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DE VERTELLER

Editoriaal

Vind je ze ook zo mooi? Die kerstkaartjes met besneeuwde landschappen en gezellige huisjes bekleed met een witte wollen muts en een parelsnoer van glinsterende
lampjes in alle kleuren van de regenboog. In onze contreien kan je dit spektakel bijna
nooit meer aanschouwen. Overvloedige regen en late herfststormen zijn tegenwoordig ons deel geworden, dit in tegenstelling tot onze zomers, geplaagd door kurkdroge
hittegolven. Per ongeluk heeft een grote winterse bui deze week de verkeerde afslag
genomen bij de straalstroom en is hij bij ons terechtgekomen. Terwijl ik dit hier nu
schrijf, medio jaren 2040, is het al meer dan een kwarteeuw geleden dat we van de
dito man nog zo’n witte kerstcadeau kregen. Pas op, bij het keren van dit millennium werden we reeds verwittigd door menig geleerde dat deze weersveranderingen door
de opwarming van de aarde in de vlucht van de zwaluw geschreven stond. Wie herinnert zich het Kyoto-protocol niet? Tegenwoordig is dit verplichte leerstof: “hoe
kortzichtige wereldleiders harde bewijzen zo maar naast zich neerlegden ten voordele van het eigenbelang en het onstilbare winstbejag”. Hun kleinkinderen kunnen er
nog van meespreken!
Brugge kan nu met recht en reden het predicaat “Venetië van het Noorden” dragen.
Niet zoals vroeger omdat die Scone in de middeleeuwen heel veel zaken deed met de
zuiderse stadstaat. Nee, omdat door de vele overstromingen de Burg er regelmatig uitziet als het verzopen San Marcoplein. Zolang de grote waterkeringsmuur rond de
haven van Oostende en Zeebrugge niet afgewerkt is, zullen de fundamenten van onze
gewezen provinciehoofdstad blijven pootje baden. De overheid is veel te laat aan de
constructie begonnen net zoals bij de ontsluiting van de Antwerpse ring zoveel decennia geleden. Wie herinnert zich nog de dagen met meer dan 600 km file. Pas op, de
politici kunnen er zelf ook niets aan doen. Zoals een gemiddelde goudvis slechts 10
seconden kan onthouden, kan een gemiddelde politieke gezagsdrager ook niet meer dan
4 of 6 jaar vooruitdenken. Het was vroeger zo en het is nog steeds zo. Het zal wel
in het DNA zitten, of is het een afwijking?
En zoals ik al vermeldde, kon je vroeger nog rekenen op het provinciebestuur om de
plaatselijke noden in onze hoofdstad te verdedigen. Maar sinds de definitieve

afschaffing ervan en ook van onze provincie in de jaren 2020, kunnen we dit “tussengewicht” niet meer in de schaal werpen. Er was al sprake van de eliminatie van
de provincie op het einde van mijn voorzitterschap. Da’s ook al weer tientallen jaren
geleden. Toen was ons dorp Vichte nog een deel van “Groot Anzegem”. Ik herinner mij
nog levendig de vele disputen tussen onze gemeentes. “Ter Vichten” stelde, niet helemaal onterecht, dat het als grootste sponsor van de gemeentelijke kas te weinig terugkreeg. Die van Anzegem vonden op hun beurt dat de Vichtenaren te lange tenen hadden en dat de gemeente nu eenmaal Anzegem heette en niet Vichte. Die van Vichte,
maar ook van Ingooigem zeiden natuurlijk nooit dat ze in Anzegem woonden maar
wel in hun eigen dorp, tot ontevredenheid van sommige Anzegemse raadsleden. Vichte had een dichter bevolkte dorpskern en ook een grotere aanwezigheid van industrie
en neringen. Het is evident dat dit het steeds sluimerende ongenoegen voedde. Ik herinner me nog het akkefietje waarbij de gemeentelijke school van Vichte als één van de
eerste een succesvolle techniekklas organiseerde en het jaar daarna de 2 nieuwe techniekklassen moest afstaan aan de scholen van Anzegem. Na enkele interventies voor
en achter de schermen werden ze alsnog en logischerwijze gesplitst over beide gemeentes. Enfin, lang heeft de fusie niet bestaan, want door de afschaffing van de provincies werden al de gemeentes opnieuw en groter gefusioneerd. Nu was het dorp Anzegem net zoals Vichte een klein deel van Gaverland waar de stad Waregem de plak
sloeg. Gelukkig hadden en hebben wij wel nog steeds onze Dorpsraad…. Hmm, ik
vraag me af of een voorwoordje in het midden van deze eeuw er zo zou uitzien?
Ach, laten we maar eerst 2015 gelukkig, gezond en met een drankje inzetten. Tot
op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de gerestaureerde stallen van het kasteel Verhaeghe op 1 januari om 11u30. Wees stipt! Wij sluiten al één uur later zodat iedereen op tijd met zijn voeten onder de tafel kan schuiven.
Gelukkig en voorspoedig 2015

Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie
Voorzitter

50 jaar vriendschap tussen
VICHTE en OMMERSHEIM
In 1965 vond de eerste ontmoeting plaats
tussen MV Ommersheim en de KF. Sint-Cecilia. Dus in 2015 is dit 50 jaar vriendschap tussen beide verenigingen.
Om een ontmoeting te organiseren is het
belangrijk dat gezinnen van een nieuwe
generatie bereid zijn zich aan te bieden als
gastgezin, hetzij voor een echtpaar, hetzij
Beste mevrouw, mijnheer
Vanuit de werkgroep Iloilo
willen wij met Kerstmis en
Nieuwjaar
terug
onze
Nieuwjaarsactie lanceren
naar jullie. Samen met onze
beste kerst- en nieuwjaarswensen, vragen wij ook terug wat aandacht
voor de minderbedeelden in onze wereld.
Deze keer gaat onze steun volledig naar ons
Braziliaans project, onze kinderopvang van
Acopamec in Salvador da Bahia.

