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DE VERTELLER

Editoriaal
Beste dorpsgenoten,
De verkiezingen naderen met rasse schreden en je zal het wel
gemerkt hebben. Weldra puilen onze brievenbussen weer uit van het
bekende drukwerk.
Dit is natuurlijk het moment bij uitstek om de heikele punten in
ons dorp aan de kaak te stellen en er de huidige en/of toekomstige
gemeenteraadsleden mee te confronteren. Want anders dan bij de
Vlaamse of federale verkiezingen zijn plaatselijke keuzes niet de ver
van mijn bed show. Jouw voorkeur voor een goed functionerend
bestuur dat dicht bij de mensen staat, luistert naar de noden, en
overeenkomstig problemen oplost, is voor elke dorpsgenoot belangrijk, en meestal direct meet- of voelbaar.
De dorpsraad van Vichte is de facto neutraal, multicultureel en
a-religieus omdat alle verenigingen, van welke stand, rang, kleur en
geur een plaats moeten vinden in deze overkoepelende structuur. In
de functie van voorzitter van de dorpsraad blijf ik dan ook neutraal.
Toch durf ik oproepen te stemmen voor die kandidaten die een duidelijk positief standpunt innemen voor steun aan ons dorp in al zijn
facetten, en in het bijzonder aan het uitgebreid en gevarieerd verenigingsleven dat onze stek rijk is.
Vichtenaren wonen ondermeer graag in Vichte omdat het er
bruist van het leven, omdat er veel activiteiten zijn, voor elk wat wils.
Onze organisaties zijn hierin de stuwende factor met een grote en
onmiskenbare sociale functie. Ze voeden en versterken de leefbaarheid van ons dorp, ze zijn de specie tussen de bouwstenen van de
maatschappij. Op Het Grootse Buurtonderzoek van de krant Het
Nieuwsblad kwam leefkwaliteit niet voor niets op de 2 de plaats na
een goed onderhouden voet – fiets- en wegennet. Het weze gezegd.

En dat het Vichtens verenigingsleven springlevend is zal je hierna
wel merken. Nog nooit in de geschiedenis van de Verteller werden
zoveel activiteiten aangekondigd. Een speciale vermelding is er voor
de Koninklijke fanfare St.-Cecilia en Markant die respectievelijk hun 75
en 50 jarig jubileum vieren. Alvast een dikke proficiat, en mogen knallende kurken een gat in het plafond slaan!
In deze editie willen we ook onze nieuwe rubriek "Vichtenaar in de
kijker" voorstellen. Hierin brengen we jullie een interview met dorpsgenoten die dank zij hun activiteiten of verwezenlijkingen in de kijker
lopen. Wij starten alvast met Stefaan Roelstraete, maker van ruimtelijke objecten. Een deel van het gesprek kan je lezen in deze verteller,
het vervolg op het web in de digiverteller www.vichte.be. Indien je
geen internet hebt, laat het dan uitprinten door een vriend of vriendin.
Maar eerst starten we natuurlijk met Vichte Kermis. Het programma zit goed vol. Naast de muzikale optredens georganiseerd door IloIlo en St.-Cecilia, hopen we dat de tweede editie van de "veldcross
voor Vichtenaren" weer een denderend succes wordt zowel op sportief
vlak als naar publieke opkomst. Dit geldt natuurlijk voor het ganse
weekend en alle evenementen die later door onze hyperactief verenigingsleven georganiseerd worden.
Steun ze alvast met jullie aanwezigheid. U kan de volledige kalender nog eens nalezen op www.vichte.be.
Tot op de kermis of op één van de vele andere dorpsmomenten.
Met vriendelijke Vichtse groet,
Dominique Demurie
Voorzitter

Actie ILOILO
Vichte 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 16 en 17 september.
Op zaterdag 16.09.2006 vanaf 17.00u tot 24.00 u
Is de toegang voor iedere bestuurder verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef en de Vichteplaats te Vichte. Bovendien is het verboden te parkeren of stil te staan in de Kerkdreef en in de Vichteplaats
Op zondag 17.07.2006 is van 12.00 u tot 22.00 u de toegang verboden voor iedere bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats (vanaf
de rode lichten tot aan de voedingszaak "De Spar")
Het is voor iedere bestuurder verboden stil te staan of te parkeren in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan de voedingszaak "De
Spar").
Op dinsdag 19.07.2006 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
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de verkeersborden en nadars.
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.

18km: aantal rustposten 2 / 25km: aantal
rustposten 3.
Starten zoals de 18km, na de 2de controle gaan ze verder richting ZwevegemKappaert , waar een derde controle is voorzien.
35km: aantal rustposten 4
Zelfde richting uit van de 25km, na de
derde controle in Zwevegem–Kappaert splitsen zij voor een lus langs De Vaart, om daarna de 25km te vervoegen zo terug naar de
startplaats.
50km: aantal rustposten 6
Zelfde richting als de 25 en 35 km, daarna richting Zwevegem-Knokke door het

12de Prutsketochten
Zondag 10 september 2006 - Vichte
Afstanden: 6-12-18-25-35-50 km
Startplaats: CC. De Stringe,Ommerscheimplein 3 Vichte
Het is ook de vierde en laatste tocht die
telt voor de Leie-Schelde trofee, en uitreiking
van de aandenkens.
Een compleet nieuw parcours met o.a.
provinciaal domein De Gavers,Domein Beukenhof enz.
Wandelen in het licht glooiende landschap in de streek die Stijn Streuvels zo goed
kon beschrijven.
Daarvan ook de naam Prutsketochten, het
was Streuvels die zijn dochtertje zo noemde,
Streuvels woonachtig in "Het Lijsternest"
te Ingooigem net als Vichte een deelgemeente van Anzegem.

Geschikt voor wandelwagentjes
12km: aantal rustposten 1
Stap mee met de 6km en maak een
ommetje via Ingooigem met prachtige vergezichten op de velden. Zo gaat het verder naar
Deerlijk Brandemolen, en komen terug met
de 6 km stappers. Wandelen even mee met
de 6 en 12km, en splitsen dan richting Deerlijk Statie. Na controle een lus van 6km naar
provinciaal domein De Gavers, een oase van
rust groen en prachtige, natuurlijke vijvers.
Na een tweede controle terug over verharde
en onverharde rustige wegen.

natuurgebied het Orveytbos. Volgend een
lus rond Heestert, om zo terug samen te
stappen met de 25-30km richting startplaats.
Alle afstanden gaan door prachtige groene en rustige landwegen en kerkwegeltjes,
een gebied met verschillende biotopen en
soms mooie vergezichten over het licht
glooiende landschap.
De mooie en ruime startzaal biedt alle
comfort.
Frisdranken en streekbieren / Eigengemaakte pannenkoeken / Vers gebak / Verse
soep, kortom alles om de innerlijke mens te
versterken.

6km: aantal rustposten 1
Rond Vichte met een doortocht in het
kasteel Verhaeghe en domein Beukenhof, via
de mooiste plekjes van Vichte.
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Met de werkgroep Iloïlo-Vichte organiseren we
zoals elk jaar met Vichte
kermis een weekendhappening rond ons melaatsenproject in de Filippijnen.
Op vrijdagavond 15 september 2006 nodigen we
iedereen uit om samen met vrienden en familie te komen luisteren naar het optreden van
de Vrienden van het Gents Universitair Koor
onder leiding van Joris Derder in de Oude
Kerk vanaf 20u. Het wordt even sterk als
vorig jaar en iedereen die er vorig jaar bij
was weet wat dit betekent.
De toegangsprijs per persoon bedraagt 5 euro
in voorverkoop en 7 euro aan de deur. Kinderen
onder de 12 jaar mogen gratis binnen.
Kaarten kunnen bekomen worden bij :
- familie Vaneeckhout-Vantomme 77.50.22
- Pastoor Luc Vandemoortele
77.78.70
- en alle leven van de werkgroep
Op zaterdag- en zondagnamiddag (16 en
17 september 2006) is er in de Oude Kerk
tentoonstelling met verkoop van kunstwerken. We openen telkens om 14u00 en
sluiten om 20u00. Voor iedereen die van
kunst houdt zeker een aanrader.
Ook op zondagnamiddag 17 september
2006 organiseren we terug Oude Volksspelen
op de speelplaats van de Gemeenteschool
Vichte, dit in het kader van opening van de
nieuwe schoolgebouwen. Wie er vorige jaren
bij was, zal beslist terug van de partij willen
zijn.
Dit alles organiseren we natuurlijk ten
voordele van ons melaatsendorp in de Filipijnen.
Gedurende onze aktiviteiten staan we ter
beschikking om de nodige informatie te
geven rond ons project. Zo kunnen we u
vertellen hoever het staat met het kantklossen, de eigen bakkerij en apotheek, de
watervoorziening en de huisvesting. Er
zullen zeer mooie kant- en borduurwerken
vanuit de Filippijnen verkocht worden. We
zijn ook heel fier u te kunnen vertellen
hoeveel studenten er met een kleine
studiebeurs vanuit Vichte verder konden
studeren.
Kortom 1001 redenen om zeker af te
komen. Tot op het kermisweekend.
De werkgroep Iloïlo-Vichte, Olekenbosstraat 36, 8570 Anzegem-Vichte - tel.
056/77 50 22 - rek. 035-2693750-04.
Isabel Beirlaen, Rudy en Dorine Vanderstene, Hilde Dehullu, pastoor Luc Vandemoortele, Patriek en Nicole Vaneeckhout,
Peter en Kirsten Verschueren

