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DE VERTELLER

Editoriaal

Beste dorpsgenoten
Het is zeven uur ‘s avonds als ik dit voorwoordje schrijf. Op mijn rug
brandt de zomerzon nog even verder. De verblindende bol laat langzaam een gouden gloed na. Een gloed die we gedurende de voorbije
zomer bijna geen enkele dag hebben moeten missen, zo alom tegenwoordig was ze aanwezig. Ja, je mag gerust spreken over één van de
schitterendste zomers sinds jaren. Alleen Frank Deboosere kan mijn
ode aan het bijna tropische voorbije seizoen kelderen. Met zijn statistische gegevens zeurt ie dat het al de derde warme zomer van dit
decennium was. Nee nee! Deze is de beste, alvast in mijn weerkundig geheugen. Ik hoop dat jullie al evenveel genoten hebben van de
overvloedige warme dagen en de voorbije vakantie.
En misschien hebben jullie tijdens dit zomers weertje tevens genoten
van een deuntje uit de prachtige nieuwe cd van Absynthe Minded
met dito naam. Voor de inwijkelingen of muziekleken onder jullie:
de succesvolle frontman van deze rockgroep, Bert Ostyn, is een getogen Vichtenaar. Hij heeft nu zijn stek gevonden in Gent, alwaar waar
hij ook zijn muzikale studies aan het conservatorium heeft afgewerkt, maar zijn wortels liggen wel degelijk in Vichte. De Dorpsraad
heeft nog zijn kandidatuur gesteld om de cd’s via deze Verteller te
verdelen, maar bleek dat Humo toch nog een grotere oplage heeft
dan dit blaadje. Tedju toch. Enfin, hij staat alvast op het verlanglijstje om een interview af te nemen voor onze jaarlijkse kermisrubriek
“Vichtenaar in de kijker”. Hopelijk vindt Bert nog even tijd om terug
te keren naar dit kleine dorpje. Nu, voor deze editie hebben we echt
wel de meest authentieke Vichtenaar aller Vichtenaren voor het
interview kunnen strikken. Een bekendheid die al vóór de Grote Oorlog een redelijke faam genoot tussen zijn gelijken en nu nog maar
net erkend werd als een unicum.
De komst van een andere bekendheid zal dan weer onze jongste

dorpsgenoten interesseren. Na een jaartje van afwezigheid komt de
Sint weer zijn opwachting maken in Vichte. Het Sinterklaasfeest zit
vanaf nu in een ander jasje. Het wordt ongetwijfeld een onvergetelijk
festijn om naar uit te kijken. Lees alvast het artikel hieronder. Hierbij
willen we nog een oproep richten aan de verenigingen en vrijwilligers
om een handje te komen toesteken. Neem gerust contact op met het
bestuur van de Dorpsraad Vichte.
Zo te zien was de Sint wel echt gul voor onze gemeente, want ook het
gemeentebestuur heeft kunnen delen van zijn goedheid. Hij heeft ze
verrast met een aardige som verkregen uit de fiscale amnestiewet.
Moeten ze braaf geweest zijn! Ik vraag me af waarvoor onze schepenen de extra financiële middelen zullen gebruiken. Misschien kan er
een deeltje gaan om sommige beloofde projecten te realiseren?
Enfin, ik zou je ook nog kunnen vertellen, dat je dit weekend een aantal duizenden trotters zal tegenkomen op de provinciale wandeldag in
en rond de Stringe. Deze 15e Prutsketochten zetten extra luister bij het
25 jarig bestaan van de Textieltrekkers. Je kan op het komende kermisweekend niet alleen je hart uit je lijf kan koersen op de 5de Veldcross voor Vichtenaren maar ook de schoenen van je voeten lopen op
de 5 mijl van Vichte ofte de stratenloop “Dwars door de kazerne” t.g.v.
het 50-jarig bestaan van onze brandweer. Bovendien zijn er nog heel
wat meer activiteiten gepland tijdens het kermisweekend. De middenkatern-affiche zal je leiden naar de hotspots van deze feesten.
Deze boordevolle Verteller is het onweerlegbare bewijs dat je je niet
kan verschuilen achter het excuus dat er niets te beleven valt in ons
dorp. Iedere week staat er wel iets geprogrammeerd. Het verenigingsleven uit Vichte en zijn vele vrijwilligers blijven actief. Het mag geweten en bewonderd worden en gestimuleerd door jullie aanwezigheid
op één van hun vele activiteiten.
Maar eerst hebben we nog het Kemisweekend. Hang alvast jullie vlaggen buiten aan het venster zodat ons dorp extra feestelijk oogt.
Tot feests.
Vanwege Dorpsraad Vichte, Dominique Demurie - Voorzitter

