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Editoriaal
Beste dorpsgenoten,
Ligt Vichte eigenlijk nog waar het hoort te liggen? Dit laatste
kwartaal heb ik er toch ernstig mijn twijfels over. Klimatologisch zijn
we duidelijk naar het zuiden opgeschoven. Ja, ‘k ben er zeker van
want de notenboom achter ons huis droeg medio december nog bladeren. Of nee, …wacht, we zijn naar het centrum van Europa afgegleden. Ja dat is het, want tijdens de laatste verkiezingen waren
bijna alle politieke lijsten bevolkt met onafhankelijken en neutralen. Haha laat de koebellen maar luiden, de kaas met gaatjes aanrukken, we zijn Zwitsers geworden. Of nee, ik
zoek het veel te ver… Het is gewoon de fusie
die opgeblazen is. Ja, Vichte behoort niet
meer tot het landelijke Anzegem maar tot het
industriële Deerlijk. Het was bijna een volle
week officieel te zien. Wellicht heb je het een
drietal weken geleden ook opgemerkt toen je
ons dorp binnen of buiten reed. Sommigen
dachten al dat hun natte droom werkelijkheid geworden was. Toch
eigenaardig dat een officiële fout Vichtenaren zo in verleiding kan
brengen tot grappige uitspraken en wishful thinking. Foei…
Wat echter geen grap is, is de installatie van een nieuw gemeentebestuur op het einde van deze maand. Allé dat hopen we toch,

want Anzegem is één van de laatste gemeenten die hierover nog klaarheid moet scheppen.
Als Dorpsraad laten we ondertussen niet na onze politieke vertegenwoordigers te herinneren aan hun beloftes van voor de verkiezingen. De heraanleg van de Vichteplaats en het nieuw onderkomen voor
de kinderopvang en de brandweer zijn hier maar enkele voorbeelden
van. Maar ook de Vichtse gepensioneerden willen graag na hun actieve carrière een blijvende aangename stek om te genieten van ons bruisend dorpsleven. Daarnaast kan misschien ook wel eens de aanslepende problematiek omtrent de geluidsisolatie van de Stringe een definitieve oplossing krijgen. U ziet het, er is nog veel werk aan de winkel.
Onze verenigingen zullen alvast niet nalaten de handen uit de
mouwen te steken. Je leest er alles over in deze bomvolle Verteller. We
vermelden alvast de niet te missen en knotsgekke revue “Vichta Morgana” waar de politieke satire van afdruipt en het 75-jarig bestaan van
“Wiel in Wiel”.
Zo, vanwege de Dorpsraad Vichte en al de Vichtse verenigingen rest
mij jullie enkel nog, prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe
te wensen. Daarenboven wil ik jullie, alle Vichtenaren, graag uitnodigen op onze jaarlijkse gratis nieuwjaarsreceptie in het Kasteel Verhaeghe aan de Vichteplaats op 1 januari tussen 11.30 en 12.30 uur.
Tot op de receptie of één van de vele andere activiteiten.
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, voorzitter

Vichta Morgana slaat weldra toe
Vijf jaar geleden werd voor de eerste maal een revue vertoond in Vichte ter gelegenheid
van de 100 jarige Gerarda Blancke.
Het revuekomitee wilde niet wachten tot we nog eens een eeuweling mogen vieren en
zette zich begin dit jaar aan het schrijven. Inspiratie moest men niet ver zoeken, zeker in een
verkiezingsjaar !
We zijn dan ook bijzonder trots jullie te kunnen uitnodigen op de nieuwe Vichtse revue :
Vichta Morgana. We zijn de Vichtenaars ook heel dankbaar omdat ze de affiches , die we uitdeelden op de verkiezingszondag, zo massaal aan hun venster hebben gehangen.
Vergeet niet dat de voorstellingen de vorige keer allemaal uitverkocht waren en wacht
zeker niet te lang met bestellen. Meer dan 100 dorpsgenoten, gebuurs of familieleden, zullen ervoor zorgen dat jullie een fantastische avond beleven met toneel, zang ,dans en vooral heel veel humor en een knipoog naar onze dagelijkse omgeving in “ter vichten”.
En …om te tonen dat wij Vichtenaren nog altijd kampioenen zijn in het feesten besluiten
wij de laatste voorstelling op vrijdag met een spetterend dorpsfeest , een pré-oudejaarsavondfuif waar er op een ongedwongen manier , met jong en oud samen het begin van het
nieuwe jaar reeds inzetten.
De revue loopt 4 avonden : dinsdag 26/12;woensdag 27/12 en donderdag 28/12 om 20 u.,
vrijdag 29/12 om 19u want daarna start het feest om 21.30 u. Dit feest is enkel toegankelijk
voor wie een toegangskaart heeft voor een van de voorstellingen, de inkom is gratis!
Kaarten zijn te verkrijgen bij Frans Soete (056/77.55.75), Luc Vandamme, cafe den Hert en
in café de Gilde voor de democratische prijs van 7,5 €.