Kon. sportvereniging ‘Wiel in Wiel’ Vichte

Beste dorpsgenoten,
Vichte viert opnieuw zijn hoogdagen. Het
is hartverwarmend te mogen vaststellen dat
het weekend rond "Vichte Koers" uitgroeit
tot een waar dorpstreffen waar menig vereniging iets organiseert. Dit jaar richten wij
onze 74ste wedstrijd voor eliterenners is,
beter gekend onder de naam "de Vlaamse
Textielprijs".
Vele grote namen hebben toegezegd
voor komende dinsdag, evenwel een te hoog
hematocrietgehalte of te hoge testosteronwaarden doen hen nog twijfelen omtrent
hun aanwezigheid. Enfin, het moet nu maar
eens gedaan zijn met dergelijk "sportbederf" en ook onze vereniging pleit ervoor
om een "zuiver" beleid te voeren binnen het
wielergebeuren. Het is daarom met een
zekere fierheid dat wij vaststellen dat onze
wedstrijd nog echt gereden wordt en dat uiteindelijk bij ons de beste wint. Wielrennen is
en blijft een mooie sport en wij houden het
graag zo.
Dit jaar gaat, hoe kan het ook anders,
onze tweede editie van de veldcross voor

Nieuwe gemeenteschool in gebruik
september 2006

Vichtenaren
door onder de
naam " grote
prijs kasteel Verhaeghe ". De belangstelling van vorig
jaar en de lovende
kritiek heeft ons gesterkt in het verder blijven organiseren van dit evenement. Dit jaar
wordt het parcours nog iets groter en boeiender, en vooral aangenamer om naar te
komen kijken. Wie er vorig jaar bij was weet
dat het goed was. Een aanrader dus om de
plaatselijke BV’s ( bekende Vichtenaren) aan
het werk te zien.
Het verheugt ons echt als vereniging om
de Vichtenaren telkens opnieuw present te
zien op onze activiteiten, en eerlijk gezegd,
daar doen wij het ook voor. Vichte leeft en
dat zet zelfs onze vereniging "wiel en wiel"
aan om voor komend jaar, ons 75’ste werkjaar, iets ambitieuzer uit de hoek te komen,
maar daar horen jullie ongetwijfeld nog wel
van.
Het moet gezegd, zonder de medewerking van onze vrijwilligers en seingevers is
het onmogelijk om telkens opnieuw een
organisatie te laten plaatsvinden. Oprechte
dank ook naar onze talrijke sponsors voor
hun loyale steun. Tevens dank aan het voltallig gemeentebestuur en schepencollege voor
het jaarlijks mogelijk maken van deze wedstrijden.
Als voorzitter wens ik in naam van de volledige vereniging U een deugddoend en
sportief kermisweekend toe.
Philippe Degroote

teur werd wekelijks vergaderd om het plan
uiteindelijk zijn definitieve vorm te laten krijgen.
Na een openbare procedure vonden we
ook een hoofdaannemer, de firma Bouwcentrale Modern uit Kaprijke. Deze firma is in
Vichte niet aan haar proefstuk. Ook het nieuwe O.C.M.W.-gebouw is door hen uitgevoerd.

Reeds in 1999 had het toenmalige gemeentebestuur groen licht gegeven om een nieuw
schoolgebouw in Vichte te laten zetten. Het
oude schoolgebouw dateerde uit 1876 en
was in een heel bedenkelijke staat. Er werd
dus resoluut geopteerd voor nieuwbouw.
Ook werd gekozen om de muziekschool, de
tekenacademie en andere initiatieven te
laten bestaan in de vroegere gebouwen aan
de noordzijde van de site. Het dossier bij de
Dienst voor Infrastructuurwerken van het
Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) werd ingediend met de vraag om subsidies.
Het gebouw zelf werd ontworpen door
architectenbureau Philip Pieters (ARPI) uit
Anzegem.

Het natte voorjaar 2006 zorgde voor
enige vertraging in de werken. Toch konden
de leerkrachten, samen met de kinderen hun
materialen verhuizen naar het nieuwe
gebouw op het einde van de maand juni, net
voor de grote vakantie. Op 24 augustus 2006
werd het gebouw voorlopig opgeleverd, dit
tot grote tevredenheid van alle partijen.

Vanaf 19 uur wordt u verwacht in zaal
"De Kring",
Oudenaardestraat te Vichte.
Er is een hapje, een drankje en een optreden van Marino Punk voor de prijs van 7,00
euro (KAV-leden)
Inschrijven kan tot 29 september bij
Karien Demeyer, Cardijnstr. 1, bus 10, Vichte,
056/77 55 37, kariendemeyer@hotmail.com

FIETSEN NAAR DE GAVERS

SALSA-AEROBICS

maandag 11 september 2006
Naar jaarlijkse gewoonte fietst de Vichtse
KAV naar de Gavers.
Dit gaat door op maandag 11 september
om 14 uur stipt aan de nieuwe kerk.
De terugtocht gebeurt in 2 groepen, om
15u.30 en om 17u.
Prijs : 1,00 euro (te betalen bij de start),
gewone consummatie inbegrepen.
Iedereen is welkom !
Bij hevig regenweer gaat dit niet door.

sessie van 3 lessen van 2 uur vanaf 31
oktober ‘06
Salsa-aerobics, een combinatie van
zwoele, sensuele salsadansen, gedanst met
veel gevoel en de ritmische drilpassen van
aerobics. Een intensieve en sportieve cursus
die voor "iedereen" toegankelijk is. De lessen
zijn ook voorzien van een aantal leuke choreografieën met passen uit de salsa en
merengue want 2 uur salsa-aerobics aan een
stuk zou veel te zwaar zijn.
Op volgende dinsdagavonden : 31 oktober, 14 november en 12 december 2006.

STARTAVOND
Vrijdag 6 oktober 2006
Het is weeral september, voor KAV wilt dit
zeggen "start van een nieuw werkjaar".
Dit jaar zetten wij muzikaal in met de
bekende solo accordeonist MARINO PUNK.
Marino Punk brengt musette met een
hanekam, tango met combatshoes en nog
zoveel meer. Marino is een man van contrasten, alles moet kunnen, dus ook de combinatie van accordeon en punk. Het
accordeon spelen kreeg hij letterlijk en figuurlijk met de paplepel mee. Marino is het
ultieme bewijs bij het gezegde een zachte pit
in een ruwe bolster. Het is dan ook dankzij
zijn innemende charme dat hij het publiek in
een handomdraai voor zich weet te winnen.
Marino, stilaan een begrip geworden in de
Vlaamse straatmuziekwereld, speelt nooit
hoempapamuziek maar de echte accordeonmuziek die iedereen, jong en oud, na vijf
minuten aan het dansen brengt. Hij brengt
de originele zigeunermuziek, de Roemeense
en Bulgaarse deuntjes… hij speelt net zo
goed de musette, de swing-wals, java, polka,
Russische czardas, samba, foxtrot, de paso
doble als zijn eigen composities. Ambiance
verzekerd !

In april 2005 ging het oude schoolgebouw
tegen de vlakte en werd met de grondwerken gestart… Ook toen werd met dezelfde
mensen en de aannemer wekelijks vergaderd. Materialen moesten worden uitgezocht, kleuren gekozen, oplossingen voor
praktische problemen uitgedokterd… Achteraf gezien een positieve ervaring voor alle
partijen.