De Sint

Wandelclub DE TEXTIELTREKKERS vzw 25 JAAR JONG!
Jubileumtocht 13 september : 15de PRUTSKETOCHTEN
Wie had dit ooit gedacht, wat onder een
aantal vrienden beslecht werd tussen pot en
pint in de cafétaria van het Beukenhof, destijds bij Palmer en Marie-Jeanne , is uitgegroeid tot één van de belangrijkste clubs in
Zuid-West-Vlaanderen en telt ondertussen
375 leden!
Vorig jaar, het jaar dat wij door de overkoepelende organisatie AKTIVIA beloond werden als meest verdienstelijke club van West
Vlaanderen konden wij meer dan 8.000 wandelaars naar onze fusiegemeente halen
gespreid over 2 zondag- en 5 weekdagtochten.
Op 13 september zetten wij de kroon op het
werk en organiseren voor de 15de maal
reeds onze Prutsketochten, waarbij de diverse afstanden allemaal in de deelgemeenten
van de fusie zijn uitgebouwd.
Bij de inschrijving (€ 1.50 voor niet leden en
€ 1.10 voor leden) krijgt iedere deelnemer
een passende jubileumstylo. In de start- en
aankomstzaal (De Stringe) zijn streekbieren,
wijnen, koffie en verse soep, pannenkoeken

komt weer naar Vichte!
We hebben het al eens gemeld in een vorige
editie maar nu is er de definitieve bevestiging: De Sint komt op zondag 29 november
naar de Stringe te Vichte. Vorig jaar had hij
het te druk maar dit jaar kon de
goedheilig man wel een plaatsje in
zijn agenda reserveren om onze kinderen persoonlijk te ontmoeten.
Het concept van het Sinterklaasfeest
is een tikkeltje aangepast. Zo zal de
heilige Turkse Bisschop vanaf nu
enkel om de 2 jaar door de Dorpsraad uitgenodigd worden. We
raden dan ook alle ouders met
jonge kinderen aan op deze uitnodiging in te gaan. Het wordt een
schitterende namiddag voor jullie
dreumesen, eentje die lang zal herinnerd worden.
Het Sinterklaasfeest zal volledig
plaats vinden in de Stringe. Kinderen, ouders, peter en meter en
grootouders worden er stipt om 14
u verwacht. Eenmaal aangekomen in de
feestzaal zullen de kinderen uitgenodigd
worden naar de scène van de toneelzaal
waar ze actief kunnen deelnemen aan de Sinterklaasshow. Ze worden daarbij begeleid
door leiders en leidsters van jeugdbewegingen, de zwarte pieten en professionele animatoren. De allerkleinsten mogen indien
gewenst hun ouders meenemen.

en boterhammen met
kaas, gehakt of kop,
verkrijgbaar aan zeer
democratische prijzen.
Vichtenaren, wij rekenen op u, trek uw
wandelschoenen aan
en kom de lekkere
geuren opsnuiven van
de wandelkoorts, een
gezonde, aangename en goedkope sport. Er
mag vrij gestart worden tussen 6u30 ’s morgens tot 15u00, je kiest zelf de afstand die je
wil afleggen, op iedere afstand zijn nog
ruime en verzorgde halteplaatsen voorzien.
Verdere inlichtingen gewenst?
Consulteer:
www.textieltrekkers.be
of
www.aktivia.be
Contacteer:
john.depamelaere@edpnet.be (056.777036)
of Rita.secr.ttr@gmail.com (0476-661087)
Tot wandel!

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 19, 20 en 22 september.
Op zaterdag 19.09.2008 vanaf 17u00u tot 24u00 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 (Vichtecross)
Op zondag 20.09.2008 is van 12u00 tot 22u00 de toegang verboden voor iedere bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan het standbeeld
van de verteller en in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het kruispunt KerkdreefVichteplaats en de Oude Kerk)
Het is voor iedere bestuurder verboden stil te staan of te parkeren in de Vichteplaats
(vanaf de rode lichten tot aan de Spar)
Op dinsdag 22.09.2008 is van 11u00 tot 16u00 de toegang verboden voor iedere bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan café Breughel –
Vichteplaats 34). Het is er dan ook verboden stil te staan of te parkeren. De Vichteplaats
moet tegen de middag volledig wagenvrij zijn voor de start van de koers voor beroepsrenners.
Bovendien is van 09u00 tot 18u00 de toegang voor iedere bestuurder verboden op de parking aan:
– de Beukenhofstraat gelegen tussen de woningen 9 en 11. De parking is voorbehouden
aan de materieelwagens voor de deelnemende wielerploegen.
– de Nieuwe Kerk (rechterdeel - zijde KBC) behoudens voor het mobiel dopinglokaal en
officials van de deelnemende wielerploegen.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de verkeersborden en nadars.
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.