Nieuwe naam voor de gemeenteschool

Dorpsraad VICHTE
nodigt alle dorpsgenoten uit
op haar gratis

Nieuwjaarsreceptie
2007
1 januari 2007 tussen 11.30 en 12.30 uur
buiten op het binnenplein van
het Kasteel Verhaeghe
(bij regenweer binnenaccomodatie voorzien)

Ter gelegenheid van de officiële opening
van de gemeenteschool tijdens het kermisweekend, schreef het gemeentebestuur een
wedstrijd uit om een naam te bedenken voor
het nieuwe gebouw. Iedere deelnemer had
de kans om tot 31 oktober 2006 een gemotiveerd voorstel in te dienen. Niet
minder dan 55 ideeën bereikten de
jury.
Een ploeg o.l.v. schepen Greet
Coucke moest de knoop doorhakken en uiteindelijk een voorstel
kiezen. De uitslag:
• derde plaats: “de muilronker”
Dialect voor meikever; scholieren schudden deze uit de beukenhaag van school en staken die in
een luciferdoosje. Vroeger zaten er veel
muilronkers in de beukenhaag rondom de
school.
• tweede plaats: “ter beuken”
De beuk is een grote, statige en snel

groeiende boom. De beuk is eenhuizig, d.w.z
dat er dus mannelijke en vrouwelijke bloemen aan dezelfde boom groeien.
Ligging aan de BEUKenhofstraat, bouwkundig is het een nieuwe BEUK, korte krachtige slogan: ‘de beuk erin !”
• eerste plaats: “de beukennoot”
Link naar de Beukenhofstraat
Het is een vrucht, waar een serieuze boom kan uitgroeien als hij
van het begin af goede zorgen
krijgt.
Jonatan Baert (Beukenhofstraat
16 Vichte) diende het winnende
voorstel in en kon de prijs van 100
euro in ontvangst nemen.
Van harte proficiat!

O kom toch eens kijken…

nende handelaars, deelnemende verenigingen en scholen en alle vrijwilligers van harte.
Het blijft echter een heel grote opgave
om een dergelijk evenement jaarlijks
autonoom te organiseren en te financieren.
Mede hierdoor zal er volgend jaar voor de
aankomst en ook voor het parcours een
inschrijvingskaart nodig zijn.
De Sint en de organisatoren verwachten
jullie dan ook weer talrijk op de laatste zondag van november 25/11/07.
Tot dan
H. Vanwymelbeke

Wie inderdaad kwam kijken heeft kunnen vaststellen dat niet alleen de heilige Sint
maar ook de weerheiligen Vichte goed genegen zijn.
Met de zon erbij was de aankomst van de
Sint op de trappen van het kasteel Beukenhof een prachtig zicht.
De Sint heeft hier dan ook weer, in het
bijzijn van een 500- tal kinderen en ouders,
een heel aangename namiddag doorgebracht. Hiervoor bedankt de Sint alle steu-

Breng mee : goed humeur
nieuwjaarswensen
(met dank aan brouwerij en kasteel Verhaeghe)
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Het is de bedoeling dat er aan de school
een nieuwe beukenhaag komt en dat er op
de speelplaats of in de schoolomgeving een
beukenboom wordt geplant.
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Weg met zwerfvuil

Toneelgroep Streven

In zitting van 5 september 2006 keurde de gemeenteraad van Anzegem een reglement
goed voor de zwerfvuilopruiming door vrijwilligers voor de duur van één jaar op proef.
Er wordt een oproep gericht aan vrijwilligers voor het opruimen van zwerfvuil in de gemeente, meer bepaald bermen en grachten. Aan deze vrijwilligers die helpen bij het opruimen van
zwerfvuil wordt een forfaitaire vergoeding voor gemaakte onkosten toegekend.
Vanuit de natuurvereniging Natuurpunt Krekel Anzegem steunen wij dit initiatief ten
volle en doen wij daarom een warme oproep aan iedereen en vooral aan onze leden om mee
te werken aan deze actie om onze gemeente te vrijwaren van zwerfvuil. Ook vragen wij aan
alle verenigingen om actief mee te werken om onze bermen en grachten proper te houden.
Met vele handen kunnen we samen iets bereiken.
Vanuit Natuurpunt kan je informatie bekomen bij Patriek Vaneeckhout op 056/775022 of
via mail op patriek.vaneeckhout@skynet.be.
Het reglement en het aanvraagformulier vindt u op de gemeentelijke website www.anzegem.be rubriek “Zwerfvuilactie door vrijwilligers.

Beste toneelvrienden
Mogen wij u in de eerste plaats in naam
van de hele Strevenequipe bijzonder prettige
feestdagen en ’n voorspoedig nieuw jaar
toewensen. Dat 2007 er opnieuw eentje mag
worden om in te kaderen! Bij deze willen wij
ook nog even onze dank uitspreken voor de
mooie publieke opkomst op onzen ‘diner de
cons’. We onthouden dat u hartelijk gelachen heeft en dat doet ons deugd.
Maar Streven staat natuurlijk niet stil.
Straks is er de revue ‘Vichta Morgana’ waar
we ten volle aan meewerken en in april brengen we dan een eigenzinnige versie van
‘Frankenstein’, bewerkt door Hugo Matthysen... en Peter Deslee. En het is voor die Frankenstein dat we graag een warme oproep
willen doen. Streven is namelijk op zoek naar
(onervaren) jonge acteurs en actrices die willen meestappen in dit knotsgekke verhaal. La
jeunesse, c’est la force!! Op zaterdag 13
januari van het nieuwe jaar willen we graag
een informatie- annex improvisatienamiddag organiseren waarop iedereen die zin

Ilo-Ilo
Beste Vichtenaren,
Wij naderen Kerstmis en Nieuwjaar.