De omgevingswerken (aanleg parking,
voetpad, fietsenbergplaats enz…) zijn reeds
gepland, met vermoedelijke uitvoering in de
maand november.
Het getuigt van een goede visie op onderwijs. Er zijn negen ruime klaslokalen (zo’n 20
m2 groter dan een normaal klaslokaal) met
mogelijkheden om hoeken- en contractwerk
te organiseren. Er zijn tussen klaslokalen
"differentiatieruimten" zodat het gebouw
uitnodigt tot samenwerking en overleg bij
leerlingen en leerkrachten.
De school beschikt over een ruime en heldere inkomsthal. Beneden vinden we 4 ruime
klaslokalen (waaronder 1 multimedialokaal),
een directiebureel, een leraarskamer, differentiatieruimte, taakklas, archief en technische ruimte.
Boven zijn er vijf ruime klaslokalen en de
nodige kleinere lokalen. Er is eveneens een
dakterras dat uitgeeft op het oosten zodat in
de winter prachtige waarnemingen met
telescopen kunnen worden uitgevoerd.
Opvallend is het gedurfde kleurgebruik.
Per vleugel werd een andere kleur gebruikt
(groen, rood voor beneden en geel-blauw
voor boven).

BLOEMSCHIKKEN IN KLEUR
cursus van 5 lessen vanaf 7 november ‘06
Deze cursus omvat 5 lessen van 3 uur
waarbij de lesgeefster dieper ingaat op het
creëren van bepaalde kleurenharmonieën in
bloemschikken. Ze demonstreert alle nieuwe
technieken en iedere les werkt elke deelnemer een creatie uit. De keuze van bloemen
en groen worden aangepast aan het seizoen
en de gelegenheid.
Deze cursus gaat door op dinsdagavonden 7 november ‘06, 5 december ‘06,
6 februari ’07, 6 maart ’07 en 3 april ’07.

In 2004 kregen we bericht van de subsidiërende overheid (DIGO) dat een toelage
van 1.014.331 euro was toegekend aan het
bouwproject. We konden starten. Het
gebouw werd door de Anzegemse gemeenteraad gegund voor een bedrag van
1.208.095 euro + BTW.
Samen met de schepen van onderwijs, de
architect, een vertegenwoordiging van de
dienst Openbare Werken en de schooldirec-

Op 1 september 2006 namen de Vichtse
vierde, vijfde en zesdeklassers het gebouw in
gebruik. Op 16 en 17 september wordt de
school officieel geopend. Op zaterdag zijn
alle ouders, kinderen en vertegenwoordigers
van het gemeentebestuur en de verenigingen op school verwacht voor de officiële
opening.
OP 17 SEPTEMBER KAN IEDERE VICHTENAAR EEN KIJKJE KOMEN NEMEN IN HET
NIEUWE SCHOOLGEBOUW. Er zijn rondleidingen door de kinderen, optredens, speelplaatsspelen door de werkgroep ILO-ILO. De
ouderraad zorgt voor een natje en een
droogje.
Het gemeentebestuur schreef een wedstrijd uit voor een nieuwe naam van de
school. Voorstellen kunnen tijdens het kermisweekend worden meegedeeld.

Programma opening gemeenteschool
(Beukenhofstraat 38 8570 Vichte)
Kermisweekend 16-17 september 2006

KERSTFEEST
zondag 17 december ’06
SNEL EN TRENDY KOKEN – dinsdag 19
december ’06
Trendy gerechtjes die niet al te veel bereidingstijd vragen, zetten de hoofdtoon voor
deze demonstratie.
Deze les (+/- 2uur) gaat zowel in de
namiddag als ’s avonds door.
Meer info op www.clik.to/kavvichte
Vragen : kavvichte@hotmail.com

1. Zaterdag 16 september om 17 uur (voor de
genodigden)
Officiële opening door o.a.
- Patriek Delbaere, voorzitter Onderwijscentrum van de Vlaamse Steden en Gemeenten
- Sylvère Deprez, inspecteur Basisonderwijs
Met optredens van de leerlingen
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2. Zondag 17 september van 14 uur tot 17
uur 30
Open-schoolnamiddag met o.a. optredens van de kinderen (muziek, dans, toneel,
poëzie), versnaperingen, bar, diavoorstelling, tentoongestelde werken van de leerlingen, volksspelen op de speelplaats ten voordele van Ilo-Ilo…
Iedereen welkom !

GEZINSBOND VICHTE NODIGT U UIT
OP VOLGENDE ACTIVITEITEN

ACTUEEL DANSEN
vanaf 13 september
Danslessen voor jongeren van het 1° tot
en met het 6° leerjaar opgesplitst in 2
groepen
• Starters of 1 danssessie gevolgd (18–19u)
• Gevorderden: 2 of meer sessies gevolgd (1920u)
Deze reeks van 7 lessen gaat door in de
sporthal van Vichte telkens op woensdagavond beginnend op 13 september.
• Deelname: Leden : 15 € - Niet-leden : 20 €
• Info op het nr 056/77 19 69

Verkoop op zaterdag en afrekening op
zaterdagavond.
Meer info : Gezinspraatje of 056/ 77 49 39

van het allergrootste belang is bij de brandbestrijding en dit niet steeds in voldoende
mate aanwezig is, opteerden we ervoor om
uw centen te investeren in een grote tankwagen. Door onze eigen brandweerlieden werden een tweedehandse tankoplegger, afkomstig van het Franse leger, en een Volvo trekker omgebouwd tot een pareltje van een
brandweerwagen. De tankinhoud bedraagt
33.000 liter. De kostprijs bedraagt circa 25.000
euro.)

SINTERKLAASFEEST
26 november
Hij komt inderdaad naar jaarlijkse traditie
terug naar Vichte. We zorgen opnieuw voor
een spetterende ontvangst en rekenen daarbij op jullie talrijke aanwezigheid.
De ISLAM cultuur ism de Culturele Raad –
dinsdag 28 november – zaal Ansold – 19u30

De nieuwe brandweerkalender

H.Vanwymelbeke

Vanaf oktober mag u de brandweermannen aan de deur verwachten voor de verkoop
van de brandweerkalender. Het wordt ook
deze keer een handige kalender met veel
nuttige informatie. Met talrijke foto’s willen
we u laten kennismaken met de activiteiten
van uw brandweerdienst. Wij danken u alvast
bij voorbaat voor uw milde steun.

BOETSEREN VOOR KINDEREN
1 oktober
Op zondag 1 oktober van 10 – 12 u in de
refter van de GLS.
Meebrengen van een schortje en een
schoendoos.
Maximum 25 deelnemers – info en inschrijving bij Christine T’Jollyn 056/77 92 53.
Deelname : 2 €.

Dringend gezocht :
vrijwillige brandweerlieden (m/v)
Om ons effectief aan brandweerlieden op
peil te houden, zijn we dringend op zoek
naar vrijwilligers. Ben je sociaal geëngageerd,
ben je van geen kleintje vervaard en voldoe
je bovendien aan de toetredingsvoorwaarden? Aarzel dan niet en wordt brandbestrijder!

BIETENTOCHT
28 oktober
Naar goede jaarlijkse gewoonte en traditie gaat onze bietentocht terug door de straten op zaterdag 28 oktober. Meer info in het
Gezinspraatje.

TWEEDEHANDSBEURS

‘Vichtenaar in de kijker’

4 november
Heb je kinderkledij, speelgoed, fietsen of
andere zaken over dan is onze tweedehandsbeurs de ideale plaats om deze te verkopen.
Inbreng van materiaal op vrijdagavond
3 november

Bericht aan de Vichtse bevolking
herinrichting Vichteplaats

Open brief van de Voorzitter :
"Nu ongeveer één jaar geleden nam
Unizo-Komaan het initiatief om het in 2000
"in de koelkast" gestopte dossier aangaande
de herinrichting van de Vichteplaats
opnieuw onder de aandacht te brengen van
ons gemeentebestuur, dit na voorafgaandelijk overleg met de betrokken inwoners.
Onze Dorpsraad schaarde zich meteen
achter dit initiatief.
Het gemeentebestuur heeft gehoor
gegeven aan onze oproep en Leiedal de
nodige instructies gegeven, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een samenkomst in het
gemeentehuis te Vichte op 5 juli jl.
Daarbij gaf Leiedal een uitvoerige toelichting omtrent de (historische) evolutie van
het dossier, de wijze hoe zij de herinrichting
zien en de planning naar de toekomst toe.
Bij de voorstelling van het project, konden de aanwezigen vaststellen dat Leiedal
zich hoofdzakelijk baseert op de plannen die
er reeds waren in 2000, dewelke waren tot
stand gekomen na herhaaldelijk overleg met
de inwoners van de Vichteplaats.
Meer concreet is het grosso modo de
bedoeling dat er éénrichtingsverkeer komt
vanuit de richting van het kruispunt tot aan
de Kerkdreef en vanaf daar gewoon tweerichtingsverkeer.
De herleiding tot éénrichtingsverkeer