Kerstavondviering in de
kerk van Vichte
Op woensdag 24 december om 17u30:
kerstavondviering in de St.-Stefanuskerk.
Het wordt opnieuw een stemmige viering
voor groot en klein.
Het kerstverhaal wordt uitgebeeld en we
zingen samen met het koor
enkele kerstliederen.
Heel graag tot dan! Zalig kerstfeest!
Jean-Yves Verhaeghe, diaken
Klaverstraat 3 - 8570 Vichte 056 42 37 10

Spelletjesavond
Café Den Hert
organiseert een
SPELLETJESAVOND
op vrijdag 26 december vanaf 19u.
Inkom 2 euro

voor jeugdige muzikanten.
Gegarandeerd een rijke ervaring. En het zou
bijzonder eervol zijn als gastvrije gemeente
te mogen erkend worden.
In afwachting van verdere gegevens, kunt u
steeds uw naam opgeven bij André Terrijn,
Olekenbosstraat 23, 8570 Vichte - tel. 056/32
55 38 - e-mail: andreterrijn@hotmail.com of
ook bij een bestuurslid van de fanfare.
André Terrijn.

reeds uit de boot vallen wegens het ontbreken van de nodige kennis bij de ouders.

Prettige Kerst- en Nieuwjaarswensen en hartelijk dank vanwege

Vanwege Acopamec, maar vooral vanwege
alle kinderen die door jullie geholpen worden alvast zalige Kerstdagen en een mooi
2015.

Isabelle, Nico, Rudy, Dorine, Peter, Kirsten,
Nicole, Patriek
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Bericht dat we via Guido Steemans vanuit
Brazilië ontvingen.
In 2015 bestaat Acopamec 25 jaar. Toen de
17-jarige Jorge door de politie werd doodgeschoten, zijn kameraden waren net iets vlugger, dacht Michel Ramon aan wat hij gezegd
had. Jorge was lid van een dievenbende
geworden en toen Michel hem daarover aansprak vroeg Jorge: “Wat kan je me als alternatief bieden?”. Er was inderdaad niets om
de kinderen en jongeren van de wijk op te
vangen. Zo werd Acopamec geboren en is het
bijna 25 jaar later een centrum waar dagelijks rond de 2.500 kinderen, jongeren en
families worden opgevangen. De kinderopvang, in Brazilië de creche genoemd, is de
mogelijke start van het doorlopen van verschillende sectoren in Acopamec. In 4 kinderopvangen worden ongeveer een 250 kinderen begeleid. In het centrum wordt daarbij
nog aan de 5 en 6-jarigen alfabetisatie gegeven. Een project dat met jullie hulp gesteund
wordt. Het is in het Brazilië van vandaag, en
vooral dan in de wijken waar we werken
(Mata Escura en Calabetão) niet gemakkelijk
om kind te zijn. Midden in het straatgeweld,
het gebrek aan gezondheidszorg en vaak
gaan slapen met een hongerige maag moet
je maar proberen op te groeien. Acopamec is
daarom voor velen een tweede thuis. Vooral
de kinderopvang is daarvan een mooi teken,
de kinderen die daar opgevangen worden
krijgen een gezonde maaltijd, kunnen tussen
de middag in een aangepast lokaal hun middagdutje doen en krijgen de eerste stappen
in leren lezen en schrijven. Heel belangrijk
voor hun verdere toekomst en een stapje
voorruit in het lager onderwijs waar velen

Acopamec is een organisatie die opgericht
werd door priester Michel Ramon om de
opvang van de straatkinderen in Brazilië
sterk te verbeteren. Hoofddoel van de organisatie is de rechten van de kinderen en jongeren te doen eerbiedigen door samen te
werken met de ouders, wijkbewoners en de
plaatselijke overheid.
Guido Steemans, afkomstig uit Brugge, is
onze contactpersoon voor dit project en hij
brengt maandelijks verslag uit van wat er
met onze steun gedaan wordt. In oktober
laatstleden kwam hij in de refter van de
gemeenteschool zijn werk toelichten. Alle
aanwezigen waren onder de indruk van het
mooie en duurzaam project en het is heel
belangrijk dat we dit verder kunnen uitbouwen, want de kinderen en hun ouders uit de
sloppenwijken rekenen op onze steun.
Heel concreet steunen we de verdere uitbouw van de kinderopvang en alfabetisatie
van de kinderen. In het artikel hierop volgend vinden jullie meer nieuws vanuit Brazilië.
Voor ons Braziliaans project :
- 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 euro
met referentie Michel Ramon, Brazilië
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Acopamec is dankbaar dat jullie, mensen uit
Vichte en omstreken, dat project helpen
ondersteunen. Jullie hulp is belangrijk voor
de de kinderen in de creche maar ook voor de
naschoolse opvang die we met jullie inbreng
kunnen realiseren. Dit jaar hadden we ook de
kans om met jullie steun het dak van de creche te herstellen. Redenen genoeg om jullie
duizend maal te danken en opnieuw te vragen, laat ons niet in de steek.