Hiermee worden binnen het melaatsendorp volgende projecten 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
Dit jaar willen we speciaal onze steun
voor de studenten in de kijker plaatsen.
Door 11 studenten financieel te helpen
worden eveneens 11 families geholpen,
want na hun studies kunnen deze jonge
mensen via hun werk de ganse familie financieel ondersteunen waardoor ze met zijn
allen terug menswaardig kunnen leven.
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 Isabelle, Rudy, Dorine, Pastoor Luc,
Peter, Kirsten, Hilde, Nicole, Patriek
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Olekenbosstraat 36, Vichte - tel056/775022

Bibliotheeknieuwsjes

Unizo-Komaan! (de fusie van de 3 in Vichte opererende groeperingen die zich tot zelfstandigen, vrije
beroepers en kaderleden richten, met name UnizoAfdeling Vichte, Komaan! (KMO-werkgroep GrootAnzegem) en het Vichteplaats-comité) sluit opnieuw
een succesvol werkjaar 2006 af, met verscheidene activiteiten :
• 20/04/2006 : Infoavond “Hinder bij wegeniswerken”
• 23/06/2006 : Bedrijfsbezoek “Thermote & Vanhalst” te Waregem
• 07/09/2006 : Politiek debat in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen
• 23/09/2006 : 19de nationale ‘Dag van de Klant’
• 27 en 28/11/2006 : 58ste Sinterklaasrondgang
Op onze volledig herwerkte website www.unizo-komaan.be vindt U een voorstelling van
de vereniging met haar bestuursleden, nuttige links en fotogalerij en heel binnenkort de activiteitenkalender voor 2007.
Ook in 2007 blijven wij als gemandateerde werkgroep druk uit oefenen op het gemeentebestuur rond de herinrichting van de Vichteplaats.
Zoals U leest, meer dan genoeg reden om lid te worden of Uw lidmaatschap voor 2007 te
verlengen. Dit kan door overschrijving van € 30 op 738-0080027-24 met vermelding “LIDGELD
2007” (lidmaatschap fiscaal aftrekbaar art. 49 WIB). Op die manier zijn alle activiteiten voor
U en Uw gezin gratis. Bent U lid van UNIZO-NATIONAAL, dan bent U automatisch en gratis
lid van UNIZO-KOMAAN! Bezorgt u ons wel nog uw gegevens?
Nieuwjaarsreceptie: Naar jaarlijkse gewoonte nodigen “UNIZO-KOMAAN!” en de
“Anzegemse Middenstandsvereniging – AMV” al hun leden en sympathisanten uit
op hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie die doorgaat in de Oude Kerk te Vichte op
woensdag 3 januari 2007 vanaf 19.30 uur.
Unizo-Komaan! - Beukenhofstraat 70 – Vichte - tel.: 056/773399 - fax: 056/680689 email : info@unizo-komaan.be - site : www.unizo-komaan.be.

Raad van Beheer
Naar aanleiding van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad is het beheerorgaan
van de bibliotheek aan een hersamenstelling.
Het cultuurpact bepaalt dat de overheid de
gebruikersgroeperingen en de ideologische
en filosofische strekkingen met medebeslissende of adviserende stem bij het beheer van
de bibliotheek dient te betrekken. Wie geïnteresseerd is om voor de komende legislatuur
deel uit te maken van onze raad van beheer,
kan zich hiervoor kandidaat stellen. Dit uiterlijk tegen 31 januari 2007.
Voor info kan contact opgenomen worden met debibliothecaris Marianne Demets.
Adres: Openbare Bibliotheek, Landergemstraat 1a, 056/68.14.22, anzegem@bibliotheek.be
Bibliotheekweek 2006
Tussen zaterdag 14 oktober en zaterdag 4
november kon deelgenomen worden aan de
provinciale bibliotheekwedstrijd.
Antwoord op de schiftingsvraag is 103,77.
Dit jaar mogen de bibliotheken cd- en
boekenbonnen uitdelen aan de winnaars in
de eigen bib: Pauwels Wouter (Anzegem) Poignie Lies (Tiegem) - Depraetere Aline
(Vichte) - Deprez Robbe (Deerlijk) - Lietaer
Peter (Vichte)
Daarnaast hadden wij ook onze wedstrijd
van de informatiefolder. Dit zijn de gelukkigen: Dewaele Marcel - Pannecoucke Mari Verhaeghe Marnix
Alle prijzen dienen afgehaald te worden
in de bibliotheek.
Blind-date met een boek onder de
kerstboom: vanaf 20 december 2006
Laat u verrassen! Kinderen en jongeren
nemen een ingepakt boek. Eenmaal uitgepakt ontdekken ze zo een nieuwe auteur,
een nieuw spannend boek. Nu eens op de
tast.
Gedichtendag, donderdag 25 januari
De bibliotheek wordt ondergedompeld in
een poëtisch sfeer.
De bibliotheken van de regio pakken uit
met een poëzieposter (tekst Philip Hoorne)
voor elke bezoeker.
De bekroonde gedichten van de Soetendaelle poëziewedstrijd 2006 van de Anzegemse deelnemers zullen opnieuw in het

Toneel “de Schietspoele”