Op de bühne van de toneelzaal worden ze
opgewacht door Benny en Lenny, een professioneel animatorenduo. Het blijkt namelijk
dat de Sint niet alle pieten mee zal hebben.
Daarom willen Benny en Lenny de aanwezige
kinderen opleiden tot hulppieten. Het ziet er
sterk naar uit dat de Sint persoonlijk de hulppieten later die namiddag zal testen. Plezier verzekerd dus!
Ondertussen kunnen de ouders en
grootouders rustig genieten van
een pannenkoek, een streekbiertje
en gratis koffie in de feestzaal,
waarbij ze het gebeuren op een
groot scherm kunnen meevolgen.
Na de show trekt de kinderstoet de
feestzaal binnen. Daar kunnen de
kinderen persoonlijk de Sint ontmoeten, hun tekening afgeven, en
een aandenken krijgen (met fotomoment). Er is verdere animatie
voorzien voor de kinderen in de
feestzaal.
Het feest zit er om 18u00 op.
In de loop van de maand oktober en
november houden we jullie verder
op de hoogte via de scholen, affiches en speciale uitnodigingen. Zet alvast deze datum in
jullie agenda. Tot op 29 november voor het
grote Sinterklaasfeest in samenwerking met
verschillende instanties en verenigingen uit
Vichte.
Vanwege de Dorpsraad Vichte en alle meewerkende scholen, verenigingen en de bib.

Wiel in Wiel Vichte
Beste dorpsgenoten, beste sportvrienden,
Wielerminnend Vichte kan zich opnieuw opladen voor een druk, maar deugddoend kermisweekend. Het is nu wel duidelijk. Op sport staat geen leeftijd. Zie maar hoe Armstrong van
zich afbeet in de laatste Tour de France. Hij wist ons trouwens te vertellen dat hij hoopte ooit
nog eens met de Tour door Vichte te mogen rijden. Het wielerpeloton spreekt er nog van. Nu, dagdromen maakt ons enkel maar
gelukkiger.
Waar is die tijd? De realiteit zegt ons dat Iljo Keise 2 x na elkaar
gewonnen heeft in Vichte en misschien dit jaar voor de 3de maal?
De concurrentie is alvast gewaarschuwd.
Net zoals elk jaar trachten wij van kermisdinsdag opnieuw een
mooie dag te maken.
Als voorzitter wens ik in naam van de voltallige vereniging onze sponsors en alle medewerkers te bedanken voor het welslagen van dit gebeuren. Een oprechte dank aan de Heer Burgemeester en zijn Schepenen voor de nodige steun die we mogen ontvangen. De organisatie
wordt elk jaar ingewikkelder en duurder. Zonder Uw inspanningen wordt de inrichting van
wielerwedstrijden niet meer haalbaar.
Het feest start dit jaar op zaterdag 19 september met onze veldcross voor Vichtenaren rond
het kasteel Verhaeghe en zelfs de Beukenhofstraat. Op zondag 20 september gaat onze wedstrijd voor junioren door , gevolgd door de koers voor beroepsrenners op dinsdag 22 september. Wij zullen paraat zijn, wij hopen van U hetzelfde.
Tot op een dezer, Philippe Degroote
1
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Badmintonclub “Prutske”
Als de dagen korten en het weer buiten wat minder aangenaam is om te sporten, starten er
vele indoor-activiteiten in de sporthal.
Zo wordt er al 30 jaar elke donderdagavond tussen 20u00 en 22u00 in Beekdale, ons sportcomplex aan het Ommersheimplein te Vichte, badminton gespeeld. Iedereen die zin heeft om
een pluimpje te slaan is er welkom.
Het seizoen is net gestart op de eerste donderdag van september en eindigt de laatste donderdag van juni. Er is zeker nog plaats voor nieuwe sportievelingen. We houden het graag
laagdrempelig: beginnelingen of gevorderden, kom gerust eens proeven. Je hoeft ook geen
lid te zijn of te worden.
De prijzen zijn bewust democratisch. Je betaalt enkel € 2,50 per avond. De eerste maal is zelfs
gratis indien je gewoon even wil kennismaken met de sport of de spelers. Er liggen rackets en
shuttles klaar als je er zelf geen hebt. Zij die daarna toch lid willen worden betalen € 23,50
voor de rest van het jaar. In het lidgeld is een sportverzekering inbegrepen en een doos Yonex
300 shuttles (6 stuks) ter waarde van € 12,00. Bovendien betalen leden dan slecht € 1,50 euro
per avond i.p.v. € 2,00.
Momenteel is het jongste lid 14, het oudste 55; leeftijdsgrenzen zijn er niet, dames of heren,
het gaat er altijd gemoedelijk aan toe. Heb je interesse, laat dan niet na even binnen te wippen voor een gratis kennismaking op een donderdagavond of contact op te nemen met
Dominique Demurie (0496 231 453).