Unizo Aktiv'O
(Groot-Anzegem) Nieuwjaarsreceptie
Unizo Aktiv'O nodigt alle ondernemers uit
de gemeente uit voor zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Deze zal doorgaan op 22 januari 2015 bij
Garage Colpaert, Vossestraat 54, 8570
Ingooigem.
Wij heten u van harte welkom vanaf 19.30u
en voorzien iedereen van een natje en een
droogje.
Gelieve in te schrijven op voorhand bij
info@bloemenpioen.be
Namens het bestuur van Unizo Aktiv'O
hopen wij u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen!

HOTLIPS zal de aardbol gaan veroveren. De firma CAS
und Metics, die deze allernieuwste lippenstift heeft ontworpen, wil een wereldwijde reclamecamapgne voeren.
Charlotte, een topmodel, wordt hiervoor aangezocht.
Totdat Mia, haar zuster, ten tonele verschijnt. Minder
bedeeld door moeder natuur en daardoor gefrustreerd
tot en met, wil zij koste wat het kost dat contract in de
wacht slepen. En alle hulp is daarbij welkom. Een conciërge die kan hypnotiseren. Een lifthersteller die de Duitse taal spreekt, of toch ongeveer. Het doel heiligt de middelen.
Met andere woorden : de strijd van een volslanke vrouw
in het wereldje van topmodellen.
Linda Manderick – Sophie Nuyttens – Antoon ’t Kint –
Ignace Gabriël – Nadine Marysse – Youri Devlaminck –
Peter Nuyttens – Ottevaere Filip

VKSJ - Vichte
Beste Vichtse bewoners
De tijd vliegt voorbij.
VKSJ Vichte voelt de
barre wintertijden
weer
aankomen
maar blijft niet stilEr
viel
zitten.
alweer heel wat te beleven
en er staat nog meer te
wachten.
Tevreden blikken wij
terug op onze afgelopen
ouderavond. Via deze weg willen wij nog
eens alle mensen bedanken die voor dit
weerspektakel hun steentje op de een of
andere manier hebben bijgedragen. Van
zonnetjes tot noodweer, wij vonden het
super om te doen en waren heel tevreden
door het vele enthousiasme. Een dikke pluim
voor onze leden!
Verder kunnen wij het niet geloven, maar
het jaar 2014 kunnen wij bijna verleden tijd
noemen. Wij wensen u voor het jaar 2015
dan ook het allerbeste toe, te beginnen met
een zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar!
We hopen opnieuw een leuk jaar vol activiteiten, veel geluk en een dozijn vol plezier.
We durven al even in het jaar 2015 piepen.
Ook dit jaar gaan de sloebers en de springers
op weekend (28 feb - 1 maart). De jimmers
krijgen de kans om het weekend ervoor op
weekend te gaan. Voor onze simmers ligt de

tweejaarlijkse wandeltocht ‘Joepie’ in het
vooruitzicht. Jullie krijgen weldra meer informatie rond deze uitstapjes.
Op 21 maart 2015 voorzien wij in De Stringe
opnieuw een fuif. Deze steken we dit jaar in
een nieuw jasje, maar het blijft een giga
muziek- en dansfeest waar men zich eens
goed kan uitleven. Nieuwsgierig? Deze
party kan u niet missen. U zal er zeker
weldra meer over te weten komen. Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Tijdens onze examenperiode proberen wij zo
veel mogelijk activiteiten te laten doorgaan.
Hopelijk kunnen wij op uw begrip rekenen
als we het schoolwerk toch even moeten
voornemen. Hou dus goed de maandbrieven
in de gaten! Deze kunnen geraadpleegd
worden op onze website.
Als u nog beter op de hoogte wil zijn over
het reilen en zeilen van VKSJ Vichte, dan kan
u altijd een kijkje nemen op onze VKSJ-website (vksj-vichte.be). Deze mooie site wordt
nog steeds onderhouden door Henri De
Veene die onlangs enkele aanpassingen
deed. Dank daarvoor. Zeker de moeite om
virtueel eens op bezoek te komen! Ook op
facebook is er de mogelijkheid om onze
pagina leuk te vinden (VKSJ Vichte). Zit u
met vragen, klachten of mededelingen? Dan
kan u simpelweg de hoofdleiding contacteren (Lisa De Smet & Isolde Tack: vksj.vichte@hotmail.com).
Tot de volgende!
VKSJ Vichte

KWISTDA! De oerquiz
Het is alweer zover!!!
Tijd om terug de eindejaarslijstjes te studeren, want de vijfde editie van "Kwistda!"
komt eraan! Jazeker, de lustrumeditie!!
MAAR VOORAL:
TIJD OM NU IN TE SCHRIJVEN!!!
De succesformule van Dede en Ksa Ter Vichten blijft ongewijzigd: een sfeervolle quiz
met gevarieerde vragen, een leuke avond
voor jong en oud, met een hoofdprijs van 150
euro (en mooie prijzen voor de dichte ereplaatsen).
Na het succes van de vorige 4 edities, doen
we er opnieuw alles aan om de organisatie
nog te verbeteren, met nieuwe en originele
Hoi KSA lievende
Vichtenaren!
Hè hè, het was ons een
jaartje! We hebben er weer
een boerenjaar opzitten. Een schitterende
fuif, fantastische kampen en ultrazalige activiteiten. 2014, een jaar
waarmee we een fantastisch werkjaar afsloten en een, hopelijk nog fantastischer, werkjaar opnieuw op gang trokken. Dat deden we
dit jaar met de eerste editie van ‘Startdag’,
waar we in de namiddag een mooi maar pittig fietstochtje hadden voorzien met aangename tussenstops. Voor de talrijk aanwezige
sympathisanten was er ’s avonds een heerlijke barbecue, dat alles in het mooie Beukenhofse decor. Bedankt aan alle aanwezigen!
De week erna begonnen onze echte activiteiten. Eindelijk! Leiders en leden hadden
er immens veel zin in en dat resulteerde dan
ook in een massale opkomst. Ook de weken
daarop kwamen de leden in grote getale.
Bedankt daarvoor en de leiders hopen uiteraard dat dat alleen maar beter wordt! Nu
aan het begin van de kerstvakantie zitten alle
examens erop voor de leden. Helaas begin-