La Gioia - Moulin Rouge

Overal zal er gefeest worden, er zal licht
en vreugde zijn en dat is goed. De Jezus’
geboorte en de jaarwisseling brengen steeds
hoop en verwachting. Iedereen doet in deze
dagen goede wensen.
Toch beseffen wij ook dat velen moeten
leven in een “gekwetste” wereld, soms
dichtbij en zeker ook veraf. Een onmiddellijke oplossing of antwoord ligt vaak niet in
onze eigen handen. Maar wat wij wel kunnen doen is tonen en bewijzen dat gekwetste mensen echt meetellen in onze wereld.
Concreet hebben wij het dan over de
melaatsen van Iloïlo op de Philipijnen,
ons parochieproject.
Daarom doen wij weer onze jaarlijkse
aktie : “Een nieuwjaarsgift voor Iloïlo”.

Unizo-Komaan! :
overzicht 2006 – nieuwjaarsreceptie 3 jan. 2007

KWB-KAV speelt de prachtige komedie
van Shakespeare “De getemde feeks” in
een succesvolle bewerking door Dirk Tanghe.
De rijke koopman Lucentio uit Padua
heeft twee dochters. Zijn begeerlijke dochter Bianca is een vrouw die met haar schoonheid en gratie elke man zonder enige moeite om haar vingers windt. Hoe anders is zijn
oudste dochter Katherina : zij is de onaangepaste furie, die de mannen van Padua eerder
afstoot dan aantrekt. Met een slinks plan
probeert de vader Katherina aan de man de

brengen : pas als zij getrouwd is, wil hij zijn
jongste dochter uithuwelijken. De sluwe
Petruchio durft het aan : in ruil voor de flinke bruidschat wil hij deze helse feeks wel
temmen. En de feeks wordt getemd...
Zaterdag 13 jan. 2007 om 20u00
Zondag 14 januari 2007 om 18u00
Vrijdag 19 januari 2007 om 20u00
Zaterdag 20 januari 2007 om 20u00
Regie: Vantomme Damien.
Kaarten zijn te verkrijgen bij Depraetere
Rita, Weggevoerdenlaan 20, 8570 Vichte telnr : 056 77 51 91 (iedere dag vanaf 14u00)

Dit doen we in samenwerking met de
dansgroep ‘Ariadne - Eureka’.
Het jeugdkoor van Vichte heeft de handen uit de mouwen gestoken. Aan de hand
van zang en dans brengen wij de liedjes van
de Moulin Rouge op zaterdag 3 maart om
20u en zondag 4 maart 2007 om 18u in de
Stringe.
Wie is La Gioia? Wij zijn een jeugdkoor.
Momenteel tellen we een 10-tal leden. We
repeteren elke zaterdag avond van 19.30 tot
21u in de kapel van de St.- Stefanuskerk te
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heeft om mee te spelen in een lekker absurde komedie welkom is. Bedoeling is dat we
elkaar wat beter leren kennen, dat wij weten
wat jullie precies willen en kunnen en dat we
dat Frankensteintje boven de doopvont houden. Een leeftijdsgrens willen we niet trekken, iedereen is welkom, maar we streven
naar een jeugdige en superenthousiaste productie, zoveel is duidelijk. Dus, hopelijk tot
de dertiende.
Improvisatienamiddag Frankenstein:
zaterdag 13 januari 2007 om 14u in de
toneelzaal van De Stringe
Iedereen welkom!
FRANKENSTEIN
van Hugo Matthysen
Regie en bewerking: Peter Deslee
vr. 6 april om 20u - za. 7 april om 20u - vr. 13
april om 20u - za. 14 april om 20u
CC De Stringe – Vichte
Seizoenkaart: 12,00 €
Losse kaart: 8,00 €
Francine en Pol 056/ 77 68 36
Carine en Frans 056/ 77 55 75.Meer info op
het drieluik of op www.strevenvichte.be

straatbeeld verschijnen t.e.m. begin februari.
Donderdagavond doorlopend muzikale
omkadering in bib Anzegem (17.30-20u)
Litenatuurtjespad
Op zondag 28 januari tussen 15u en 17u
wordt door Natuurpunt het Litenatuurtjespad te Tiegem “uitgewandeld” samen met
de leerlingen uit de klas dictie van mevrouw
Nadine Hombeck. Voor meer informatie
neem contact op met Natuurpunt.
Boekentafel ‘rouwverwerking’
In februari heeft de Gezins- en Welzijnsraad een programma rond rouwverwerking
n.a.v. de tentoonstelling van de schilderijen
van Claire Van den Abbeele in de Oude Kerk
in Vichte van 10 tot 25 februari.
In de bibliotheek staat er rond dit thema
dan een boekentafel met gratis een literatuurlijst.
Jeugdboekenfeest 2007
Op zondag 11 maart gaat het Provinciaal
Jeugdboekenfeest door in de Kortrijkse
Regio. Dit feestelijk evenement kader in de
Jeugdboekenweek 2007 en in de Regio ZuidWest-Vlaanderen werken alle bibliotheken
samen aan een avontuurlijk literair parcours
op het Kortrijkse Buda-eiland. In diverse locaties kan u er terecht voor straatanimatie,
theater, muziek, workshops, een boekenmarkt, tentoonstellingen, lezingen allerhande. Gereputeerde schrijvers en illustratoren
geven er lezingen, workshops en vertelsessies op alle plateaus van de Kortrijkse Tacktoren. Er zijn litenatuurtjes van Geert de Kockere in de tuin van het Broelmuseum. Voor
film en theater kan je terecht in alle zalen
van de Budascoop. Dit Jeugdboekenfeest in
het thema ‘avontuur’ is bedoeld voor kinderen en jongeren van 3 jaar tot 14 jaar en
ouders en grootouders.
Voor meer informatie, verdere afspraken
en inschrijvingen, neem gerust contact op
met de bibliotheek.
Snippertas
Komen de kleinkinderen logeren? Op
zoek naar een alternatief voor de televisie?
Wat te doen op regenachtige dagen? Een
verhaaltje nodig voor het slapengaan?
Haal dan de snippertas in de bib! In dit
voorleesrugzakje zit een selectie uit het uitgebreide aanbod prenten- en voorleesboeken, eventueel aangevuld met andere materialen. De snippertassen zijn voor verschillende leeftijden en dient een weekje vooraf
gereserveerd te worden in de bibliotheek.
Opgelet! Wij zijn gesloten op maandag
25 december en maandag 1 januari.

