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DE VERTELLER

Editoriaal
Zalige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Dit mag ik u
van harte wensen in naam van het bestuur van de Dorpsraad
Vichte en zijn verenigingen. Hopelijk bracht 2005 jullie voorspoed
en mag er in 2006 nog een schepje bij.
Met de verkiezingen in het verschiet zal het nieuwe jaar zich
ongetwijfeld aanmelden als een politiek geladen jaar. De legislatuur van de voorbije 6 jaar zal gewikt en gewogen worden, de
lijsten van de kandidaat gemeenteraadsleden stilaan opgemaakt
en de verkiezingsdebatten met de nodige klank en luister aangevat. En ja, net zoals bij een goed voorgekauwde nieuwjaarsbrief
zullen de al dan niet loze beloftes weer de pan uitvliegen. Vermoedelijk ontbreekt dat het ook deze maal niet aan animo, en
dat mag natuurlijk; kwestie van wat leven in de brouwerij te
brengen. Bovendien heeft zo’n verkiezingsjaar het voordeel dat
er nog enkele zaken worden gerealiseerd die de voorbije periode
geen aandacht kregen wegens minder belangrijk of geen financiële middelen maar nu wel als opportuun gelden. Ach, België
bestaat 175 jaar en sinds haar ontstaan blijft dit steeds terugkerend politiek bijverschijnsel ongewijzigd. Geen enkele partij kan
en zal er zich van weerhouden.
Wat de uitslag ook moge zijn –, de Dorpsraad Vichte is nu éénmaal apolitiek – wij hopen dat de politieke beslissingsnemers het
verenigingsleven zullen blijven ondersteunen omdat, ik citeer
hen zelf “het sociaal- en verenigingsleven de specie van de maat-

schappij is”. Zonder zou onze leefwereld wel eens vlug kunnen
afbrokkelen. De rellen in ons zuiders buurland zijn daar een pijnlijk voorbeeld van. Na jaren van verwaarlozing ziet de Franse
regering eindelijk, en tot hun scha en schande, het ontegensprekelijk nut in van sociale initiatieven. Gelukkig gooien we het hier
nog steeds over een andere boeg. Naar verluidt komt er een
nieuw gebouw voor de Stringe ipv de oude garages. De kinderopvang en de verenigingen die opslagplaats nodig hebben, kunnen zo eindelijk een vaste stek vinden. Omdat daarom in het
hoofdgebouw van het cultureel centrum plaats vrijkomt, vindt de
Stringe een stuk van zijn oorspronkelijke functie terug ten voordele van alle verenigingen van onze gemeente. Dit is alvast een
positieve stap in de goeie richting.
Laten we samen aan een leefbaar en bloeiend dorp werken.
En hoe kunnen we dit het best verwezenlijken ? Met een nieuwjaarsdronk natuurlijk ! Naar jaarlijkse traditie worden alle dorpsgenoten van harte uitgenodigd op 1 januari om 11.30 uur op het
binnenplein en in de schuren van het oud Kasteel. Jullie zullen er
verwelkomd worden met een gratis koud of warm drankje. Het
evenement duurt slechts één uurtje, dus zorg dat je erbij bent om
als Vichtenaren elkaar het eerst hartelijk geluk te wensen.
Tot op de nieuwjaarsreceptie of een van de vele activiteiten
die door ons actief verenigingsleven georganiseerd worden.
Tot Vichtens...
vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, voorzitter

“Wiel in wiel” Vichte
Beste VIchtenaren,

“Terugblik”
Het heeft onze vereniging enorm deugd
gedaan van U als inwoner talrijke schouderklopjes
te mogen ontvangen na ons kermis weekend.
Eenieder van U zal dit niet vlug meer vergeten, althans diegenen die erbij waren. Een schitterende hemel, tal van mensen op de been en
vooral, een voortreffelijk verloop van de activiteiten.

Dorpsraad VICHTE

Heeft iemand van U nog niet gehoord van de eerste VELDCROSS voor VIchtenaren ? Welnu, het was een schot in de roos. De gehele ploeg van “WIel in WIel” en spontane
medewerkers hebben kosten nog moeite gespaard om de eerste grote prijs “ kasteel Verhaeghe” tot een waar succes te volbrengen. In en om het kasteel Verhaeghe en de VIchteplaats
hebben een veertigtal sportieve Vichtenaren zich de benen van het lijf gefietst onder het
motto “ deelnemen is belangrijker dan winnen”. Honderden mensen stonden langsheen het
parcours verspreid en het moge gezegd worden, al die aanmoedigingen hebben aangetoond
dat wij Vichtenaren toch een grote familie vormen. Niemand was te min. Iedereen zou en
moest die eindmeet halen. Schitterend gewoon. Om rillingen van te krijgen. Een gemeende
dank voor al die aanmoedigingen.

nodigt alle dorpsgenoten uit
op haar

Nieuwjaarsreceptie
2006
1 januari 2006 tussen 11.30 en 12.30 uur
buiten op het binnenplein van
het Kasteel Verhaeghe
(bij regenweer binnenaccomodatie voorzien)

Onze koers op zondag voor Nieuwelingen verhuisde, omwille van de verkeersproblemen
op zondag, naar de Molendreef. In en om VIchte, op een stevig parcours waar de “klijtberg” voor de forcing zorgde, zagen honderden mensen een prachtige wedstrijd. En dan die
aankomst. Memorabel. Reeds van voor de wedstrijd waren de mensen van de Molendreef
paraat om hun plaatsje te verzekeren. En terecht, want nog nooit hebben wij zo’n massa
inwoners van de straat en Vichtenaren samen de aankomst van de koers zien meemaken. Er
was geen doorkomen aan. Met honderden, misschien wel duizend mensen. Dit doet deugd
voor de renners, maar nog meer voor ons voltallig bestuur. Dit komt zeer hartverwarmend
aan en doet ons geloven in onze opzet, nl. dat het organiseren van koersen de mensen bij
elkaar brengt. Eveneens een gemeende dank voor die steun.