nen de proefwerkjes van de leiders dan.
Gelukkig zijn het maar proefwerkjes dus
geen paniek, er zullen gewoon activiteiten
zijn zoals altijd!
Verder willen we nog wat reclame maken
voor de jaarlijkse quiz ‘Kwistda’ ten voordele
van onze Hernieuwers en voetbalploeg DeDe
Vichte. ‘Kwistda’ gaat door op 6 februari in
De Stringe. Voor slechts 25 euro per ploeg
van maximaal 5 quizzers heb je een hele
avond vertier. Zoek dus snel nog enkele slimme buren, plezante vrienden of geniale familieleden en vorm een ploegje. Als al die grijze massa’s samenkomen maakt u misschien
wel kans op de hoofdprijs van 150euro !
Wees er snel bij, want de beschikbare plaatsjes zijn beperkt aan het worden! (inschrijven
kan via kwistda@gmail.com of telefoneren
naar 0491/74.69.00)
Ziezo, we wensen iedereen een zalig en
goed kalkoengevuld kerstfeest en een gelukkig en champagne ontkurkend nieuwjaar
toe. Geniet van de feestdagen!
Groetjes, de leiders
(Bij vragen of opmerkingen contacteer
hoofdleider
Jonathan
Dewaele:
0470/51.49.84 of jonathan_dewaele@hotmail.com)

Wandelclub
DE TEXTIELTREKKERS vzw

Onze wandelhoogdag blijft ongetwijfeld de
21st PRUTSKETOCHT die plaats vindt op
zondag 13 september vanuit ditmaal de
firma Delrue te Anzegem in samenwerking
met de Krant van West-Vlaanderen en AKTIVIA onder de noemer West-Vlaanderen
wandelt. Het wordt een uniek familie-evenement met leuke animatie, info over streektoerisme en streekproducten op het gloednieuwe wandelnetwerk Land van Streuvels.
Golvend terrein met veel wandelpaden en
landwegen.
En besluiten doen wij weer met onze ZAAITOCHT op donderdag 29 oktober vanuit de
gezellige Kleine Kluis te Gijzelbrechtegem
(Grijsloke) met zijn uitzonderlijk mooi landschap in het uiterst hoekje van West-Vlaanderen met zijn heuvelend parcours en het
Bouvelobos, een dankbaar kluifje voor onze
parcoursmeesters.
Terug een superaanbod om naar uit te kijken, met terug een extra primeur : alle deelnemers minder dan 12 jaar wandelen gratis
en… waarom niet lid worden van onze wandelclub waar niets moet en (bijna) alles kan.
Voor 15 euro- per persoon, per jaar, bedrag
dat overigens door bijna alle ziekenfondsen
terug wordt betaald, geniet u van tal van
voordelen en bent u nog verzekerd op de
koop toe.
Voor verdere inlichtingen, aarzel niet ons te
contacteren op onze website :
www.textieltrekkers.be.
Tot wandel !

JAARPROGRAMMA 2015
Ons nieuw wandelseizoen
wordt zondag 15 februari
2015 op gang geschoten
met
onze
befaamde
AKTIVTOCHTEN
vanuit
het oc Groeninge te Kaster. Inschrijven (1.50
euro) kan vanaf 7.30u en u hebt ruime keuze
om een parcours af te stappen van 6, 9, 12,
18, 24 of 32km. Op iedere afstand is er een
rustpost voorzien met een uitgebreid aanbod van frisdranken, streekbieren van Verhaeghe, koffie, verse soep en royaal belegde
boterhammen. Onze parcoursmeesters bieden u een prachtige omloop aan met als centrale oorden Ruien en voor de grotere
afstanden uitschieters naar de Kluisberg en
de Kwaremont en het domein Paddenbroek.
De GRASTOCHT staat als eerste weekdagtocht geprogrammeerd op woensdag 29
april en start vanuit de Ansold te Anzegem
met het domein Hemsrode met zijn kasteel
en prachtige tuin.
Onze HOOITOCHT, de klassieker van de
weekdagtochten, doet terug Tiegem aan
met de gerenommeerde Tiegemberg en het
Warandepark met de bron en de kapel van
Sint Arnoldus. Pleisterplaats van bekende
grootheden zoals Valerius de Saedeleer en
Gustaaf van de Woestijne. U wordt verwacht
op dinsdag 30 juni vanaf 7u in het oc de
Mensinde aan de kerk te Tiegem.

ZIEKENZORG - VICHTE-INGOOIGEM
Op vrijdag 26 december hebben we ons KERSTFEEST. Dit gaat door in zaal De Linde te Ingooigem.
We starten om 14u met de mis.
Daarna een potje koffie met een koek gevolgd door
een ontspanning met Eddy Smets. Na een pauze hebben we een 2de optreden. Als slot is er zoals
gewoonlijk koffie met kerstkoeken.
Onze eerste kaarting en hobby van 2015 gaat door

op dinsdag 6 januari.
Op 31 maart is er een bedrijfsbezoek. Waar moet
nog worden beslist.
Op dinsdag 7 april gaat het Paasfeest door in de zaal
van ons huiscafé.
Op 26 mei volgt onze dagreis waar naar toe????
Zoals gewoonlijk is er op de 1ste en de 3de dinsdag
van de maand kaarting en hobby.