In de volgende edities van de verteller zullen
we regelmatig interviews brengen van
bekende en minder bekende Vichtenaren die
op een positieve manier uitblinken in één of
andere discipline. Stefaan Roestraete, maker
van ruimtelijke objecten bijt hier de spits af.
Als een Vichtenaar geconfronteerd wordt met
de vraag: "Noem
eens een bekende
dorpsgenoot?", dan stamelt deze persoon meestal iets
in de trend van
Prutske of de
pastoor. Maar er
zijn andere en
bekendere. Vichtenaren die over
de dorpsgrenzen
bekendheid
genieten zijn voor velen van ons waarschijnlijk nobele onbekenden, maar stuk voor stuk
zijn het de top in hun eigen discipline. Daarom besloten we een reeks interviews af te
nemen om ze uit de vergetelheid te brengen.
In dit voorsmaakje van deel 1 speciaal voor u
in het daglicht: Stefaan Roelstraete, beeldhouwer van beroep.
Stefaan Roelstraete (58) is een eigenzinnig
en zelfstandig kunstenaar die van zijn hobby
zijn beroep probeert te maken. Financieel
heeft hij daardoor weinig zekerheden, maar
dat deert hem niet; het was immers zijn
eigen keuze. Hij heeft een enorm uitgebreid
oeuvre, maar bereikte gedurende zijn carrière vooral hoogtepunten met monumentale
werken, waarvan er onder andere één te
bezichtigen is op een rondpunt bij het binnenrijden van Wevelgem. Desondanks is het
niet zijn werk dat een zekere bekendheid
heeft in Vichte, maar zijn achternaam. Zijn
oom was namelijk niemand minder dan de
befaamde componist Herman Roelstraete
die tevens ereburger van Vichte is. Om zijn
oom te gedenken broedt Stefaan ondertussen al een tijdje op een plan…
Om met de deur in huis te vallen: Wat zou je
willen realiseren?
Wel, ik zou ter nagedachtenis van mijn oom
die toch één van de uithangborden van Vichte is een monumentaal windorgel bij de
Oude Kerk willen neerpoten. Het zou de
bedoeling zijn dat er echt muziek op de orgel
gespeeld kan worden.
Direct doen zouden we zeggen!!!
Was het maar zo gemakkelijk… Als je zo’n
project op een deftige manier wil realiseren
moet je over voldoende geld beschikken en
ik kan onmogelijk alles zelf bekostigen. Het is
enerzijds de bedoeling dat het een monumentaal werk wordt – groot dus – en daar
heb je degelijke materialen voor nodig en

moet toelaten dat er een breder voetpad kan
worden aangelegd, waarbij tevens de parkeergelegenheid langs beide zijden van de
weg behouden blijft. Het hart van de Vichteplaats ter hoogte van het de inrit naar kasteel Verhaeghe toe zou worden omgetoverd
tot een waarlijk "kasteelplein".
Het is nu de bedoeling dat deze plannen
verder worden uitgewerkt.
Het gemeentebestuur beloofde ons dat er
op het einde van het jaar een nieuwe bijeenkomst zal worden gehouden teneinde ons in
te lichten van de evoluties en stand van
zaken.
Het bestuur stelde tevens dat het project
in kwestie zou zijn ingepland in de begroting
van 2008.
Wordt vervolgd én alleszins opgevolgd
door Unizo-Komaan!
Met beleefde groeten.
Nicolas Duquesnoy, voorzitter UnizoKomaan!"
Voor bijkomende inlichtingen kan U
terecht bij UNIZO-KOMAAN! op onderstaand
adres.

Jaarprogramma
UNIZO-KOMAAN! maakt graag van de
gelegenheid gebruik om haar activiteiten
voor het komende kwartaal kenbaar te
maken :
- Zondag 29 oktober 2006 : Gezinsuitstap
naar "Technopolis" in Mechelen (iedereen
welkom)
- Maandag 27 en dindag 28 november 2006
: 58ste Sinterklaasrondgang (deelname-formulieren worden verdeeld via de scholen)
Unizo-Komaan! - Beukenhofstraat 70 –
Vichte - tel.: 056/773399 - fax: 056/680689 email : info@unizo-komaan.be - site :
www.unizo-komaan.be"

Brandweer Anzegem
rukt uit
Uw brandweerdienst stelt voor :
de tankwagen 33.000 liter
De opbrengst van de kalenderverkoop
2005 werd opnieuw geïnvesteerd in materieel dat ten dienste van de bevolking staat.
Omdat de beschikbaarheid van bluswater
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Ben je :
1. minstens 18 jaar
2. Belg of houder van een nationaliteit
horende tot de Europese Unie
3. wonend te Anzegem of binnen een straal
van 5km rond de kazerne
4. houder van een getuigschrift van goed
gedrag en zeden
5. geschikt en gezond verklaard door korpsdokter Lt. Zwaenepoel
6. geslaagd in je sportproeven
Dan kan je stagiair-brandwacht worden.
Na de opleiding en het verplicht behalen van
het brevet, kan je na één jaar door de
gemeenteraad als effectief vrijwillig brandbestrijder benoemd worden.
Geïnteresseerd? Aarzel niet en kom naar
het info-moment op 16 september om 10 uur
in de brandweerkazerne te Beukenhofstraat
44 Vichte.

2° Nacht van de Brandweer met
Patrick en Carina (X-factor 2005)
Op 25 november is het weer zo ver! Na
het grote succes van de 1° Nacht van de
Brandweer in november 2005, werd beslist
om op de zelfde manier door te gaan. Ook
nu wordt het opnieuw een spetterend dansfeest met zowel hedendaagse muziek als
evergreens, gebracht door een DJ.
Patrick en Carina, gekend van X-factor op
VTM, komen er hun laatste nummers brengen. Niet te missen dus ! The place to be :
zaal Rembrandt, Vichte.
anderzijds wil ik echt geluid uit dat orgel krijgen en daar heb ik een professionele orgelbouwer voor nodig. Het is zeker allemaal te
realiseren. Ik heb mij al voor al het noodzakelijke geïnformeerd; de plannen liggen
klaar, maar het ontbreekt mij aan middelen
om het project te bekostigen…
Dat brengt ons direct bij een heikel punt.
Hoe overleef je eigenlijk als fulltime kunstenaar?
Wel eigenlijk is alleen kunstenaar zijn niet
leefbaar, tenzij je je in het commerciële circuit bevindt. Maar het zijn louter enkelingen
die hier toegang tot hebben…
Zoals u?
Nee, ondanks dat ik wel mag zeggen dat ik al
iets bewezen heb in mijn carrière. Er bestaat
gewoon geen degelijk statuut voor kunstenaars. Het is de laatste jaren gelukkig al ietsjes verbeterd. Men heeft ons nu een werknemersstatuut aangemeten. Dit statuut komt
er gewoon op neer dat wanneer je geen
opdrachten hebt je mag gaan stempelen. In
feite is dit heel omslachtig. Wanneer is een
kunstenaar immers niet bezig met zijn werken… Eigenlijk zijn fulltime kunstenaars
gewoon min of meer werkloos…
U kunt toch uw werken verkopen?
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan! De
keren dat
je iets verkoopt zijn
maar zeldzaam. Als je
dan
nog
iets
verkoopt, gaat
dit meestal
via
een
galerij en
die promoten je niet
v o o r
niets!!! Ze
eigenen
zich minstens de helft van de verkoopsprijs
toe. Het meeste verdien je nog als je een
werk maakt in opdracht van bepaalde mensen of bedrijven.
Kunst is een echte business geworden?
Natuurlijk. Een eerste voorbeeld van de
kunst die business geworden is, zijn de astronomische bedragen die voor schilderijen van
Van Gogh geboden worden. Hij is gestorven
in de grootste armoede en kon geen werk
verkopen. Eigenlijk is het een beetje mensonterend voor de oorspronkelijke kunstenaar. Andersom zijn dan bijvoorbeeld Panamarenko, Fabre, Picasso,… Stuk voor stuk
goede artiesten, maar zeker al even goede
commercanten. De beste artiesten zijn als het
ware de beste commercanten.
Artikel: Jelle Ryckoort / Interview: Jelle Ryckoort, Dominique Demurie
Foto's: Dominique Demurie
Voor het vervolg slechts één adres:
www.vichte.be

VICHTE

KERMISWEEKEND
Vrijdag 15 september 2006

■ 20u00: Oude Kerk van Vichte "Optreden van de Vrienden van het Gents Universitair Koor"

Koor o.l.v. Dhr. Joris Derder
Toegangspr.:VVK € 5 ADD € 7 kinderen onder de 12 jaar : gratis
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO, ten voordele van het Filipijns melaatsendorp