Vichte. We bestaan nu reeds 7 jaar. En zoals
de naam het ook al reeds zegt, we zijn een
heel vreugdevolle bende.
Wie zich aangesproken voelt om te
komen kijken kan kaarten verkrijgen in vvk
voor volwassen 10,00 €, voor kinderen onder
de 12j 6,00 € en add voor volwassenen 12,00
€ en voor kinderen onder de 12j 8,00 €.
Je kan ons bereiken op volgende nummer: 0485/124789 en op het e-mailadres:
la.gioia@hotmail.com.
Wie jammer genoeg niet kan komen kan
ook een steunkaart kopen. Allen daarheen !
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5de mosselfestijn
K.F. St.-Cecilia
Op zondag 18 februari
2007 wordt De Stringe weer omgetoverd tot
een culinair paradijs voor de fijnproever.
Voor de vijfde keer al organiseert de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia haar mosselfestijn.
De hele ploeg is alweer druk aan de slag om
ervoor te zorgen dat alles op wieltjes verloopt en dat de gasten zich met familie en
vrienden kunnen ontspannen.
Volwassenen kunnen kiezen voor mosselen
met frietjes of een verzorgde koude schotel.
Voor de kinderen is er een speciaal gerecht:
frietjes met frikandellen aan € 3,00 per portie.
Na het eten kan u nog genieten van koffie met een stukje taart.
Er is ook heel wat randanimatie voorzien:
er komt een bandje spelen, er zijn springkastelen, volksspelen en grime voor de kinderen.
Kaarten zijn te verkrijgen bij Nele Chiers op
het nummer 056 70 09 86 of bij de leden van
Sint-Cecilia Vichte. Komt u met een grote groep?
Dan kan u ook een tafel reserveren. Wees er snel
bij, want het aantal plaatsen is beperkt!
VJE verkoopt truffels!
De feestdagen zijn weer in zicht, we moeten niet op een calorietje meer of minder kijken. Vichtes Jeugdensemble tracht dezer
dagen weer haar kas te spijzen door hun
inmiddels overbekende truffelverkoop.
Ideaal om uw gasten te verrassen met een
heerlijke chocoladetruffel bij hun koffie, of
gewoon leuk om zelf van te snoepen, een
doos truffels in huis komt altijd van pas!
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 december
komen de leden bij u langs om hun truffels
aan de man te brengen, bent u dan niet thuis,
dan vindt u ze ook op de wekelijkse markt in
Vichte op vrijdag 22 december. De prijs is nog
steeds 6,50 euro voor een halve kilo.

Wiel in Wiel
spurt vooruit
Beste wielervrienden,
het werkjaar ligt nog maar pas achter de
rug of ons nieuw werkjaar is al op gang
geschoten.
In 2007 gaat onze 75ste profkoers door in
Vichte, meteen de op één na oudste koers in
België.
Tevens komt net nu de “Tour de France”
langs in Vichte, en dit op 10 juni. Wees er
zeker van dat dit ook voor ons niet onopgemerkt zal voorbijgaan en wij ervoor zullen
zorgen dat dit met de nodige klank en luister zal gevierd worden.
Ons programma ziet er bijgevolg als volgt
uit voor 2007 :
- zaterdag 17 maart : kaas en wijnavond in
feestzaal de Rembrandt te Vichte ( let op :
inschrijvingen beperkt )
- zondag 1 juli : “ Ommegang” koers.
- zaterdag 15 september : 3de editie van
onze “Veldcross voor Vichtenaren”
- zondag 16 september : organisatie wielerwedstrijd voor juniores.
- dinsdag 18 september : 75ste “Vlaamse textielprijs” voor eliterenners.
Uiteraard zal ons 75ste werkjaar NIET
onopgemerkt voorbij gaan en zal U nog van
een uiterst leuke verrassing kunnen genieten, maar een verrassing zou geen verrassing
zijn mocht u nu al alles weten, vandaar dat
wij nog niets verklappen. Een tip : “van harte
welkom” en “uniek”.
Kortom, onze ploeg heeft opnieuw de
handen vol in 2007. Wij hopen bijgevolg op
uw steun te mogen blijven rekenen.
Namens onze ploeg, een deugddoend
eindejaar en een voorspoedig en vooral sportief 2007.
Philippe Degroote
voorzitter Wiel in wiel