Breng mee : goed humeur
nieuwjaarswensen

En dan was er Kermisdinsdag. Bijna 100 beroepsrenners. Voor een kermiskoers is dit uitzonderlijk. Een veertiental ploegen met toch gerenomeerde namen kwamen met verzorgers
en materiaalwagens afgezakt naar ons “O so skoon koerske’. Dat Lance Armstrong niet
kwam, wist U al. Maar dat Peter van Petegem er zou zijn, was voor velen een verbazing,
alhoewel. Waar ergens kon hij zich beter voorbereiden op die cruciale zondag van het
wereldkampioenschap in Madrid dan bij ons in VIchte ? En jawel, Er werd gekoerst, gekoerst
en nog eens gekoerst. Het was zo mooi dat er sommigen waren die ‘ s avonds nog koersten,
al was het dan wel huiswaarts. Je kon over de koppen lopen. En iedereen vertelde en vertelde, alsof men elkaar in geen maanden meer had gezien. Zo volks, zo apart, zo mag onze koers
in VIchte wel genoemd worden. Vichte leeft en dat hebben de Vichtenaren duidelijk laten
zien. Bedankt Vichte en bedankt ook aan al die mensen die ons financieel gesteund hebben.

(met dank aan brouwerij en kasteel Verhaeghe)

Sint was
heel enthousiast
na bezoek in Vichte
Beste dorpsgenoten,
Op zondag 27 november kwam de Sint
voor de 6e keer naar het Vichtes Sinterklaasfeest en hij was inderdaad heel enthousiast.
Zijn ontvangst op het kasteel, zijn intrede
in Vichte, de vele blije en enthousiaste kinderen zorgden ervoor dat het voor de Sint een
heuglijke dag was.
Maar ook voor de aanwezige kinderen en
volwassenen was het een feestdag. De verteller, het toneel, de wafels, de genever, de
steps, het optreden van de bakkers …. en
zoveel meer werd duidelijk door de 600 aanwezigen gesmaakt.
We willen alle aanwezigen en alle meewerkende verenigingen , handelaars, scholen
dan ook oprecht en van harte danken voor
de belangeloze inzet en steun, in welke vorm

dan ook, waardoor dit feest mogelijk werd.
Samen kunnen we dit feest laten uitgroeien
tot de traditie van een jaarlijks dorpsfeest.
De verwonderde blikken, de vreugde en
het enthousiasme van de kinderen, de blijken
van waardering
die we opvangen, de massale
opkomst :
dit
zijn de tekens
die ons motiveren om ermee
door te gaan en
reeds plannen te
maken voor een 7e editie op zondag 26
november 2006.

“Vooruitblik”
Nu het wielerseizoen in een diepe winterslaap zit, hebben wij opnieuw de moed gevonden om reeds onze volgende activiteit voor te bereiden. I Op 18 maart 2006 gaat voor de
TWEEDE maal onze kaas- en wijnavond door met bijhorend dansfeest in feestzalen Rembrandt. WIe er vorig jaar bij was weet dat het goed was en wij beloven dat het dit jaar nog
beter kan. Wij hebben de intentie dit feest eveneens te laten uitgroeien tot een Vichts gebeuren, waar mensen met hun straten of wijken, vrienden of kennissen,clubs of verenigingen
elkaar ontmoeten. WIj zouden het opnieuw fijn vinden mochten we U als Vichtnaar op dit
gebeuren mogen ontmoeten, want het moet gezegd : “koersen kost geld”, en enkel door Uw
steun kan het nog. WIj zetten daar dan graag iets tegenover.
Uw voorzitter,
Philippe Degroote

Alvast bedankt en tot volgend jaar.
H. Vanwymelbeke
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Ommersheim

Bibliotheeknieuws

Op 1 november is dhr. Oswald Kempf, vroeger gemeentesecretaris van Ommersheim overleden en hij werd op 4 november onder massale deelname begraven. Hij zou dezelfde maand
84 worden. Vanaf de eerste dag samen met Ortsvorsteher Albert Uth was hij groot bezieler
van de officiële verbroedering en beloofde plechtig alles in het werk te stellen voor de
instandhouding van deze oprechte vriendschap. Het was ook hij die op 1 juli 1973 plechtig de
oorkonde voorlas in zaal ‘Ter Vichten’.
Het gaat nog steeds opperbest tussen Vichte en Ommersheim. Dat is de mooiste eer, die
men hem kan bewijzen. Tijdens de zeer verzorgde uitvaartplechtigheid was duidelijk dat hij
van grote betekenis was voor het verenigingsleven en steeds zeer gastvrij voor bezoekers.
Bedankt Oswald !
André Terrijn.

Gedichtendag donderdag 26 januari
Eén groot poëziefeest waarbij literaire
organisaties, scholen, boekhandels en uiteraard ook bibliotheken allerlei poëtische activiteiten organiseren.
Alle bibliotheken van de regio Zuid-WestVlaanderen pakken uit met de uitgave van een
poëzieposter met werk van Lies Koopman
(Zwevegem). Voor elke bezoeker ligt hij klaar
tot en met het daaropvolgend weekend samen
met nog een andere attentie en dit zolang de
voorraad strekt. Wees er dus vlug bij.
Daarbij zullen in gans de gemeente de
bekroonde gedichten van de Soetendaellepoëziewedstrijd 2005 opnieuw in het straatbeeld verschijnen tot en met begin februari.