Zaterdag 16 september 2006
■ 14u00 (tot 20u00) Pia plein (Kasteel) "Fototentoonstelling OGENBLIK V"

Organisatie: Foto- en videoclub AGE P Ø N (gratis inkom)
■ 14u30 (tot 20u00) Oude Kerk "Tentoonstelling + verkoop kunstwerken"
Organisatie: werkgroep ILO-ILO
■ 17u00 Gemeenteschool Vichte Officiële opening nieuw schoolgebouw (genodigden)
■ 18u30 Vichteplaats "Veldcross voor Vichtenaren" Organisatie: Wiel in Wiel
■ 18u30 in de Gilde : eetfestijn, visschotel met frietjes € 19 - vleesschotel met frietjes € 16 (optredens inbegrepen)
21u30 optredens van Yves Segers, Joycc, Nick Caan. € 5 ADD
■ 20u00 Kasteel Verhaeghe "Château Brillant" (Fiesta Latino met o.a. Mucho Gusto ter gelegenheid van het 75-jarig
jubileum van de K.F. St.-Cecilia.)
Toegangsprijs: VVK: € 4 ADD: € 6 Organisatie: Koninklijke Fanfare St.-Cecilia Vichte

Zondag 17 september 2006
■ 14u00 (tot 17u30) Opening Gemeenteschool Vichte. Opendeur voor iedereen

- Doorlopend gidsbeurten door leerlingen 6de leerjaar
- Optredens door de kinderen
- Op de speelplaats: spetterende volksspelen met prachtige prijzen ten voordele van ILO-ILO
- Bar door de ouderraad
■ 14u00 (tot 20u00) Pia plein (Kasteel) "Fototentoonstelling OGENBLIK V"
Organisatie: Foto- en videoclub AGE P Ø N (gratis inkom)
■ 14u30 (tot 20u00) Oude Kerk "Tentoonstelling + verkoop kunstwerken en boekenbeurs"
Organisatie tentoonstelling : werkgroep ILO-ILO
Organisatie boekenbeurs : Davidsfonds Vichte
■ 15u30 Wielerwedstrijd voor Junioren Start: Beukenhofstraat Aankomst: Molendreef Organisatie: Wiel in Wiel

Dinsdag 19 september 2006

■ 14u00 Wielerwedstrijd 74ste Textielprijs voor beroepsrenners Start: Vichteplaats Aankomst: Oudenaardestraat
Organisatie:
Werkgroep ILO-ILO : Fam. Patriek Vaneeckhout-Vantomme : 056 775022 - Davidsfonds Vichte : Filip Vandemoortele : 056 772889 - Gemeenteschool Vichte : Karel Demeulemeester : 056 778281
K.F. St.-Cecilia : Geeraard Joye : 056 777705 - Wiel in Wiel : Philippe Degroote : 056 772571 - Foto- en videoclub AGEP Ø N : Lieven Vansteenbrugge : 0495 208575
DRUKKERIJ VANOVERBEKE VICHTE

Tw e e d e

V i c h t s e

Beste Vichtenaar en Vichte-liefhebber,
Weet je het nog vijf jaar geleden? Gerarda Blancke werd honderd jaar en dat werd
uitbundig gevierd in ons dorp.
De dorpsraad organiseerde toen een
pracht van een revue (Bouilla Vehta) in
samenwerking met alle verenigingen van
Vichte.
‘Het begin van een fijne traditie’, dachten
enkele enthousiastelingen… en het revuecomité was geboren. Dit jaar organiseren de
revue-isten de tweede revue in Vichte op 26,
27, 28 en 29 december 2006. Vandaar deze
dringende oproep:
Iedereen die wenst mee te werken aan de
tweede Vichtse Revue is van harte welkom op
de "Revue-lancerings-vergadering" van zondag 1 oktober om 10u30 in het zaaltje van
café Den Hert in Vichte.

R e v u e

We zoeken: acteurs, actrices, dansers,
danseressen, decormensen, souffleurs, grimeurs (m/v), tappers, technici, optimisten,
humoristen, schrijvers, zangers, zangeressen,
politici, jongeren, cafébazen, vlaggenzwaaiers, deejays, ksa'ers, roodkapjes, kaj'ers en
nog veel andere toffe mensen.
We bieden:
- een dosis gezond vermaak.
- een degelijke opleiding.
- extra legale voordelen.
- veel plezier.
Profiel:
Tussen 7 en 100 oud zijn.
‘Proper’ zijn.
Een grote dosis positivisme uitstralen.
In goede conditie zijn.
Indien te ernstig, gelieve zich te onthouden.
Graag tot 1 oktober,
De revue-isten

Davidsfonds Vichte nodigt u uit op kermiszondag 17 september vanaf 14.30 u. in de
Oude Kerk voor de voorstelling van het
jaarprogramma en het boekenpakket.
Eerstkomende activiteiten :
Zo 24 sept. : Droomd(r)aden - 7 vrouwelijke kunstenaars in het bos - Bassegembos.
Za 28 okt. : daguitstap naar de Champagnestreek - Epernay en Oger (voorinschrijving op de openboekendag op zo 17 sept.).

Uitnodiging
aan alle inwoners,
en verenigingen van Vichte

Herdenking van de
nationale bevrijdings- en vredesdag
Zo het nieuwe werkjaar van de Plussers is
weer gestart met een leuke dauwtrip. Onze
volgende activiteit gaat door op vrijdag 13
oktober van 19u30 tot 22u. We bekijken die
avond een mooie, inhoudelijke film. Welke
film dit wordt, zul je op de avond zelf wel
ontdekken.
Ondertussen hebben we met de enthousiaste begeleiding een leuk programma uitgewerkt voor het komende werkjaar.
- Dinsdag 31 oktober: ‘Kom en Zie’ in Brussel waar we nog heel wat andere plusgroepen zullen ontmoeten. Je kan deze
dag zelf invullen door te kiezen uit de
verschillende workshops.
- Zaterdag 18 november 18u-22u: een filmavond in Torhout voor +16-ers
- Zaterdag 25 november 9u30-11u30: we
spelen een inhoudelijk spel rond het
thema van Welzijnszorg
- Donderdag 28 – zaterdag 30 december:
driedaagse in Zonnebeke, georganiseerd
door Surplus voor alle 12-15 jarigen.
Indien je geïnteresseerd bent, kan je voor
meer info terecht bij: Laurence Goeminne:
056/777202, Karen Catry: 056/776206, Elien
Vangheluwe: 056/776509, Liesbet Vanhoutte:
056/776727, Greet De Kesel: 056/325689
Of via ons mailadres: plussersvi@hotmail.com.

Bibliotheeknieuwsjes
Kinderen en jongeren die graag willen meebeslissen welk boek een prijs verdiend kunnen
zich inschrijven voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Een tiental boeken moeten worden beoordeeld tussen september en eind maart 2007. Vraag meer informatie in de bibliotheek!
Alle kinderen van de lagere school kunnen deelnemen aan onze Litenatuurtjeswedstrijd,
die georganiseerd wordt naar aanleiding van het Litenatuurtjespad te Tiegem.
Litenatuurtjes zijn korte, humoristische, poëtische tekstjes over de natuur. Naar het voorbeeld van landschapsdichter Geert De Kockere kunnen kinderen tot 1 oktober hun eigen creaties binnenbrengen in de bib.
Op zaterdag 14 oktober 2006 is er naar jaarlijkse gewoonte onze Verwendag. In de bib
kan iedereen terecht voor een hapje en een drankje en natuurlijk voor een goed boek of een
leuke film. Daarnaast is er in Jericho te Tiegem om 15u onze Litenatuurtjeswandeling samen
met Geert De Kockere aansluitend is er om 16u30 prijsuitreiking van de Litenatuurtjeswedstrijd en verloting van enkele hoofdprijzen tussen alle bibliotheekbezoekers van die dag.
Het Literair festival georganiseerd door de regio 13 wordt een jaarlijkse traditie. Dit jaar
vindt het culturele evenement met klinkende namen zoals Herman Brusselmans, Stefan Brijs,
Saskia de Coster, Tom Naegels plaats op vrijdag 20 oktober 2006 om 20u in de Transfo te Zwevegem. Kaarten zijn verkrijgbaar in de bib, personen die een bibliotheekkaart kunnen voorleggen krijgen korting.
Dementie is een nog vaak onbekend fenomeen,
iedereen kent wel iemand van ver of dichtbij die lijdt
aan dementie. Maar wat houdt dit nu precies in? Daarom organiseert de bib in samenwerking met het rusthuis en de seniorenraad een toneel Zwanenzang met
daar aansluitend een panelgesprek met verschillende
deskundigen. Dit gaat door op donderdag 26 oktober
2006 om 19u30 in zaal Ansold.
Reserveer uw stoel in de bib of via de seniorenraad.
Tijdens de Voorleesweek 17 tot 25 november 2006 worden alle kinderen in de gemeentelijke kinderopvang verwend met magische verhalen.
Onder onze kerstboom liggen onze pakjes voor de kinderen klaar vanaf woensdag 20
december 2006 voor Blind-date met een boek.
Daarnaast zijn er ook de bijeenkomsten van de leeskring Davidsfonds op
- maandag 25 september 2006 Niets en Het wonderlijk voorval met de hond in de nacht
- dinsdag 28 november 2006 (titel nog de bepalen door de groep zelf)
Iedereen is welkom, 20u in de bib!
Voor meer info: bibliotheek Anzegem, 056/68.14.22 - anzegem@bibliotheek.be