Busbal De Stringe

Zaterdag 10 maart 2007 vanaf 18 uur
Dagelijks is de schoolbus van de Vichtse
scholen in het straatbeeld te zien. ’s Morgens
en na vier uur spannen Luc Bossuyt en zijn
zus Greta zich in om onze kinderen van en
naar school te brengen.
De schoolbus wordt eveneens gebruikt
voor didactische uitstappen en het vervoer
naar en van het Deerlijkse Gaverbad.
Het buscomité (met voorzitter Patriek
Vaneeckhout) , probeert ieder jaar de financiële eindjes aan mekaar te knopen. Het kan
telkens rekenen op heel wat Vichtse middenstanders die een reclameboodschap op de
bus laten plaatsen. Ook de jaarlijkse ontbijtactie is een initiatief van het buscomité…
Op zaterdag 10 maart 2007 wordt het
in de Stringe swingen geblazen. Dan organiseert het comité een BUSBAL. Het is alweer
geleden van 1994 dat het comité nog een
busbal organiseerde.
Om 18 uur starten we met een gezinseetfestijn aan heel democratische prijzen.
Vichts talent werd aangesproken om de
muziek te verzorgen.
Vanaf 19u45 dansen we op de klanken
van de covergroep “Hot stuff”… tot in de
late uurtjes.
Animatie op de dansvloer verzekerd!

Nacht van de geschiedenis

Dag beste Vichtenaren,
Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor de talrijke
opkomst op onze tweejaarlijkse
ouderavond. Het succes ervan werd mede
mogelijk gemaakt door het vertrouwen dat
jullie in ons stelden.
Graag willen we jullie ook vriendelijk uitnodigen op onze spetterende fuif - die Eksimojito zal heten - op 17 maart 2007 in de
Stringe.
Ons VKSJ-kamp gaat volgend jaar zoals
gewoonlijk door van 12 tot 20 juli; voor de
kleinsten onder ons (de Sloebers) is dit van 15
tot 20 juli. Dit keer trekken we naar Essen, bij
Antwerpen.
Ten slotte willen we jullie vanwege de
hele leidingsploeg een gezellig kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar toewensen. Maak al
je dromen waar voor het nieuwe jaar!
Groetjes, de leidsters
Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om
onze website (http://www.vksj-vichte.be) te
bezoeken of bel naar Marie Tack (0499/31 75
70) of Ellen Vandamme (0472/20 25 00).

Dinsdag 27 maart – 20u - Beukenhof,
Beukenhofstraat 43 – 8570 Vichte
De Orde van Malta als Militaire Grootmacht door Philippe Despriet
Overal in Vlaanderen organiseren diverse
afdelingen van het Davidsfonds op 27 maart
een activiteit rond geschiedenis, ook de afdeling Vichte werkt hier opnieuw aan mee.
Philippe Despriet, gids – archeoloog, en
auteur (onder meer van het boek “De dorpsheerlijkheid en het kasteel van Vichte “ – uitgegeven tgv 75 DF Vichte – maart 2004)
schetst ter gelegenheid van de Nacht van de
Geschiedenis de Orde van Malta als Militaire
Grootmacht.
Philippe Despriet zal in woord en beeld
aspecten belichten waarop niet eerder was
gefocust, boeiend naar inhoud en geschiedenis, ongetwijfeld met invalshoeken leerzaam
voor onze eigen streek en eigen geschiedenis
van de gemeente en omstreken. Wie Philippe Despriet eerder hoorde, noteert dit
alvast in zijn/haar agenda !
Prijs : 5,00 € voor DF-leden, 7,00 € voor
niet-leden

T.C. Vichte

Startdatum van de eerste les:
De lessen op zaterdagvoormiddag van 09.00
tot 14.00 u. (gegeven door Jan) voor de jeugd
van 12 tot 18 jaar starten op zaterdag 13
januari.
De lessen op zaterdagnamiddag van 14.00
tot 18.00 u. (gegeven door Alain) starten op
zaterdag 30 december.
De lessen op dinsdag starten op 9 januari.
De lessen op woensdag starten op 10 januari.
De lessen op woensdag starten op 11 januari.
De lessen 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).
Wie wenst kan ook 2x per week trainen.
Inschrijvingen? Gelieve vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain Demurie,
Delfien Vanhautestraat 62, Vichte - tel
056/77.66.96 - GSM 0478/288.185 alain.demurie@skynet.be.