Vichte, december 2005
Terwijl bommen mensen vernietigen,
Terwijl oorlog woedt om olie
Terwijl onze banken investeren in bedrijven die wapens produceren
Terwijl extreem gedachtegoed de wereld terroriseert
Terwijl globalisering dient om rijk nog rijker te maken
Terwijl globalisering dient om arm nog armer te maken
Terwijl sommige regeringen liever investeren in het leger dan in gezondheidszorg
Terwijl de economie weer eens voorrang krijgt op het leefmilieu
Terwijl luxe en comfort belangrijker lijken dan welzijn
Terwijl hebzucht het lijkt te winnen van “delen met de medemens in nood”
Terwijl....
Proberen we met zijn allen te overleven, elk op zijn manier.
Wij proberen met zijn allen deze wantoestanden om te buigen.
Daarom is het zo belangrijk om in deze tijden van Kerst- en Nieuwjaar te vechten tegen
al dit onrecht en daarom een teken te stellen naar onze medemensen in nood.
Voor onze medemens dichtbij : een eenvoudig vriendelijk woord, een schouderklopje, een
complimentje op het werk, een woordje van steun, een luisterend oor, een beetje tijd...
Voor onze medemens veraf : een gebaar van medeleven bij een natuurramp, een welgemene interesse in zijn vreemde cultuur, een duidelijk standpunt vóór eerlijke handel met het
Zuiden, een financiële steun wanneer de armoede weer eens toeslaat.
Om een teken te stellen naar onze verre medemens hebben wij een voorstel :
Mogen wij vragen om mee te doen aan onze actie ten voordele van het melaatsendorpSanta Barbara in ILOILO-Filippijnen, het project van onze parochie Vichte.
Voor 2,5 € kan men 5 kg rijst kopen in de Filipijnen.
25 € betekent het maandinkomen van een Filipijnse arbeidster in het atelier in Iloilo.
100 € betekenen een eerste behandeling van een melaatse.
De volgende projecten worden binnen het melaatsendorp gesteund :
– een kleine zelfstandige bakkerij
– een zelfstandige apotheek
– kleine studiebeurzen voor de studenten
– de werkplaatsen van kantklossen en borduurwerk
– voedingsproject voor de allerkleinsten
– project van watervoorziening en huisvesting
Laat uw goed hart spreken in deze tijden van vrede en gelukswensen, want naast de steun
voor grote hulpinzamelingen is ook de steun aan kleine projecten die proberen structurele
hulp te bieden zeer belangrijk.
Financieel steunen kan via :
– storten op rekeningnr. 035-2693750-04 op rekening van onze werkgroep Iloïlo Vichte
– storten op rekeningnr.000-0718676-03 op rekening van Kontinenten vzw met fiscaal
attest voor giften vanaf € 30. (met vermelding FILI0010 Melaatsendorp ILOILO)
Prettige Kerst- en Nieuwjaarswensen vanwege
Isabel, Rudy, Dorine, Pastoor Luc, Peter, Kirsten, Hilde, Nicole, Patriek
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Olekenbosstraat 36, 8570 Vichte - tel 056/77 50 22

Groot Nederlands
Dictee 2006
Zaterdag 18 februari – preselectie - CC
De Stringe
Een initiatief van
Zin in een leuk
en spannend taalspelletje? De spellingmicrobe goed te pakken? Of helemaal klaar om je spellingkennis
eens te testen en knappe prijzen in de wacht
te slepen? Dan biedt het Groot Nederlands
Dictee 2006 van Davidsfonds en Knack jou
dé geknipte uitdaging.
Op meer dan 75 plaatsen in heel Vlaanderen én daarbuiten kan je op zaterdag 18
februari deelnemen aan de grootste spellingwedstrijd Nederlands. Met speciale
wedstrijdformules voor jongeren en volwassenen is er voor iedereen een proef op
zijn of haar niveau. Helemaal nieuw dit jaar is
het Groot Nederlands Dictee voor
anderstaligen, de perfecte spellingquiz
voor al wie Nederlands leert.
De 25 beste spellers uit elke wedstrijdcategorie veroveren een zitje in de nationale
finale en nemen het tegen elkaar op in een
ongelooflijk spannende taalstrijd. Die vindt
plaats op zaterdag 11 maart in het Vlaams
Parlement.
Meedoen aan het Groot Nederlands Dictee levert je heel wat op. Want er staat voor
zo maar eventjes 50.000 euro prijzen op
het spel. Voor de winnaars van de preselectie

Donderdag 23 februari 2006 :
Zal ik je eens wat vertellen?
Het Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid van de West-Vlaanderen organiseert
in verschillende West-Vlaamse openbare
bibliotheken een vertelavond. Dit project
loopt in samenwerking met Van Stoel tot
Stoel, steunpunt vertelkunst Vlaanderen
(www.vanstoeltotstoel.be).
Joe Baele en Koen Venken brengen
verrassende verhalen (Een mysterieus verhaal over Witte Wieven - Het verhaal van de
baobabboom - De verkoper van (on)geluk)...
De muzikant bepaalt mee de sfeer en vormt
de binding tussen de twee vertellers. Luiz
Marquez begeleidt het geheel met sax en
percussie.
De vertelavond is bedoeld voor wie kind is
gebleven en duurt ongeveer 1.30 uur.
De toegang is gratis, maar vooraf reserveren
bij de bibliotheek Anzegem (056/68.14.22) is
aangewezen.
“Woorden Wekken” De lezer geschilderd
Er is kijken
en er is zien.
Zo gaat het met de lezer,
zo gaat het met de schilder.

