 59
Chantal D’Huyvetter Harelbekestraat 4 8570 Vichte
056/77 97 33
Claudine Meesseman Domien Veysstraat 40 8570 Vichte
056/77 63 10
Martine Ostyn Delfien Vanhautestraat 38 8570 Vichte
056/77 97 40
Carine Synhaeve Beukenhofstraat 21 8570 Vichte
056/77 80 88

INSTALLATIE •

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Nieuwjaar) te bezorgen vóór zondag 5 december 2011
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be
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

www.sunroofcleaner.be

Deltea
We connect you
to the world !
Telecomcenter
Kopie- en printcenter

‘t Beddeke
RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU
Krekelheedstraat 14 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 61 31

Vichteplaats 37 - Vichte
www.deltea.be

e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbeddeke.be

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

definitieve
Harelbekestraat 12 - 8570 Vichte
Tel. 056/32 08 92 - Fax 056/32 35 59

ontharingen
en

Trui Parmentier

alle
schoonheidszorgen

COMPUTER

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
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

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

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

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

huishoudlinnen

Bouwcoördinatie - Realisatie

OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be

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

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

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

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

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

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

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

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