STREVEN
VICHTE

groot hart; een hart met genoeg liefde voor
beide heren...
Heerlijk geschreven door Mathias Sercu; straf
gespeeld door Jo, Dimi en Sylverine: vakkundig geregisseerd door John Lammertijn en
intiem gesmaakt door ons enthousiaste
publiek. "Naamloze gebeurtenis" was een
enorm geslaagde productie en een fantastische seizoensstarter.
Op 11, 17 en 18 april kunt u zich opnieuw
nestelen in de vertrouwde zetels van De
Stringe. Onze tweede productie is zowel in
tekst als regie van de hand van Lore Waignein. Met "alzheimer" als thema en Wim Sonneveld als muze; belooft "Parabel van wat
ons toekomt" opnieuw een wervelend en fris
brokje theater te worden. Reserveren kan via
www.strevenvichte.be

Begin november ruilden we de vertrouwde
theaterzitjes van De Stringe
in voor iets hardere stoelen op
een tribune bovenop het podium. Het verminderd comfort vervaagde bij
de gezellige sfeer die deze compacte opstelling teweeg bracht. Met onze neus op de feiten, volgden we het aandoenlijke relaas vanBeer, Travolta en Prinses. Beer, die een koe
gekocht heeft, blijkt zijn naam tegenwoordig
minder eer aan te doen dan weleer en ook
Travolta lijkt zijn danspluimen te hebben verloren. Prinses daarentegen heeft zelf na een
chirurgische ingreep, nog steeds een even

TC VICHTE

organiseert gedurende de lente van 2015 terug:
• tennislessen voor kids (vanaf 3de kleuter),
tieners en volwassenen op verschillende dagen
(maandag, woensdag, donderdag, zaterdagochtend en -middag)
• kleutersportlessen op woensdag (1ste en 2de kleuter)
• start 2 Tennis voor beginnende volwassenen
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vragenrondes!!
MAAR! De plaatsen zijn beperkt tot 100 ploegen (jazeker, dat lijkt veel, maar jaarlijks
moeten we teams ontgoochelen), meer
teams kunnen zeker niet worden toegelaten!
Dus zorg dat je tijdig bent in geschreven!!
Ploegen van 3 tot max 5 spelers worden toegelaten.
De quiz gaat door op vrijdag 6 februari 2015
in De Stringe in Vichte en begint om 19.30u.
Inschrijven kan via kwistda@gmail.com of via
Bram
Vanhoutte
op
het
nummer
0491/74.69.00.
Overschrijven van het inschrijvingsgeld (25
euro) moet ook op rekeningnummer BE75
0015 3796 9251, dan pas bent u zeker van uw
quiztafel.
Het beste vermeldt u daarbij uw ploegnaam
en gsm-nummer.
Het is voor de rappe!
We hopen u allen opnieuw te mogen begroeten.
Met vele groeten
Het Kwistda-team
KSA ter Vichten
Dede Vichte

Inschrijven voor de lessenreeksen kan vanaf begin februari tot aan het begin van de
paasvakantie via www.tennisschoolfundamentals.be. Check daar het concrete aanbod
per doelgroep.
Lessen vangen aan na de paasvakantie en lopen tot aan de zomervakantie.
Stages gaan door gedurende de 2de week van de paasvakantie, 1ste en 2de week van
de zomervakantie en de laatste 2 weken van de zomervakantie. Ook daar inschrijven via
vermelde website en dit tot een week voor aanvang van de stage.

WIEL
IN
WIEL
Beste sportvrienden
In 2014 hadden we met de 82ste Textielprijs
Vichte op kermisdinsdag 23 september een
ware hoogdag. De vele veranderingen werden gesmaakt door de vele toeschouwers die
de wedstrijd hebben gevolgd.
Aan de start op de ploatse was het werkelijk
meer dan op de koppen lopen bij een prachtig zonnetje. Bij de inschrijvingen werden de
vele renners al hartelijk begroet door de
sportliefhebbers. Vele grote namen passeerden de revue.
Met natuurlijk onze nationale kampioen Jens
Debusschere op het voorplan.
Het bestuur had kosten nog moeite gespaard
om zo een peloton met verschillende vedetten aan u voor te stellen.
De Lotto Belisol ploeg was van grote allure
met op kop de nationale kampioen Jens
Debusschere, Kenny Dehaes, Kris Boeckmans
, Dennis Vanendert , Louis Vervaeke , Sean De
Bie , Stig Broeckx en Tor Vandersande allemaal kleppers van de bovenste plank. Verder
aangevuld met volgende ronkende namen:
Johnny Hoogerland,,Stijn Devolder, Danillo
Napolitano, Jan Gyselinck, Kevin Hulsmans ,
Jens Keukelaire, Ista Kevyn ,Nick Nuyens en
belofte kampioen van België Joeri Calleeuw .
Ook een meer dan sterke Baloise Topsport
Vlaanderenploeg met Steels, Rickaert, Vanhecke Preben, Campenaerts, Waeytens Zico
allemaal winnaars van een koers in de laatste
maanden. Ook nog andere profploegen
zoals Veranclassic Doltcine, Team 3M, Wanty
groupe, Asfra, Metec met winnaar van vorig
jaar Brian Van Goethem (recent winnaar in
Zwevegem).
Het was een wedstrijd vol spanning met
voortdurend andere vluchters m.o. Devolder
die zeer veel mee in een ontsnapping zat. Er
werd duchtig gefietst aan een tempo van
47,996 km per uur voor een kermiskoers maar
ja het is niet altijd de Textielprijs in Vichte.
De Lotto Belisol ploeg fnuikte alle vluchters
zodat we een massaspurt kregen met als
glansrijke winnaar onze kampioen van België
Jens Debusschere voor Zico Waeytens en
Jules Justin . Mooier kon niet.
De echte wielerfanaten konden iedere ronde
de laatste 500 meter volgen op het grote
scherm aan de aankomst zodat niets gemist
werd.
Ook de nieuwe aankomst werd gesmaakt
aan de gebouwen van Steeno.
Voor de eerste maal werden er ook VIParrangementen zowel ’s middags als ’s
avonds geregeld, dat werd met zeer veel
enthousiasme werd onthaald.
Aan de aankomst konden de vele sportliefhebbers hun dorst lessen aan de dranktent en
in 2015 wordt daar nog meer aandacht aan
geschonken om de sportmannen beter te dienen.
2014 mogen we eigenlijk een topjaar noemen met 158 deelnemers aan de start en zeer
veel beroepsrenners. Andere organisatoren