Klaas Verplancke kijkt in het hoofd,
leest gedachten
en vangt die onzichtbaarheid in beelden,
met oogstrelende humor en bedrieglijke eenvoud.
Dit is de verbeelding
van wat we alleen maar weten dat het er is.
Het loopt als een rode draad door deze tentoonstelling
en door het ganse oeuvre van Klaas Verplancke*.
In 12 schilderijen brengt hij woord en beeld samen
tot de definitie van het lezen.
Beste Lezer, laat u wekken.
Kijk,
en zie,
u bent de baas.

Tentoonstelling “Woorden Wekken” die
door het Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met Klaas Verplancke,
Stichting Lezen en uitgeverij Lannoo werd
gerealiseerd is gans februari 2006 te bezichtigen in bibliotheek Anzegem.

Donderdag 30 maart 2006 :
leesmeester Wally De Doncker
De jeugdliteratuur zit nauw verweven
met het beroepsleven van Wally de Doncker.
Als schrijver probeert hij heel alert te reageren op wat er rondom hem gebeurt. De
gebeurtenissen in zijn leven (of van mensen
rondom hem heen) zijn de voornaamste
inspiratiebron. Hij schrijft niet echt naar een
bepaalde leeftijdscategorie toe. Hij probeert
kinderen en volwassenen te boeien.
In combinatie met de theatervoorstelling
Ik mis me (programma jeugdboekenweek :
dinsdag 7 maart voor ingeschreven klassen
4e leerjaar) komt hij zijn boeken toelichten
op donderdag 30 maart 2006 voor 5e klassers. ’s Avonds brengt hij een lezing rond
Leesbevordering en voorlezen voor geïnteresseerde ouders en grootouders. De toegang is gratis, datum en uur van afspraak zie
affiche Jeugdboekenmaart.

Toneelgroep De Schietspoele KWB-KAV Vichte

liggen er stapels boeken klaar. De nationale
finalisten worden dan weer verwend met de
nieuwste woordenboeken van Van Dale,
prachtige pennen van Pelikan, reischeques,
filmtickets, vakantiekampen enz.
Deelnemen aan de preselecties in Vichte
kan via een deelnemerskaart, deze kan men
alleen verkrijgen voor 4 februari 2006 door
het juiste bedrag over te schrijven op de enige
‘Dicteerekening’ namelijk 431-0664161-69
van het Davidsfonds. Meer hoef je niet te
doen, de kaarten worden daarna per gewone
post opgestuurd naar de besteller.
Welk bedrag moet je overschrijven ?
Aantal Wedstrijdcategorie Eenheidsprijs Totaal
miniem, kadet,
3 euro
scholier, anderstal.
liefheb., specialist 6 euro
liefheb., specialist 5 euro
(lid DF of Knack)
5 euro
Totaal
Vermeld in de mededeling op je overschrijving in hoofdletters de preselectieplaats ( VICHTE ) alsook het aantal deelnemers per categorie ( bvb. 1 specialist,
3 scholieren )
Waar en wanneer ? CC De Stringe, op
zaterdag 18 februari 2006
– tussen 8u45 en 9u : scholieren, junioren,
liefhebbers, specialisten
– tussen 9u45 en 10u : miniemen en cadetten
– elke groep krijgt ongeveer 45 minuten de
tijd, omstreeks 12 u volgt de plaatselijke
prijsuitreiking.
Meer info via www.davidsfonds.be/dictee

KATRIENTJE, een sociaal drama in 3 bedrijven van de Vlaamse auteur Peter Opstaele.
Korte inhoud :
Katrientje is een jong volwassene die aan
lager wal is geraakt.
Door haar problemen komt ze in contact
met Peter, een maatschappelijk assistent die
er alles voor over heeft om haar terug op het
rechte pad te helpen.
Zijn idealisme en gedrevenheid drijven
hem zelfs zo ver dat zijn job en zijn relatie
met zijn vrouw Elsie er onder gaan lijden.
Peter geraakt echt niet meer los van
Katrien. Hij geraakt verstikt in zijn eigen netten en heel de wereld keert zich tegen hem,
ja zelfs Katrien.
Dit is een verhaal van liefde, vriendschap,
warmte en genegenheid, maar ook van haat,

wrok, jaloezie, geld, macht en corruptie,
kortom een diep menselijk verhaal met een
ontroerend einde.
De regie is in handen van Vantomme
Damien. Regie-assistent : Bostoen Dirk.
Spelen mee : Vandaele Claude - Demeyere Annelies - Bostoen Dominique - Nuyttens
Sophie - Roobrouck Gudrun - Trachet Kathelijn - Vanhoutte Ronny - Marysse Nadine Vanhoutte Felien - Dutreligne Sophie - Manderick Linda - ‘t Kint Antoon
Speeldatums : zaterdag 18 februari 2006
om 20u - zondag 19 februari 2006 om 18u vrijdag 24 februari 2006 om 20u - zaterdag
25 februari 2006 om 20u.
Genummerde kaarten zijn te verkrijgen
aan 6 € bij Depraetere Rita, Weggevoerdenlaan 20 - 8570 Vichte - Tel. 056 / 77 51 91
(iedere dag vanaf 14u.).