de leidsters

KSA Ter Vichten
AAAARRGHH!! De vakantie loopt ten
einde, het schooljaar is weer begonnen.
Maar dat is ook een goed teken, want… ook
het nieuwe KSA-werkjaar begint weer!!!
We beginnen ermee op onze jaarlijkse
startactiviteit! Dit jaar heeft deze op zondag
1 oktober plaats. Vanaf dan zullen we ons
weer wekelijks kunnen uitleven tijdens het
pleinspel, de tocht, het bosspel, de fietstocht,
het weekend of tijdens één van de vele andere leuke momenten! Het wordt alweer een
jaar om nooit te vergeten, dat staat nu al
vast!
Maar voor we er opnieuw aan beginnen,
zouden we graag uw aandacht nog eens vestigen op een ander evenement dat we met
KSA druk aan het voorbereiden zijn, name-

lijk The Games. Ook dit jaar nemen verschillende groepen uit Vichte het tegen elkaar op
in een competitie met superspannende en
knotsgekke spelen. Natuurlijk bent u allemaal uitgenodigd om voor hen te komen
supporteren en te genieten van een gezellige namiddag!
Om het u gemakkelijk te maken, zetten
we dit alles nog eens vlug op een rijtje: KSA
ter Vichten presenteert: THE GAMES op zondag 24 september ‘06 vanaf 13u aan de
Stringe.
STARTACTIVITEIT : zondag 1 oktober ‘06
om 14u.
Indien u vragen heeft, aarzel niet te bellen naar bondsleider Bram Vanhoutte (0494
68 65 30). Hopelijk tot binnenkort!
Oprechte KSA-groet,
de leiding
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Spelavonden in Den Hert.

Vuurdoop voor nieuwe
dirigent. St. Cecilia
KMV ST Cecilia VICHTE organiseert
opnieuw op 14 en 15 oktober zijn jaarlijks
herfstconcert. Dit wordt het 1° concert onder
leiding van onze nieuwe dirigent Wouter
Looze, en zal in het teken staan van het 75jarig jubileum van onze vereniging. Speciaal
voor deze avond brengt de muziekvereniging, samen met gastsolist Dieter Boffé op
bugel, een nieuw gecomponeerd werk van
Bart Wattez, klarinettist bij de Muziekkapel
van de Gidsen. Tevens presenteren we een
aantal werken ter voorbereiding van het
provinciaal tornooi in 2007. We hopen U
alvast te mogen verwelkomen op één van

deze avonden ! Een kaartje kost 6 euro in
voorverkoop, aan de deur betaalt u 8 euro.
Naar goede gewoonte krijgen de Vichtenaren opnieuw een gratis gezinskaart voor
het concert. In ruil wordt daarvoor een kleine
steun gevraagd.
Agenda Koninklijke fanfare St Cecilia
- Zaterdag 14 & zondag 15 oktober: Herfstconcert
- Vrijdag 8 december, CC De Stringe: Optreden van de Muziekkapel van de Koninklijke
Belgische Marine (afsluiten van feestjaar).

De goede oude Sint
komt inderdaad naar jaarlijkse gewoonte terug.
Iedereen wordt op
zondag 26 november om
13u30 in het Beukenhof
verwacht om de Sint te verwelkomen.
Daarna kan er weer op
tal van locaties een activiteit
gevolgd worden met o.a. een goochelshow
van Magical Moments in de VBS.
Als afsluiter is er in De Stringe een optreden van Marco met
"Zwarte Piet leert goochelen"
De klaaskoeken, de chocolademelk en het
snoepzakje mogen natuurlijk ook niet ontbreken. We verwachten jullie.
Tot dan.
H.Vanwymelbeke

Hoi leden, ouders en Vichtenaren! Na een spetterend kamp en een deugddoende vakantie zijn die fameuze kriebels er weer en vliegen we er in!
Op zaterdag 30 september van 14u tot 17u gaat onze superdeluxe startdag
door in het Beukenhof. Alle meisjes van het 1ste leerjaar tot het 4de middelbaar,
ingeschreven of niet, zijn welkom! Wil je eens zien hoe de VKSJ werkt en of het
iets voor jou is? Zeker afkomen!
Ook willen we jullie nu al warm maken voor onze Ouderavond die doorgaat op 4 november in de Linde in Ingooigem.
Zijn er nog vragen, opmerkingen? Kijk eens naar http://www.vksj-vichte.be
Of bel naar Ellen Vandamme (0472/202500) of Marie Tack (0499/317570).
Laten we er samen een fantastisch VKSJ-jaar van maken!
Groetjes,

Programma :
8h30 : komen we samen op de
Vichteplaats
8h45 : vertrekt de vredesoptocht naar de
kerk
9h00 : nemen we deel aan de
eucharistieviering verzorgd door
de leerlingen van het 5de leerjaar
9h45 : stappen we mee op in de vredesoptocht naar het gedenkteken
10h00 : zijn we aanwezig op de
plechtigheden aan het gedenkteken
10h20 : stappen we mee op in de vredesoptocht naar het Brits Militair
Kerkhof
10h30 : brengen we hulde aan onze bevrijders op het Brits Militair Kerkhof
10h45 : einde van de plechtigheden –
dankwoord naar alle aanwezigen
Betuig je sympathie door :
het bevlaggen van je woning
het mee opstappen in deze vredesmars

Heel lang geleden richtte koning Gradlon
de indrukwekkende stad Ys voor zijn dochter
Dahut op. Gigantische dijken beschermden
de stad tegen krachtige golven. Dahut
besliste om Ys de belangrijkste stad van Brittanië te maken. Daarvoor stuurde ze draken
uit om handelsschepen, beladen met juwelen, van de open zee naar de stad te lokken...
Inleidingen van bord- en kaartspellen
gaan over koningen en hun dochters, maar
ook over gewone mensen, dieven, bandieten, sporters, ontdekkingsreizigers, piloten,...
Ze spelen zich meestal af in het verleden,
maar ook dikwijls in de toekomst en het
heden. Locaties worden gezocht in het verre
oosten, onder de grond, in de ruimte, in het
diepe water en ook in onbekende gebieden,
fictieve plaatsen,... Je kan ze alleen spelen, of
met meer dan twintig man (of vrouw), al ben
je 7 tot 77 jaar (wat gewoon goed klinkt en
helemaal niet wil zeggen dat je buiten die
grenzen geen spel mag aanraken). Sommige
duren 10 minuten, voor andere reserveer je
beter een volledige dag. Spellen zijn er in alle
soorten, maar 1 ding is zeker: er is voor ieder
wat wils.
Kom het ontdekken op één van onze
maandelijkse spelavonden, op zaterdag
avond in café den Hert. Alle info (wie, wat,
waar, hoe, wanneer) op www.spelavond.be
of voor de minder geïnformatiseerden onder
ons, spring eens binnen bij Joppie en vraag er
gerust naar.
Bert Igodt