OKRA-TREFPUNT

keken vol bewondering toe hoe het bestuur
van de Textielprijs Vichte dat had klaargespeeld.
Voor 2015 zullen we zeker niet verminderen
en nog hopen om nog beter voor de dag te
komen.
In de kranten werd vol lof over de nieuwigheden van de Textielprijs geschreven: Een
citaat: “ 158 deelnemers daar zouden andere
organisatoren voor tekenen in de regio, een
huzarenstukje door Wiel In Wiel in elkaar
geknutseld, onvoorstelbaar hoe de bestuursleden dat kunnen “ (KW)
“ De oudste kermiskoers van het land is nog
lang niet dood “ “ De textielprijs lokt weer
zeer veel volk en meer dan 600 VIPS” (NB).
Op zondag 5 juli 2015 de juniorenkoers met
aankomst aan de gilde en op de laatste zondag 30 augustus 2015 zullen de nieuwelingen dan rijden in de Lendedreef op de kermisfeesten.
Uiteraard blijft op zaterdag 19 september
2015 de veldcross een hoogtepunt en het is
uitkijken naar de ELFDE EDITIE VAN DE
VELDCROSS.
De 10 de veldcrosswedstrijd ging door in het
bos van kasteel Verhaeghe en de weides van
de kerkdreef. Ook de jonge veldcrossers
toonden hun kunnen en het was prima en we
hadden verdiende winnaars.
We hebben een prachtige wedstrijd gehad
met Thierry Folens als grote winnaar.
Het bestuur onder voorzitterschap van Philippe Degroote zal zich verder dubbel plooien
voor een goed wielerjaar 2015.
Volgende afspraak met de sportliefhebbers is
het “EETFESTIJN” dat zal plaatsvinden
op ZONDAG 15 MAART 2015 VANAF 11.00
UUR IN DE STRINGE VAN VICHTE.
Het wordt een fantastische zondagmiddag
met voor elk wat wils voor de ganse familie.
Een springkasteel voor de allerkleinsten zal
worden geplaatst in de Stringe.
De volwassenen kunnen kiezen uit 2 maaltijden: tongrolletjes met kasteelsaus of kipfilet
met mozzarella met groentjes en frieten.
Voor de kleinsten gehaktballetjes in tomatensaus.
Bij het binnenkomen wordt ook een aperitiefje aangeboden voor elke aanwezige.
Uiteraard kan iedereen ook genieten van een
lekker wijntje of biertje tijdens de maaltijd of
nadien.
De koffie met een lekkere versnapering zal
ook niet ontbreken.
Het bestuur dankt tevens alle sponsors,
medewerkers en seingevers die alle wedstrijden in goede banen leiden. We steunden dit
jaar tevens het project “allez Eddy” ( bied
mogelijkheden aan kinderen uit kansarme
gezinnen om ook te kunnen fietsen)
Wie bieden alle wielerfanaten prettige kerstdagen, een prachtig eindejaar 2014 en een
voorspoedig 2015 toe met veel leute en plezier en goede gezondheid.
We verwachten allen op ons EETFESTIJN OP
ZONDAG 15 MAART 2015 VANAF 11.00
UUR IN DE STRINGE. Het wordt een prachtige zondag.
Op naar het wielerjaar 2015 met nog meer
sporthoogdagen.
Tot hoors!

Beste Vichtenaren
Het jaar 2014 slentert met lome benen naar
het einde toe terwijl 2015 ongeduldig wacht
om zijn intrede te doen.
Nog net niet met kaarsverlichting kunnen we
de rubriek voor De Verteller schrijven en
moeten we niet zoals in ”den goeie oude
tijd” in tabaard met kaarsenpan naar bed.
Zoals het jaar 2014 bollen we bij OKRA uit
naar het jaareinde met de prettige herinneringen aan alles wat het voorbije jaar ons
bracht: de vertrouwde activiteiten zoals kaarten-wandelen-fietsen en petanque, de mooie
dagreizen en de prachtige koffienamiddagen
en de interessante voordrachten, die massaal
werden bijgewoond.
Vooraleer het jaar af te sluiten vierden we op
maandag 15 december ons ”Kerstfeest” in de
Rembrandt met een bezinning door diaken
Jean-Yves, lekkere koffie tussendoor, leuk
amusement en een geschenk voor ieder aanwezig lid. Zoals gewoonlijk sloten we de
namiddag af met koffie en heerlijk verse koekeboterhammen.
Op vrijdag 19 december werden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet gedurende het
voorbije jaar met koffie en gebak in de