Toneelgroep Streven :
‘Het interview’

dicht. Weer enkele seconden later zijn naderende voetstappen te horen en wordt op de
kamerdeur geklopt. Een journalist komt binnen, zet een tas naast de lege stoel en geeft
de actrice een hand. Zij kijkt geamuseerd toe
terwijl de interviewer zich installeert. Het
schriftje en de dictafoon worden bovengehaald en het interview kan beginnen..
Laat u net als de journalist en de actrice
verrassen door elke nieuwe wending in deze
spannende plot.
HET INTERVIEW
tekst: Wim Van Wieringen
regie: Kristiaan Lagast
spel: Carine Deslee en Frederik Vercaempst
vrijdag 20 januari 2006 om 20u
zaterdag 21 januari 2006 om 20u
vrijdag 27 januari 2006 om 20u
zaterdag 28 januari 2006 om 20u
zondag 29 januari 2006 om 18u
vrijdag 3 februari 2006 om 20u
zaterdag 4 februari 2006 om 20u
Café Den Hert – Vichteplaats - Vichte
losse kaart: 7 € / abonnement: 15 €
reserveren :
Francine Fasseur 056/ 77 68 36
Carine Deslee
056/ 77 55 75

Wat zit dat 2006-jaar er toch plots weer
verdacht snel aan te komen! Voor we er erg
in hebben zijn we tante Adrienne en nonkel
Octaaf weer een voorspoedig nieuwjaar aan
het toekussen. Mogen wij van Toneelgroep
Streven dat dan ook alvast doen! Bij deze
drie theatrale kussen en een geweldig 2006
gewenst. Enne, maak er eerst vooral nog een
knallend feestje van!
Straks, als de dagen zich weer wat beginnen uit te strekken zijn wij er weer met een
vleugje theater. Deze keer opnieuw in het
zaaltje van Café Den Hert waar we u het fijnzinnige ‘Het interview’ brengen. Twee
acteurs, wat licht, een tafel en een stoel en
een gezellig kader, meer moet dat niet zijn
om u een geweldige avond te beloven.
Een succesvolle actrice zit in een stoel, terwijl ze rookt en in een boekje bladert. Wanneer ze het boekje weer neerlegt en haar
wijnglas opneemt, wordt er gebeld. Ze zet het
glas neer en drukt op de deuropener. Na
enkele seconden slaat in de verte de voordeur
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Vichtes Jeugdensemble
Truffels

markant verwelkomt jou!
Je bent een dynamische vrouw (beroeps of privé)
Je hebt oog voor wat er in je omgeving gebeurt...
Je hecht waarde aan opvoeding en gezonde gezins- en maatschappelijke structuren...
Je vindt erkenning, solidariteit en sociaal engagement belangrijke waarden …
Je wil af en toe een stukje kunst of cultuur ontdekken …
Je wil je engageren …
Je laat graag het creatieve in je naar boven komen …
Je bent op zoek naar een omgeving waar jij je thuis kan voelen...
Je wil vrouwen ontmoeten met hetzelfde profiel en vooral …
Je wil ook eens tijd aan jezelf besteden...
Dan is markant er ook voor jou:

Dit jaar organiseert het Vichtes Jeugdensemble terug een truffelverkoop. De overheerlijke truffels worden aan elk van U te koop aangeboden voor 6,50 EUR per doos van een halve
kilo. Met de opbrengst kunnen we weer materiaal (zoals partituren en instrumenten) kopen
en het voorbereidingsweekend voor het concert sponsoren. De centjes zijn dus meer dan welkom om onze jeugd op een aangename manier verder te laten musiceren.
Op vrijdag 23 december e.k. staan we op de markt en vrijdagavond en zaterdag gaan we
rond in Vichte van deur tot deur, zodat U deze lekkernijen kunt aankopen. Onze truffels zijn
tevens het ideale geschenk voor tijdens de feestdagen! Mis deze gelegenheid dus niet! Het
Vichtes Jeugdensemble dankt U voor uw interesse en wenst U verder nog prettige feestdagen
en een gelukkig 2006!

Concert

markant = …
= een ontmoetingsplaats voor jou en vrouwen uit je buurt met dezelfde
interesses. Vrouwen leggen er contacten, wisselen ervaringen uit en bouwen
aan een relatie- en vriendenkring
= een aanmoediging voor ons vrouwen om ons maatschappelijk te engageren
= een mogelijkheid om jezelf te ontplooien en nieuwe vaardigheden aan te leren
= een regelmatige uitnodiging op gezellige bijeenkomsten: lezingen,
discussieavonden, crea-ateliers, kookavonden, uitstapjes… uit te kiezen
naar gelang je interesse
= de mogelijkheid om deel te nemen aan lokale of regionale activiteiten
= tijd maken voor jezelf en anderen
Zo word je lid!
Bel naar: Christine T’Jollyn (Kerkdreef 14 – Vichte) 056/77 92 53
Mail naar: Marianne Van Caenegem marianne@schamp.be
Surf gerust ook eens naar onze nationale website www.markantvzw.be

Op zaterdag 11 maart 2006 zal het Vichtes Jeugdensemble (VJE) naar jaarlijkse gewoonte
een concert geven. Deze jeugdige muzikanten, dit jaar gedirigeerd door een nieuwe dirigente (Kaatje Chiers), zullen U een gevarieerd programma brengen die menig luisteraar zal bekoren. Erbij zijn is dus de boodschap! Het concert begint om 20u in de concertzaal van C.C. De
Stringe en kost een luttele 3 euro en kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gratis binnen. We
hopen dan ook U, samen met Uw gezin, familie, vrienden,... te mogen verwelkomen. Graag
tot dan!