Jeugdwerking
Lessen mini-, midi- en
maxitennis
Januari, februari en maart 2007
Lessen voor kinderen van 5 tot 12 jaar
(derde kleuter en lagere school):
Minitennis:
Dinsdagavond van 17.00 tot 18.00 u.
Woensdagnamiddag van 13.00 tot 14.00 u.
Zaterdagnamiddag van 14.00 tot 15.00 u.
Miditennis:
Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 u.
Woensdagnamiddag van 14.00 tot 15.00 u.
Zaterdagnamiddag van 15.00 tot 16.00 u.
Maxitennis initiatie:
Woensdagnamiddag van 15.00 tot 16.00 u.
Donderdagavond van 17.00 tot 18.00 u.
Zaterdagnamiddag van 16.00 tot 17.00 u.
Maxitennis halfgevorderd:
Donderdagavond van 18.00 tot 19.00 u.
Zaterdagnamiddag van 17.00 tot 18.00 u.
Lessen voor jeugd van 12 tot 18 jaar:
Lessen telkens op zaterdag, de niveaugroepen worden samengesteld door de lesgever
Jan: 09.00 tot 10.00 u.: maxitennis / 10.00 tot
11.00 u.: maxitennis / 11.00 tot 12.00 u.: maxitennis / 12.00 tot 13.00 u.: maxitennis / 13.00
tot 14.00 u.: maxitennis

KSA Ter Vichten
Nationale
sterrenkijkdagen 2007 blijft actief
met maansverduistering op zaterdagavond rond middernacht
Gemeenteschool Vichte, Beukenhofstraat 38,
Vichte op 2 en 3 maart 2007 vanaf 19.00 u.
tot 24.00++ u.
De toegang is gratis!
Contactpersonen zijn: Philippe Steelant Vichte 056/32.06.20 - Philip Doutreligne Ingooigem 0475/34.38.22.

VKSJ Vichte

Beste mensen,
Ja u heeft het gevonden,
hier staat het, het allerbelangrijkste berichtje uit deze Verteller, dé reden
bij uitstek waarom u dit boekje dan ook telkens weer openslaat!
Welnu, we hebben u dan ook heel wat te
vertellen!
De sint ligt vermoeid te recupereren van
zijn cadeautjesronde, de kerstman is zijn
nieuwe bottines aan het opblinken, de scholieren begeven het onder de onvermijdelijke
examendruk, maar wij, de stoere mannen
van KSA, hebben daar geen last van!
Van een winterslaap is voor ons geen
sprake, want na deze koude periode van
lange nachten en korte dagen zullen onze
leden samen met de leiders weer spannende
weekends, uitdagende 4-daagses en andere
zotte activiteiten beleven!! En net hiervoor
zijn we met de leidingsploeg druk aan het
voorbereiden…
Wat u ondertussen ook reeds in uw agenda mag aanduiden met je feestelijke rode
balpen, is dat we op zaterdag 21 april allemaal samen feesten, want dan is het weer
ons gigantisch STRANDBAL, met nog meer
plezier, nog meer mensen, nog bekendere
DJ’s en nog meer redenen om die avond naar
de Stringe af te zakken. U steunt er trouwens
onze jeugdbeweging mee, zodat we verder
kunnen werken aan een plaats waar de jongens elk weekend weer een fantastische tijd
beleven!
Wist u trouwens, beste feestvierders, dat
we met KSA sinds dit jaar een nieuwe witte
feesttent verhuren, ideaal om uw tuin- en
familiefeest in te houden? U kan zich steeds
informeren bij onze materiaalmeesters (Bert:
0497/062521 of Mathieu: 0494/712728).
Om af te sluiten zetten we onze stoere
buitenkant graag opzij om u allemaal een
warm en deugddoend eindejaar toe te wensen, alsook een nieuw jaar vol jeugdige en
spannende voornemens!!
Vriendelijke KSA-groet!
De leiders.
(bij vragen of opmerkingen kan u steeds
terecht bij bondsleider Bram Vanhoutte op
0494/686530 of bvanhoutte@gmail.com.)