Na een sportieve start konden we de nieuwe
activiteiten ontdekken in een geanimeerde
mini-EXPLO – ‘Buitengewoon 2’.
We kwamen helemaal tot rust in de Yogalessen in Zen Xan-Thi, haalden een frisse neus
tijdens de maandelijkse wandelingen en leerden met Barbara, tijdens een avondje ‘Flocken’, hoe we kleertjes of andere attributen
kunnen pimpen en een leuke en originele
toets geven…
Het Kerstfeestje brengt op maandag 15
december 2014 een heus ‘kersttheater voor
de donkerste dagen van het jaar’… een kerstverhaal, life muziek, een humoristische toets
en winterse versnaperingen.
In 2015 kijken we uit naar ons nieuwjaarsdiner, deze keer een winterse luxe-BBQ op
zaterdag 17 januari in de Beukennoot en
met de nieuwste show van ‘De Frivole Framboos’ in de Schakel te Waregem, gaan we
verder op het elan van humor en muziek.
In februari leven we ons, samen met kinderen
en kleinkinderen, uit op de ijspiste van Gullegem. Maart brengt ons een workshop
juweeltjes maken uit zilverklei en we ontdekken welke band Lies Martens heeft met bloemen.
Naast de maandelijkse wandelingen met de,

Vrijdagavond 9 januari – nieuwjaarsfeest
Wij ontvangen jullie tussen 18.45u en 19u 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 jezelf een hoed aan te schaffen? Sta ik wel met een hoed?
Wij ontvangen ambachtelijke hoedenmaakster 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? Kom en ontdek haar passie voor hoeden!
Aansluitend Gratis Tombola
Prijs : € 12 met femmapas, € 15 zonder femmapas. Inschrijving tot 3 januari bij Hilde
Dehullu, D. Vanhautestraat 29, Vichte, tel.
056/77.69.09, hilde.dehullu@skynet.be
Woensdag 14 januari – Opsteker : een warm
gebaar bij ziekte of tegenslag
Opsteker is een menselijke en creatieve
benadering van gevoelens, herinnerin-

Bibliotheeknieuws
Fatena Al-Ghorra:
dichteres
en journaliste
Ze is geboren en
getogen
in
de
bezette Palestijnse
gebieden. Ze werkte
er als nieuwsanker,
radiopresentatrice
en correspondente
voor het nieuwsagentschap Wafa.
Fatena moest in
2009 op de vlucht uit haar thuisland toen de
politieke partij Hamas aan de macht kwam
en er alle media overnam. Omdat Fatena een
publiek persoon was die voor haar mening
uitkwam werd de situatie er voor haar te
onveilig.
Gedichtendag-activiteit: zondag
18 januari 2015, 9u, ontbijt in De Stringe
zie ook Toast Literair (DF)

nodigt u graag uit op het poëtisch ontbijt op
zondag 18 januari 2015 om 9u in
De Stringe, Ommersheimplein te Vichte.
Dichteres en journaliste Al Ghorra Fatena
zorgt voor poëzie bij het ontbijt.
Praktisch : deelname 8 euro / 6 euro*
(* leden DF/leden Bib Anzegem)

Inschrijven
voor 14/01/2015
Koen Tack
0479/27.78.77
koentack@telenet.be
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namiddag en om 1u koud buffet.
Na de eindejaarsfeesten gaat OKRA er weer
met volle moed tegenaan. In januari starten
we de 1ste donderdag met de kaarting,de
4de donderdag is er petanque. In de maand
februari is het een beetje wachten tot 19
februari 2015 om een kaartje te leggen. Het
petanque daarentegen gaat gewoon door op
de 4de donderdag, met de kampioenviering.
In maart is de 1ste donderdag kaartdag.
Maandag 16 maart 2015 om 14.30u voordracht in “De Kring”door Jan Vanneste, over
de zorg van onze ogen.
Woensdag 18 maart 2015 is er in De Stringe
om 19.30u voor alle verenigingen een voordracht gegeven door CM-Kortrijk over de verschillende diensten bij CM.
Dinsdag 24 maart 2015 gaat onze 1ste uitstap door: “Lenteshow” met middag-en
avondmaal in de Europahallen en Parike.
Donderdag 26 maart 2015 rollen de petanqueballen.
Donderdag 2 april viert OKRA zijn kaartkampioen en de start van het nieuwe seizoen.
We toasten op een voorspoedig jaar 2015!!!
Het OKRA-bestuur

intussen traditionele, afsluiter in een naburig
etablissement, gaan we op familie-uitstap
naar Gent. We bezoeken het vermaarde Atelier Mestdagh, een must op gebied van glasramen. Voor onze jeugd is er in de buurt een
museumbezoek voorzien.
Als geëngageerde vrouwenvereniging steunen we dit jaar de vzw UMUBANO, met name
het project waarbij jonge mannen opgeleid
en geholpen worden om zich te vestigen als
boeren. Meer info op www.umubano.be of
bij Jean-Pierre Roobrouck, echtgenoot van
Annie Goddaer, een van onze markantleden.
Hoe?... Waarmee?... met de verkoop van
‘Heerlijke zelfgemaakte chocopasta met origine chocolade en Piemonte hazelnoten’!
Kostprijs: € 6.
Wil jij dit project ook steunen, plaats dan
vlug je bestelling bij Marianne via mariannevancaenegem@scarlet.be of via gsm 0477 434
634. Misschien kan je er tijdens deze eindejaarsperiode ook familie en vrienden mee
verrassen. Graag het juiste bedrag overschrijven op rek.nr. van markant Vichte op IBAN
BE64 4688 1048 2152, BIC KREDBEBB. Vermelding: naam en adres + aantal exemplaren. Een vroege bestelling kan misschien nog
tegen de Kerstdagen geleverd worden.
Alvast hartelijk dank voor je interesse en
steun!
Wil je graag kennismaken met markant Vichte, geef gerust een seintje en kom eens naar
een activiteit van jouw keuze.
Jij en je vriendinnen zijn altijd welkom!
Het markantteam van Vichte
gen, hoop, bekommernissen … Hoe kan
je op moeilijke momenten een vriendin
zijn?
Meer info bij Christine Cosaert, tel.
056/77.54.66
Dinsdagavond 17 februari – bedrijfsbezoek
Lobster Fish – Deerlijk
Schaaldieren en délicatessen
Meer info bij Christine Cosaert, tel.
056/77.54.66
7, 18, 13 en 14 februari – toneel “De Schietspoele”
Zondagochtend 8 maart – uitwaaitocht
Na een lekker ontbijt maken we een
deugddoende wandeling.
Zaterdag 14 maart – daguitstap
Woensdag 18 maart – voordracht rusthuis –
i.s.m. CM
Donderdagnamiddag en avond 24 maart –
koken – Simply Italien
Zondagochtend - 29 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
Algemene inlichtingen :
Christine Cosaert, Overakker 33, Vichte,
tel. 056/77.54.66,
debel.cosaert@telenet.be