De Gezinsbond Vichte
nodigt u nu reeds uit naar volgende activiteiten in het voorjaar 2006:
• Dansen voor jeugd en volwassenen met lesgeefster Benedicte Lourenço.
Vanaf woensdag 18 januari (10 lessenreeks) om 20u30 in sporthal Ter Beke
25 € voor leden – 30 € voor niet-leden. Inschrijving kan tijdens de eerste les.
• Koken met kinderen : zondag 5 februari
• ‘De ecologische siertuin’ voordracht door Gerrit Glabeke donderdag 23 februari
• Paaseierenzoektocht - zaterdag 15 april
Verdere info omtrent deze activiteiten in het 1° Gezinspraatje van 2006.

TC Vichte
Jeugdcoördinator:
Alain Demurie
Delfien Vanhautestraat 62
8570 Vichte
Tel 056/77.66.96
GSM 0478/288.185
alain.demurie@skynet.be

Lessen mini-, midi- en maxitennis
voor de jeugd periode jan., febr. en
maart 2006
Lessen voor kinderen van 5 tot 12 jaar
(derde kleuter en lagere school) :
Minitennis:
di 17.00 - 18.00
wo 13.00 - 14.00
za 14.00 - 15.00
Miditennis:
di 18.00 - 19.00
wo 14.00 - 15.00
za 15.00 - 16.00
Maxitennis initiatie:
wo 15.00 - 16.00
do 17.00 - 18.00
za 16.00 - 17.00
Maxitennis halfgevorderd: di 19.00 - 20.00
do 18.00 - 19.00
za 17.00 - 18.00
Lessen voor jeugd van 12 tot 18 jaar :
Lessen telkens op zaterdag:
09.00 - 10.00 uur: maxitennis initiatie
10.00 - 11.00 uur: maxitennis halfgevorderd
11.00 - 12.00 uur: maxitennis gevorderd
12.00 - 13.00 uur: maxitennis halfgevorderd
13.00 - 14.00 uur: maxitennis gevorderd

De lessen starten op dinsdag 10, woensdag
11, donderdag 12 en zaterdag 14 januari. De
lessen gaan door in de sporthal en lopen tot
aan de paasvakantie (10 lesuren per groep).
Nadien kan er opnieuw ingeschreven worden
voor lessen op de buitenvelden tot aan de
zomervakantie.
Inschrijvingsgeld?
Voor leden van TC Vichte: minitennis 40 euro,
miditennis 50 euro en maxitennis 75 euro (1x
per week training)
Voor niet-leden: minitennis 45 euro, miditennis 55 euro en maxitennis 80 euro (1x per
week training).
Het lesgeld mag betaald worden aan de lesgevers bij de aanvang van de nieuwe lessenreeks.
Inschrijvingen? Gelieve vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain Demurie.
Delfien Vanhautestraat 62, 8570 Vichte.
Tel 056/77.66.96 GSM 0478/288.185 E-mail
alain.demurie@skynet.be

Agenda Markant
Za 14/01/06 : toneel: “Rijstpap, tulpen en Jihad” mat Karel Vingerhoedts & Mo van “Thuis”
Do 26/01/06 : Nieuwjaarsontmoeting: Sweets@home: interactieve dessertavond
Wo 22/02/06 : voordracht: Een (t)huis voor elke leeftijd
Maart 2006 : kookles: Lentemenu ten huize van Jo Demerie
Wo 05/04/06 : kinderuitstap naar Côte d’Or in Halle

Wandelclub
‘De Textieltrekkers’

Unizo-Komaan!

organiseert :

3de Aktiv wandeltochten
op 19 februari 2006
Een tocht die deze keer over een geheel
vernieuwd parcours een volledig andere richting uitgaat.
De 6 km, naar Kerkhove waar er controle
is, en zo terug langs binnenwegen naar de
aankomst

De 12 km stapt door het natuurdomein
“De Ghellinck” te Elsegem, een kasteelpark
daterende uit 1718. Terugkerend langs de
Schelde, en via een oude Schelde arm “Heye”
naar de controle. Via landwegen en stapstenen, door Waarmaarde”, zo terug naar de
aankomst in Kaster.
De 18-24 en 32 km volgen eerst een deel
van de 6 km naar Kerkhove, zo langs de
Schelde de Kwaremont op, waar de eerste
controle is.
De 32 km maakt hier een lus van 8 km
rond de Kwaremont, waar ook de Patersberg
een deel van uitmaakt.
De 18 en de 24 km komt via “De Ghellinck” op het parcours van de 12. Maakt nog
een lus om voor de 2de maal een controle te
Kerkhove aan te doen. Om daarna richting
Kaster te gaan naar de aankomst.
Een wandeling die de richting Kerkhove
en Kwaremont uitgaat, laat iedereen genieten van mooie vergezichten en rustige landelijke wandelwegen. Onze nieuwe parcoursmeester is er zeker van dat de mooiste plekjes om te wandelen zijn uitgezocht.
De startplaats vanuit station Waregem, is bereikbaar is met de “Belbus”.
Kom op wandelaars, met kinderen,
kleinkinderen, vrienden en buren, mis
die unieke kans niet om kennis te maken
met het moois in jullie eigen omgeving.
Elk kiest zijn eigen afstand, die volledig is bewegwijzerd, met op regelmatige afstanden een gezellige rustpost.
Een manier om de wandelsport, en
onze clubleden te leren kennen.
Startplaats: O.C. Groeninge te Kaster
Afstanden : 6 – 12 – 18 – 25 – 30 km.
Inschrijven: vanaf 8u tot 15u