De Textieltrekkers
Alweer loopt een jaar ten einde, een jaar
dat terug enorm veel volk naar onze wandelingen heeft aangetrokken. Wandelingen die
starten vanuit verscheidene locaties over
groot Anzegem.
Vichte, Kaster, Heirweg, Tiegem, Grijsloke, Ingooigen, die namen zijn bekend bij
wandelaars van ver buiten
onze provincie, en lof niets
anders dan lof over de prachtige streek en zijn verscheidenheid aan landschappen en biotopen. Ondertussen zit onze
laatste weekdagtocht erop, alsook voor onze leden de verrassingstocht die enorm veel bijval gekend
heeft. En de opendeurdagen van de club
waar terug een groot aantal nieuwe leden
zich lieten inschrijven. Ook de feestavond (op
zijn Italiaans) ligt nu al enkel weken achter
ons.
Daarom al denkend aan 2007. Aan
onze eerste wandeling op 18 FEBRUARI
2007 TE KASTER: DE AKTIVTOCHT
Startplaats is O.C. Groeninge. Een tocht
met prachtige vergezichten in een heuvelend
landschap. Stappend richting WortegemPetegem. Doortocht via domein “De Ghellinck” en Golfterrein. Een tocht doorspekt
van vele veldwegeltjes met speciale doorgang door het “Grijslokebos” en nog zoveel
meer moois. De afstanden die men kan wandelen zijn 6-9-12-18-24-32 km / Inschrijving:
leden € 1.10 niet leden / € 1.50
Dus iedereen heeft keuze ten over aan
afstanden om eens zijn stoute schoenen (lees
wandelschoenen) aan te trekken en er met
het gezin eens een gezellige sportieve
gezonde dag van te maken.
Wie weet… krijgt U ook de wandelmicrobe te pakken !
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Onze wandelclub groeit en bloeit meer en
meer dankzij de inspanning van zowel
bestuur als de vele medewerkers die maken
dat elk lid zich thuis voelt bij ons en kan
genieten van de vele voordelen welke het lidmaatschap in petto heeft.
Het afgelopen jaar is er met het systeem
van puntenbladen gratis enorm veel clubkledij aan de leden uitgereikt, alsook vele busreizen zijn ermee verzilverd. De inspanning
van onze parcoursmeesters om toch elke keer
nieuwe parcours uit te stippelen heeft als
resultaat tevreden stappers en meer en meer
volk op onze tochten.
Stel je maar eens voor op onze laatste
weekdagtocht mochten wij 950 zeer tevreden wandelaars verwelkomen, en dit wil wat
zeggen voor ons volgend wandeljaar dat
moet komen.
De referentie van onze wandelclub “ De
Textieltrekkers”
• Goed en vriendelijk onthaal
• Mooie startplaatsen en controleposten
• Proper en mooi uitgedoste medewerkers
• Altijd zeeeer lekker verse soep (recepten
van onze soepmadammen)
• Onvoorstelbare mooie volledig uitgestippelde wandelparcours. Elke dag leest men
wel ergens dat lichaamsbeweging in feite
van levensbelang is voor iedereen.
Bewegen (lees WANDELEN) is dus een
goedkope manier om aan gezonde ontspanning te doen, en wat dacht u van eens in een
wandelclub aan te sluiten. In de plaats van in
het weekend van verveling lui in de zetel van
’s middags tv te kijken. Niets is zaliger en
gezonder dan ’s avonds na een wandeling
door weer en wind in te soezen voor uw tv …
Inlichtingen over onze club: voorzitter:
Stefaan Bossuyt Gsm : 0497/46.79.42 / Secretaris: Rita Verpaele Gsm: 0476/66.10.87 of
surf eens naar www.textieltrekkers.be
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Agenda
Toneel
13, 14, 19 en 20 januari ‘07
Ergonomie thuis en op het werk
Woensdagavond 24 januari ‘07
Koken met kinderen
Zondagochtend 4 februari ‘07
Nordic Walking
Zaterdagochtenden 24 febr., 3 en 10 mrt
Busuitstap naar luchthaven Zaventem
Zaterdag 31 maart ‘07
Paasviering
Zondag 1 april ‘07
Meer info : tel. C. Cosaert Tel. 056/77 54 66
kavvichte@hotmail.com / www.clik.to/kavvichte

Agenda Vrije Basisschool
- zaterdag 10 maart: busbal (VBS + GLS)
maaltijd en daarna dans o.l.v. een liveorkest. Opbrengst nodig voor het verder
uitbaten van de Vichtse schoolbus.
- zondag 25 maart: schoolfeest

Kalender

Agenda KVLV

Agenda + 13 Werking

Februari
zo 4: Lichtmisviering
zo 4: Koken met kinderen
ma 5: Eenzame hoogte - voordracht over kanker
do 8: Alle dagen heel druk
za 24: Guido Belcanto - De zoete smaak der zonde
April
za 7: Paaseierenzoektocht

Januari
Wo 10: Zwemmen 20u (sportkaart)
Februari
Za 3: Kaas-en wijnavond / 19.30u bar De
Stringe
Ma 5: Haakles 1 / Ansold Anzegem 13.30u
Do 8: kookles 3 : witloof / Refter gemeenteschool 19u
Ma 12: Haakles 2 / Ansold Anzegem 13.30u
Wo 14: Volksdansen 20u (sportkaart)
Ma 26: Haakles 3 / Ansold Anzegem 13.30u
Maart
Do 1: Gezondheidsles : Optimale weerstand /
19.30u bar De Stringe
Ma 12: Haakles 4 / Ansold Anzegem 13.30u
Wo 14: Lopen 20u (sportkaart)
Ma 19: Erfelijkheidsonderzoek / D’Iefte Deerlijk 20u
Di 27: kookles 4 : paasmenu / Refter gem. school 19u
April
Wo 11: fietsen 20u (sportkaart)
Wo 18: Kruiden en zalfjes / 19.30u bar De
Stringe

• 4/01: 19u30-21u30: voorbereiden misviering
• 14/01: 9u.: misviering Ingooigem
• 10/02: 14u-18u.: Blikopener in Kortrijk door
Surplus
• 2/03: jongerenavond Seminarie Brugge:
vanaf 16 jaar
• 18/03: sober maal in Vichte
• 31/03-1/04: Pelgrim ‘07
• 14/04: 10u-16u: Plusdag Oostende door
Surplus
• 30/04-31/05: 20u-08u: Nachtpelgrimage
• 5/05: 13u30-16u: activiteit met nieuwe vormelingen
• 26/05: 14u-16u: plussers met nieuwe vormelingen
• 3/07-7/07: Bijbels Tentenkamp
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: plusservi@hotmail.com.

23 januari: Nieuwjaarsontmoeting
11 januari: Babbelavond
5 februari: Diavoordracht “Beyond the
White Guard” door Katelijne Van Heukelom
7 en 14 maart: Knutselavond:
decoratieve kippen,Carine Lerouge
25 april: Voordracht
“Het zoete gif van verlangen”
Christelle Breemeersch
Juni: Sport: petanque, bowling, …

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Pasen) te bezorgen vóór zondag 25 maart
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

ontharingen

Lees ook :

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

voetTOP QUALITY BELGIAN CHOCOLATES

lichaamsen hand-

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

Bouwcoördinatie - Realisatie

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
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