Ooo ….
Kom toch eens
kijken…

VKSJ in de startblokken

Zaterdag 11 november 2006

Lessen mini-, midi- en maxitennis

Streven Vichte :
Diner de Cons-Moorddiner-Revue-Frankenstein
Na een serie hittegolven en een kelderke
vol nattigheid rekent de voltallige crew van
Toneelgroep Streven straks vooral op een
deugddoende en lange été indien. Eentje die
ons de bloedvorm moet geven om u straks
een memorabel toneelseizoen voor te
schotelen. Met een rasechte klucht gedragen
door een ervaren cast in november en een
groep jonge acteurs die onder deskundige
begeleiding aan de slag gaan met Hugo
Matthysens ‘Frankenstein’ zien we de
opdracht alvast hoopvol tegemoet.
Beginnen doen we straks met het bijzonder geestige ‘Diner de cons’, de toneelversie
van de gelijknamige Franse cultfilm die in ’98
hoge ogen gooide op de Cesars. Een tipje van
de sluier: Elke woensdagavond houdt Pierre
samen met zijn vrienden een speciaal etentje,
een zogenaamd ‘diner de cons’. Het is een
onderlinge competitíe om de stomste idioot,
die ze die week zijn tegengekomen, mee te
brengen naar het etentje. Diegene die het
grootste kieken meebrengt wint. Pierre
denkt dat hij voor die avond de jackpot heeft
binnengehaald in de vorm van Frans, een
werknemer bíj het ministerie van financiën.
Alleen wil het lot dat Pierre door een malheur het langverwachte ‘diner de cons’ moet
afzeggen. En dan zit het spel op de wagen.
Wat een succesavond had moeten worden,
ontaardt al vlug in een hilarische farce.
De ervaren cast moet zich kunnen
uitleven in deze ‘oldschool’ komedie. Een
tijdje geleden dat we dit genre nog speelden.
Reden te meer dus om nu al uw plaatsen te
reserveren.
Begin december sturen we de cons naar
huis en dan zoeken we het meer in de sfeer
van de "moorddiners." In restaurant de Rembrandt kan u op zaterdag 2 december samen

oktober, november en december 2006
Beste sportievelingen, tennisliefhebbers,
Zoals gewoonlijk wordt er opnieuw mini-, midi- en maxitennis
aangeboden voor verschillende leeftijden en niveau’s.
Minitennis is vooral voor de allerkleinsten van de derde
kleuterklas tot eventueel het vierde leerjaar. Tijdens de minitennislessen
krijgen de kinderen, naast de nodige coördinatie en spelvormen, eveneens
basistechnieken aangeboden op een klein veld met aangepaste balletjes en rackets. Dit alles
wordt op een speelse manier aangeleerd. Na enkele lessen kunnen de kinderen al minitenniswedstrijdjes spelen. De vaardige kinderen kunnen zelfs meespelen in officiële minitennistornooien ingericht door de Vlaamse Tennisvereniging.
Miditennis is vooral voor kinderen uit het tweede tot eventueel zesde leerjaar met enige
tenniservaring. Op een iets groter veld worden de basistechnieken verder vervolmaakt.
Maxitennis start vanaf het vierde of vijfde leerjaar. De kinderen vervolmaken zich verder
in het tennisspel op een normaal tennisterrein. We hebben verschillende niveau’s van initiatie
tot zelfs competitietennis.
Alle materiaal zoals aangepaste tennisballen en tennisrackets wordt ter beschikking
gesteld door de club. Tijdens het jaar zijn er naast tennislessen eveneens nevenactiviteiten
zoals spelletjesnamiddag, vriendjesnamiddag, jeugdcompetitie, interclub… die door ons
actief jeugdbestuur ingericht worden.
Aarzel niet om de jeugdcoördinator Alain Demurie te contacteren indien er vragen zijn.
Meer nieuws kan je tevens op onze website www.tcvichte.be vinden.
Gelieve tijdig in te schrijven want sommige lesgroepen zijn snel volzet.
Vriendelijke groeten,
Het jeugdbestuur
Lessen mini-, midi- en maxitennis jeugdwerking TC Vichte
oktober, november en december 2006
Lessen voor kinderen van 5 tot 12 jaar (derde kleuter en lagere school):
Minitennis: Dinsdagavond van 17.00 tot 18.00 uur
Woensdagnamiddag van 13.00 tot 14.00 uur
Zaterdagnamiddag van 14.00 tot 15.00 uur
Miditennis: Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur
Woensdagnamiddag van 14.00 tot 15.00 uur
Zaterdagnamiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Maxitennis initiatie: Woensdagnamiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Donderdagavond van 17.00 tot 18.00 uur
Zaterdagnamiddag van 16.00 tot 17.00 uur
Maxitennis halfgevorderd: Donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur
Zaterdagnamiddag van 17.00 tot 18.00 uur
Lessen voor jeugd van 12 tot 18 jaar:
Lessen telkens op zaterdag:
09.00 tot 10.00 uur: maxitennis initiatie
10.00 tot 11.00 uur: maxitennis halfgevorderd
11.00 tot 12.00 uur: maxitennis gevorderd
12.00 tot 13.00 uur: maxitennis gevorderd
13.00 tot 14.00 uur: maxitennis gevorderd
De lessen starten op zaterdag 7, dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 oktober. De lessen
lopen tot aan de kerstvakantie (10 lesuren per groep). Nadien kan er opnieuw ingeschreven
worden voor lessen tot aan de paasvakantie.
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).
Wie wenst kan ook 2x per week trainen.
Op zaterdagvoormiddag zullen er opnieuw trainingen in Happy Waregem georganiseerd
worden voor kompetitiespelers van TC Vichte van 12 tot 18 jaar. Wie interesse heeft voor deze
trainingen dient dringend contact op te nemen met Alain Demurie.
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

met ons genieten van een bijzonder lekkere
maaltijd, terwijl er rondom ons iets heel
bizars zal gebeuren. De acteurs tussen de
genodigden zullen de zaak proberen te verhelderen en rekenen daar bij op de medewerking van ons, de nietsvermoedende
toeschouwers. Klinkt behoorlijk spannend.
Al moeten ze wel van ons eten blijven.
Eind december verleent Streven dan zijn
volledige medewerking aan de tweede revue
te Vichte.
Eindigen doen we traditiegetrouw in april
en dan trekken we met Frankenstein weer
volop de kaart van de komedie. Opmerkelijk
is dat we voor dat stuk op zoek gaan naar
een pak nieuw en jong bloed. Daarvoor
organiseren we naar het eind van dit jaar
zelfs een ontmoetingsdag die zal overlopen
van theater en improvisatie. De basis voor
wat in april moet resulteren in een prachtig
monstertje dat Frankenstein zal heten. De
precieze datum volgt nog. Check daarvoor
geregeld
onze
trouwens
compleet
vernieuwde website http://strevenvichte.be
Diner de cons
Auteur: Francis Veber
Regisseur: Frederik Vercaempst
Speeldata:
vrijdag 10 november 2006 om 20u
zaterdag 11 november 2006 om 20u
vrijdag 17 november 2006 om 20u
zaterdag 18 november 2006 om 20u
C.C. De Stringe Vichte
Abonnement: 12 €
Losse kaart: 8 €
Reserveren : Francine 056/ 77 68 36
Carine 056/ 77 55 75
Meer info op de folder of op
strevenvichte.be

Natuurpunt Krekel Anzegem Badmintonclub "Prutske"
Al meer dan 25 jaar wordt er elke donviert 10 jaar Bassegembos
Het weekend van 23 en 24 september
viert Natuurpunt Krekel Anzegem feest. Het
meer dan 500 jaar oude Bassegembos werd
10 jaar geleden aangekocht door de natuurvereniging Natuurpunt.
Iedereen die de zorg voor onze natuur
belangrijk vindt is van harte welkom op volgende activiteiten:
Zaterdag 23 september:
Opening van het litenatuurtjespad i.s.m.
auteur Geert De Kockere en de Zuid-WestVlaamse Natuur- en Milieukoepel in de
omgeving van Tiegemberg en Bassegembos.
Start om 16u in Arnolduspark domein Jericho
Zondag 24 september:
Droomd(r)aden in Bassegembos
Een hele dag kan je in Bassegembos
terecht voor een uniek project.
Zeven vrouwen gaan in verbinding met
hun natuur. Je kan ervaren hoe er
droomd(r)aden door Bassegembos gaan.
10u30 : de draad wordt ontrold
Stipt om 14u, 15u en 16u zijn er rondleidingen
Vanaf 14u kan je ook vrij langs het
bedrade parcours wandelen en ontdekken.
Om 17u wordt de draad weer opgerold.
Parkeren doe je aan parking café Fonteintje (tegenover Arnolduspark in de
Kapellestraat in Tiegem)

Agenda
Bruine Duivels
PIROBAK
Op 24 en 26 november vindt telkens
vanaf 16u in caf'é Breugel een Pirobak
plaats tvv de Bruine Duivels.