3

Jaarprogramma 2006

Unizo-Komaan! stelt graag zijn jaarprogramma 2006 aan U voor :
• 18/02/2006 : Avondfeest met gastspreker
Karel van Eetvelt. Het is ons een grote eer
om de nationale Unizo-gedelegeerd
bestuurder te mogen verwelkomen
• 20/04/2006 : Info-avond “Hinder bij wegeniswerken” door Mia Vancompernolle,
adviseur mobiliteit bij Unizo-Vorming
• 22 of 23/06/2006 : Bedrijfsbezoek “Thermote & Vanhalst” te Waregem
• 07/09/2006 : Politiek debat, in de aanloop
van de gemeenteraadsverkiezingen, met
moderator Armand Baele
• 23/09/2006 : 19de nationale ‘Dag van de
Klant’
• 29/10/2006 : Gezinsuitstap naar Technopolis in Mechelen
• 27 en 28/11/2006 : 58ste Sinterklaasrondgang
Daarnaast blijven wij als gemandateerde
werkgroep druk uit oefenen op het gemeentebestuur rond de herinrichting van de Vichteplaats. Dit resulteerde reeds in een
opdracht aan Leiedal tot het opstellen van
een ‘masterplan’ voor de Vichteplaats en
omgeving en concreet in het starten van werken voor de aanleg van een doorgang voor
fietsers en voetgangers tussen de Vichte-

plaats en het Bekaertproject. Verder wordt
beloofd dat de projectontwikkelaar in 2006
de omgevingswerken rond de 10 nieuwe
woningen en het appartementsgebouw zal
uitvoeren, waarbij het Gemeentebestuur
aansluitend een nieuwe parking aan de Beukenhofstraat zal aanleggen. Maar de belangrijkste verbintenis vanwege het Gemeentebestuur bestaat erin dat in het financiële meerjarenplan effectief kredieten zullen worden
opgenomen voor de herinrichting van de
Vichteplaats, nadat voormelde werken en initiatieven voldoende ver gevorderd zijn.
Zoals U leest, meer dan genoeg reden om
lid te worden of Uw lidmaatschap voor 2006
te verlengen. Dit kan door overschrijving van
_25 op 738-0080027-24 (lidmaatschap fiscaal
aftrekbaar art. 49 WIB). Op die manier zijn
alle activiteiten voor U en Uw gezin gratis.
–––––
UNIZO-KOMAAN! is de fusie van de 3 in
Vichte opererende groeperingen die zich tot
zelfstandigen, vrije beroepers en kaderleden
richten, met name Unizo-Afdeling Vichte,
Komaan! (KMO-werkgroep Groot-Anzegem)
en het Vichteplaats-comité.
Secretariaat : Carlo Michels, Beukenhofstraat 70, 8570 Vichte, tel.: 056/773399
E-mail : unizo-komaan@skynet.be - Website : www.unizo-komaan.be.tt

VKSJ Vichte

KSA Vichte

Beste VKSJ-fanaten,
Na onze spaghettiavond op 5 november
in de Linde willen we alle aanwezigen van
harte bedanken, de avond was een groot
succes! We hopen dat jullie er evenveel van
genoten hebben als wij.
En ook dit jaar organiseren we een spetterende fuif. De fuif van dit jaar heet ‘Eskimo Explosief’, en gaat door op 18 maart
in de Stringe in Vichte. Iedereen die wel eens
graag een beentje zwaait, en ook iedereen
die dat niet zo graag doet, is dus van harte
welkom!
Vele groetjes,
VKSJ Vichte
Bij vragen kan je steeds terecht bij onze
hoofdleidster Sylvie Speleers (0478 21 47 03)
of op onze pas vernieuwde website
www.vksj-vichte.be.

En we staan niet stil...
Ondertussen is KSA Vichte alweer enkele
maanden bezig in het nieuwe werkjaar.
Dankjewel aan alle ouders om ons wekelijks
het vertrouwen te schenken zodat wij uw
kinderen een fantastische activiteit kunnen
voorschotelen! Wij zullen ook volgend jaar
natuurlijk gemotiveerd blijven om telkens
weer klaar te staan om samen met uw zoon
leuke avonturen te beleven.
Bij deze maken wij ook graag van de gelegenheid gebruik om iedereen een goed eindejaar en een gelukkig nieuwjaar te wensen!
Dankjewel aan alle vrienden en sympathisanten die ons het afgelopen jaar hebben geholpen. Hopelijk kunnen we ook in 2006 die
goeie samenwerking staande houden.
Tot slot nog enkele belangrijke data:
HET STRANDBAL: 22 april 2005 in De Stringe (fuif
met DJ Wim Oosterlinck van Studio Brussel!)
KAMPEN: kabouters: 16 - 20 juli 2006 /
kapoentjes en tiptoppers: 11 - 20 juli 2006 /
knapen: 7 - 16 juli 2006 / jonghernieuwers:
nog niet bekend, wordt zo snel mogelijk
meegedeeld!
Info vindt u op www.ksatervichten.be.
Indien u opmerkingen of vragen heeft :
bondsleider Bram Vanhoutte (0494 68 65 30).M

Programma KAV-Vichte
18 december 2005
zondagnamiddag
Kerstfeest in zaal
“Rembrandt”,
Oudenaardestraat
te Vichte om 14u15.
Opgeluisterd door koor met kerstliederen,
kerstbezinning en optreden van “Arto
Mundo” met wereldmuziek met etnische instrumenten.
Inschrijven kan bij een kernlid of in zaal “De
Kring”, Oudenaardestraat op donderdag 15
december van 13.30u tot 14u. Prijs: 3 euro.
Niet leden: 6 euro.

Mosselfestijn
K.F. St.-Cecilia Vichte

April 2006

17-24 jan. 2006 - dinsdagnam. en avond
Info omtrent cholesterol.