Moor, in de Stringe
voordracht in zaal Rembrandt door
André Halluin : "De Franse presidentsvrouwen", aansluitend kaarting
di 24 halve daguitstap met bezoek aan het
vliegveld te Wevelgem.
di 31 toneel "Double act" in de stadsschouwburg te Kortrijk.
FILMS VOLGENDE DATA : 19 JAN / 9 FEB
/ 16 MAART/ 20 APR / 18 MEI / 15
JUNI 2015
di 17

Januari 2015 Actie ‘Graag Gedaan’: verkoop van
zelfgemaakte chocopasta voor een project van
UMUBANO, nl. vestiging van jonge boeren in
KISARO-Rwanda
za 17 januari 2015 Nieuwjaarsdiner: gezellige winterse BBQ met Nieuwjaarsparty
zo 1 februari Muzikale uitstap: De Frivole Framboos
– De Schakel te Waregem
do 12 februari Wandeling – steun voor ‘Stappen
naar Guinee, met gezellig nakletsen
woe 18 februari Kids: Ijsschaatsen – Finlandia te
Gullegem
ma 2 maart Crea: juweeltjes maken uit zilverklei
di 10 maart Regio: Lies Martens: ‘De verborgen taal
van bloemen’
do 12 maart Wandeling – steun voor ‘Stappen naar
Guinee, met gezellig nakletsen
zo 15 maart Familie-uitstap Gent: bezoek aan Atelier Mestdagh (glasramen) & museumbezoek
voor de jeugd

Januari
di 20
Nieuwjaarsfeest: mis om 11 uur,
daarna aperitief en diner met huldiging kaartkampioen.
do 22 reünie van de Romereis september
2014.
Februari
ma 2 Nieuwjaarsconcert op in de Leest te
Izegem om 15 uur : the Great Pretenders
di 17 kaarting in de Stringe
zo 22 "Melodieën voor miljoenen" in de
Bozar te Brussel.
di 24 halve daguitstap naar Handzame
met bezoek aan een ganzenkwekerij
en sigarenfabriek Neos (Vandermarliere)
Maart
ma 16 monoloog "papa" door Bob De

kalender
do 22-01 jaaropener 19.30u De Stringe bar
ma 02-02 Bakles
:
“Taarten
zonder
oven”19u De Beukennoot refter
lesgeefster : Mevr. Karine Tanghe
do 19-03: kookles: “Menu voor de lente”

19u De Beukennoot refter
lesgeefster : mevr. Karine Tanghe
wo 22-04: creatieve les : “Sjaals in de
knoop” 19.30u De Stringe bar
lesgeefster: mevr. Miet Deprez
VOORJAARPROGRAMMA 2015
• zondag 1 februari, Ansold
Anzegem 11u. en 15u.:
NEUZEN (De Maan) max 75 personen, voor 2 tot 4-jarigen
• zondag 8 februari (week voor
krokusvakantie), ’t Spey – 9 u.: koken met kinderen
• zaterdag 28 feb. – 19 u.: FAMILIETHEATER:
Nachtvlinder + 6 j – cc De Schakel, Waregem
• paaszaterdag 4 april, 10 u. VBS De Ranke:
Paaseierenraap, met voorstelling “Toverijtjes
en snuisterijtjes”
• paasmaandag 6 april, 14.30u. circustent op
grasveld De Stringe:
Het grote minicircus (Kristof Gouwy) 3 tot 12
jarigen

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Pasen) te bezorgen vóór zondag 15 maart 2015 bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Café den Breugel

Bij wouter en Tanja

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

Vichteplaats

Sportevenementen op groot scherm

OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be

Nieuw adres :
Vichteplaats 49

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

definitieve

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

ontharingen
en

alle

Trui Parmentier

schoonheidszorgen

‘t Beddeke RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

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

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

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

destrijkberg@telenet.be
Oudenaardestraat 52 • 8570 Vichte

cv Zakenkantoor

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

WILLY VAN DEN BERGHE

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

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

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

touching your heart

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

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

BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Modern hair Heikki

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

Advies

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy
•

Onderhandelingen

•

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

M. Schiettecatte

Rechtsbijstand

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

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

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

Bouwcoördinatie - Realisatie

huishoudlinnen
SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

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

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

FREDERICK
DESMET

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

INSTALLATIE •

Breng een vrijblijvend bezoek aan
onze toonzaal aan de lichten te Vichte
w w w .a v a n tis .b e

ONDERHOUD •
HERSTELLINGEN •

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96
4

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