derdagavond tussen 20 en 22 uur in Beekdale, de sporthal van Vichte, badminton
gespeeld. Het seizoen start de eerste donderdag van september en eindigt de laatste
donderdag van juni. We houden het graag
laagdrempelig: iedereen is welkom, beginnelingen of gevorderden. Je hoeft ook geen
lid te zijn of te worden. Je betaalt gewoon 2
euro per avond. De eerste maal is het zelfs
gratis indien je gewoon even wil kennismaken met de sport of de spelers. Er liggen rackets en shuttles klaar indien je er zelf geen
hebt.
Als je later beslist om toch regelmatig te
komen dan kan je alsnog lid worden. Dit
bedraagt 18 euro, hierbij is een sportverzekering inbegrepen en een doos shuttles ter
waarde van 12 euro. Bovendien betalen
leden dan slecht 1 euro per avond.
Momenteel is het jongste lid 14, het oudste 52; leeftijdsgrenzen zijn er niet , dames of
heren, er is altijd een plaatsje vrij, het gaat er
altijd gemoedelijk aan toe. Heb je interesse,
laat dan niet na je hoofd even binnen te
steken op een donderdagavond of contact
op te nemen met Dominique Demurie (0496
231 453)

We starten met een eucharistieviering om
10.30u in de St.Stefanuskerk. Pro Musica uit
Geraardsbergen brengt ons gospelliederen,
onder leiding van dirigent Jan Van Caenegem
en met ondersteuning van een instrumentaal
ensemble.
We vervolgen met het officiële gedeelte
en feestdiner in Salons Rembrandt.
Dank aan al onze leden… jullie stimuleren ons om elk jaar weer het onderste uit
de kan te halen!
Dank voor de enthousiaste inzet van elk
bestuursteam dat Markant Vichte tot op
heden telde.
Je bent dynamisch, sociaal en cultureel
geïnteresseerd,
Je hecht waarde aan opvoeding en
gezonde gezins- en maatschappelijke structuren...
Je bent creatief, je wil je engageren,
Je wil ook eens tijd aan jezelf besteden …
Dan is markant Vichte er voor jou!
Met een brede waaier van activiteiten

Verbeter uw conditie
Aangepaste looptrainingen vanaf zondag
24 september
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 KMIN DEERLIJK
AFSPRAAK : Trainingen telkens mogelijk
op zondag om 10u, op dinsdag en op
donderdag om 19 u in het Beukenhof
Geheel vrijblijvend en gratis.
Contactpersonen: P.Clarisse 056/77 84 31
R.Martens 056/77 26 55
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mag het programma je bekoren en krijg je
misschien zin er ook bij te horen!
Contacteer ons:
Informeer bij: Ines Bertrand-Lambert (Harelbekestraat 49-Vichte) 056/77 94 02 of Veerle
Cappelle-Hamerlinck (Vichteplaats 32-Vichte)
056/77 70 40
Mail naar: Marianne Van Caenegem mariannevancaenegem@schamp.be
Surf ook eens naar onze nationale website www.markantvzw.be en binnenkort ook
naar www.vichte.be voor ons jaarprogramma.

JAARPROGRAMMA 2006-2007
September:
Op dinsdag wandelen
12 september: Babbelavond na het wandelen
26 september: Startavond
Hoeden door de eeuwen heen
Mevr. Van den Bulcke
3 oktober:
Filmhappening
Ladies @ the movies - Kinepolis
22 oktober: 50 jaar markant
Viering in Salons Rembrandt
31 oktober: Kinderfilm-Kinepolis
22 november: Kookles ten huize van
Veronique Vergote
25 november: Toneel "Een ideale echtgenoot",
samen met Anzegem
7 december: Voordracht: "Het ABC van het parfum"

OPENDEURDAGEN BIJ
WANDELCLUB DE TEXTIELTREKKERS TE VICHTE
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren
De Textieltrekkers tijdens 2 weekends hun
opendeurdagen:
De leden krijgen de kans hun lidmaatschap te vernieuwen en allerhande
zaken te bekijken onder het nuttigen van
een drankje en knabbeldingetje.
Ook mensen die eens willen kennismaken met het reilen en zeilen van onze
wandelclub zijn van harte welkom.
Uitleg kan men krijgen over alles en
nog wat. Ook de kans om zich in te schrijven als nieuw lid.
De data van de opendeurdagen zijn:
zaterdag 11 en zondag 12 november,
zaterdag 18 en zondag 19 november en
dit op volgend adres: Oudenaardestraat
60 te Vichte.

Openingsuren de zaterdag van 9.00 tot
12.00 en van 13.00 tot 18.00
De zondag van 9.00 tot 12.00
interesse , kom gerust eens langs

Slachttocht:
Woensdag 22 november
5de en laatste weekdagtocht van het jaar
Plaats: O.C. De Speldoorn Vichtesteenweg
Anzegem / Heirweg
Startuur: van 8.00 tot 16.00
Afstanden: 6-12-18-24 km
Wandeltocht, laatste van onze reeks van
5 midweekwandelingen,
een wisselbekertocht.
Nieuw en zeer landelijk uitgepijld parcours, met diverse veldwegels en paadjes.
Mooie gelegenheid om op (woensdag)
namiddag eens met de kinderen op stap
te gaan, al spelenderwijze maken zij een
gezonde natuuruitstap en genieten zowel
de ouders als de grootouders
mee met hun kroost
Iedereen welkom, geen verplichtingen,
verzorgde controleposten. Bij inschrijven
is iedereen verzekerd tijdens en op de
wandeling.

Zaaitocht
Plaats: O.C. De Linde - Vrijdag 13 oktober
4de weekdagtocht in onze reeks van vijf
Startplaats: O.C. De Linde Sint Antoniusstraat Ingooigem
Starturen: vanaf 8.00 tot 18.00
Afstanden: 6-12-18-24 km
Prachtige vrijdagwandeling
Vierde luik van onze reeks van vijf midweekwandelingen.
Rustige veldwegels in de streek van Stijn
Streuvels en Hugo Verriest.
verzorgde controleposten.
Iedereen is welkom
Uniek is dit in eigen streek een uitgepijlde
wandeltocht te doen op eigen tempo,
proberen maar.

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kermis) te bezorgen vóór woensdag 7 december 2006
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

ontharingen

Agenda KVLV
September
Dinsdag 19 3 x 20 Harelbeke
Woensdag 27 startvergadering "’t zit vanbinnen !"
19.30u bar De Stringe
Oktober
Zaterdag 7 toneel "De genodigde" (Raamtheater)
20u De Stringe
Woensdag 11 wandelen 20u (sportkaart)
Maandag 16 kookles 1 : rabarber
Refter gemeenteschool 19u
November
Woensdag 15 Petanque 20u (sportkaart)
Dinsdag 28 kookles 2 : feestmenu
Refter gemeenteschool 19u
December
Vrijdag 1
St.-Elooi
Dinsdag 5
ledenactiviteit D’Iefte Deerlijk 19.45u
Gezonde voeding met eigen land- en
tuinbouwproducten
Woensdag 13 Fitness 20u (sportkaart)
Zondag 17
Kerstfeest "God van mijn verlangen"
14u Bar De Stringe
Lees ook :

www.vichte.be
ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

voetlichaamsen hand-

TOP QUALITY BELGIAN CHOCOLATES

Trui Parmentier

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

Jagershoek 21, 8570 Vichte

Vincent en Marleen
Vandererfven - Bettens

Kom een kijkje nemen in onze fabriekswinkel :
Van Pasen tot aan het verlof :
di : 12.30-17.00 • do : 12.30-17.00
Vanaf 1 september tot Pasen :
di+vr : 09.00-12.00 / 12.30-17.00
wo : 09.00-12.00 / 12.30-16.30
do : 09.00-12.00 / 12.00-17.00 • za 09.00-12.00

Deerlijkstraat 23a, 8570 Vichte
tel. 056/70 08 35 - fax 056/72 54 01
Gesloten op maandag

Bierhalle DECONINCK
bvba

Bouwcoördinatie - Realisatie

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
www.autocentervichte.be

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

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

C&V CONSTRUCT
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

cv Zakenkantoor

uitgeverij

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

Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)
Centea - Mutualiteit Securex

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

M. Schiettecatte

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte

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

wij maken er "druk"-werk van !

I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71
fax 77 25 72
huishoudlinnen :
f a b r i c a ge e n g ro o t h a n d e l

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

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

OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be
optiek.synhaeve@scarlet.be
Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
Tel. (056) 68 16 12

Vichteplaats 32, 8570 Vichte

Vichtesteenweg 45
8540 Deerlijk
tel. 056 77 88 49
fax 056 77 46 75
BADSTOFWEVERIJ
TISSAGE
EPONGE
FROTTIERWEBEREI
WEAVING
MILL

STEVERLYNCK GROUP

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

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

Industriezone De Polderhoek
B-8980 Zonnebeke-Beselare
BANK - VERZEKERINGEN

Vichteplaats 68,
Vichte
056 77 76 90

groenten
fruit
kaas
charcuterie

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

Vichteplaats 7
8570 Vichte
tel. 056/78 25 40
fax 056/78 25 48

LINGUITEX

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

uit sympathie !
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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

WILLY VAN DEN BERGHE