1 april – zaterdag
Uitstap
9 april – zondagmorgen
Paasviering met ontbijt
23 april - zondagmorgen
Uitwaaitocht
Info & foto’s bezoek onze site:
www.kavvichte.tk

Februari 2006
7 februari 2006 - dinsdagnamiddag
Open kern voor alle leden met bibliotheekbezoek.
18-19-24-25 februari 2006 - zaterdag/zondaggddden vrijdag/zaterdag
Toneel
23 februari 2006 - donderdagavond
Digitale fotografie

Maart 2006

Januari 2006
8 januari 2006 - zondagvoormiddag
U wordt uitgenodigd samen met je partner
op onze Nieuwjaarsreceptie vanaf10.30u in
zaal “De Kring”, Oudenaardestraat, Vichte.

Agenda VBS Vichte

6-13-20 maart - maandagnamid. & avond
Creatief met foto’s: maken van een fotodoos.
28 maart - dinsdagnamiddag en avond
Op de koffie: kookdemonstratie

– zondag 12/02 ontbijtactie samenwerking
beide scholen
– zondag 26/03 schoolfeest VBS Vichte

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Nieuwjaar) te bezorgen vóór zaterdag 1 april 2006
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

DE JAGER

ontharingen

sandwichbar

voet-

Harelbekestraat 63 - 8570 VICHTE
Tel. 056/77 73 74 - Fax 056/77 32 69

lichaams-

Trui Parmentier

en hand-

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

Carmen Vandenbogaerde
alle reizen + 33 jaar ervaring
Hoekstraat 26
B-8570 Vichte
Tel. 056/77 41 71
Fax 056/77 41 72

Open elke dag : 6.30 - 14 u. / 16.30 - 20 u.
Zaterdag : 10 - 14 u.
GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN
Vóór 10 u. gebeld is vóór 12 u. besteld !

Bierhalle DECONINCK
bvba

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

P. Benoitstraat 2A • 8570 Vichte
Tel. 056 / 77 29 88 • GSM 0476 / 50 43 78
Verkoop - Aankoop - Garantie

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

Lees ook :

www.vichte.be
ALUMINIUM - STAAL - PVC
CONSTRUCTIES
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S
GLASWERKEN - ZONWERING

Openingsuren :
di.-vr. 10-12 / 14-18.30 u.
za 10-12 u. / 14-16.00 u.
maandag gesloten

e-mail : dereisverteller@skynet.be

Bouwcoördinatie - Realisatie

De leden van de muziekvereniging nodigen u allen van harte uit op hun mosselfestijn
op zondag 12 februari 2006 in de grote
zaal van CC De Stringe. Vanaf 11.30 uur kan
je genieten van een aperitief in onze aperitiefbar. Hierna serveren wij u graag een lekkere portie mosselen met frietjes voor
15 € of koude schotel met frietjes voor de
prijs van 13 €. Op ons kindermenu staat : frikandel met frietjes (3 €).
Een sfeervol live-orkest zal tijdens het aperitief en eetmaal zorgen voor de muzikale omlijsting. ‘Zich vervelen’ zal zeker niet op het menu
staan, want voor de allerkleinsten hebben wij
gezorgd voor de nodige animatie:volksspelen,
springkasteel,… en na het eten kunt U nog
nagenieten van een potje koffie met een stukje
taart of een drankje naar wens.
Inschrijven t.e.m. 7 febr. bij de leden van
de muziekvereniging of tel. 056/70 09 86.

Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51
Lingerie voor dames, heren en kinderen

Jagershoek 2 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 83 87 - Fax 056/77 24 01
De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden
alle maat- en borduurwerk
dames T-shirts

‘t Beddeke
RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU
Krekelheedstraat 14 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 61 31
e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbedekke.be

STEVERLYNCK GROUP
Oudenaardestraat 84, 8570 Vichte
Tel. 056 77 77 51 - Fax 056 77 77 59
www.steverlynck.be
Garen- en weefselveredeling

uitgeverij

vanoverbeke
vichteplaats 10a - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
isdn 056/77 56 29
e-mail : druk.vanoverbeke@telenet.be

wij maken er "druk"-werk van !
I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71 / fax 77 25 72
huishoudlinnen :
fabricage en groothandel

Modern hair Heikki

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

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte

M. Schiettecatte

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

Wij zijn 7 op 7 open
doorlopend van 11.00 - 23.00
op vrijdag en zaterdag tot 01.00

Vichteplaats 29,Vichte - 056 77 49 03
elke dag ruim assortiment
brood - koeken - patisserie
open: 7.00-18.30 / zat. 6.30-18.30 / zon 6.30-15.00 u.

Optiek
SYNHAEVE
OPTIEK
OOGMETING
CONTACTLENZEN

Vichteplaats 32, 8570 Vichte

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
BADSTOFWEVERIJ
TISSAGE
EPONGE
FROTTIERWEBEREI
WEAVING
MILL

cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)

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

Centea - Mutualiteit Securex

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

VANDENBOGAERDE H.
Elektriciteitswerken

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

Vichte ✆056/77.70.39
Industriezone De Polderhoek
B-8980 Zonnebeke-Beselare

Vichteplaats 68,
Vichte
056 77 76 90

groenten
fruit
kaas
charcuterie

BANK

Brouwerij

VERZEKERINGEN

Verhaeghe

BLOEMENATELIER
Oudenaardestraat 36/2
8570 Vichte
Tel./Fax 056 / 77 23 83

uit sympathie !

4

Industriële- en huisinstallaties
Winkel- en etalageverlichting

LINGUITEX

Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
linguitex@skynet.be

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

drukkerij