Vichte
Kermisweekend
T.v.v. het Filipijns melaatsendorp

10 + 1 jaar ILOILO-VICHTE
2 optredens van Forlana Consort
Vrijdag 18/09/2009 om 20u
Zaterdag 19/09/2009 om 21u
Forlana Consort brengt o.l.v. Wouter Bossaer en i.s.m. acteur en regisseur Ludwig
Poignie
Hoogtepunten van de vocale muziek uit
de Middeleeuwen en de Renaissance
Oude Kerk van Vichte
Zondag 20/09/2009
vanaf 14u in de Oude Kerk van Vichte

Spetterende Volksspelen
voor de ganse familie
prachtige prijzen en leuke verrassingen
samen met de boekenbeurs van het
Davidsfonds Vichte
en een unieke tentoonstelling + petanquetornooi
Toegangsprijs optreden: vvk € 8 / add € 10
kinderopvang voorzien op vrijdagavond
kaarten voor optreden en info:
Werkgroep Iloilo:
– familie Vaneeckhout-Vantomme
056/775022
Patriek.Vaneeckhout@skynet.be
– Pastoor Luc+leden vd werkgroep
056/777870
Forlana Consort:
056/776414
info@forlanaconsort.com

VERBETER UW CONDITIE!
Aangepaste looptrainingen vanaf zondag 27
september om 10u00 in het Beukenhof te
Vichte
Een initiatief van

Ziekenzorg
Vichte-Ingooigem

DE BEUKENHOFJOGGERS

Najaarsprogramma
22 september 2009
Dinsdagnamiddag van de kermis in Vichte:
Opendeur in ’t Huizeke (achter de Gilde)
Van 14u tot 19u worden de werkjes van de
hobbyclub tentoongesteld en verkocht. Koffie en taart en een lekker biertje worden
geserveerd. Aarzel niet om eens binnen te
springen.
11 oktober 2009: Nationale Ziekendag
Dit jaar wordt dit gevierd in Vichte.
10u30: Eucharistieviering in de St. Stefaanskerk met herdenking van de overleden leden
12u30: Middagmaal
14u30: Muzikale ontspanning gebracht door
‘Jo Auda’
15u30: Gezellig samenzijn
27 oktober 2009
Dinsdagnamiddag: Voordracht met zitdans
van de aanwezigen.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Iedere eerste en derde dinsdagnamiddag van de maand
kan men komen kaarten of deelnemen aan
de hobbywerking. Dit van 14u tot 16u30.
Kom gerust een kijken of neem contact met
een van de bestuursleden.

Voor beginners.
Rustig lopen afgewisseld met rustig wandelen.
In groep, met deskundig advies en begeleiding.
JE LOOPT MET SUCCES TEGEN KERSTMIS DE
CORRIDA – 5 KM – IN DEERLIJK.
AFSPRAAK: trainingen telkens mogelijk op
zondag om 10 uur, op dinsdag en donderdag
om 19 uur in het Beukenhof.
Geheel vrijblijvend en gratis.
Contactpersonen:
P. Clarisse 056 / 77 84 31
R. Martens 056 / 77 26 55

Nieuw seizoen

Je bent tussen 14 en 17 jaar?

A.K. Ibkacam
op zijn accordeons
muziek van over gans de wereld
Van bekende deuntjes tot minder
bekende
Van folk, cajun, zydeco, blues, rock,
jazz, latin, gypsy tot smartlappen
in

café ‘Den Hert’

Ons dorp staat netjes

Vanuit de milieuraad van Anzegem willen wij
de vrijwilligersactie rond zwerfvuil georganiseerd door het Anzegemse gemeentebestuur
ondersteunen. Daarom heeft de minaraad
besloten om samen met de reeds actieve vrijwilligers, de milieudienst van Anzegem en de
Anzegemse scholen op zaterdag 26 september 2009 een zwerfvuilactie te organiseren.
We vragen dan ook zeer concreet aan iedereen om zoveel mogelijk deel te nemen aan
deze actie ten einde het zwerfvuil verder volledig uit onze gemeente te bannen en daarmee te tonen dat we de reeds bestaande
zwerfvuilacties willen helpen ondersteunen.
We voorzien drie plaatsen waar het nodige
materiaal (vuilniszakken, handschoenen,grijper..) ter beschikking zal zijn om te starten en
de op te ruimen plaatsen worden verdeeld
tussen 8u30 en 9u30 aan:
– het station van Anzegem
– de kerk van Tiegem
– de kerk van Vichte.
We sluiten af tussen 11u00 en 12u30 aan de
Stringe te Vichte, waar het opgehaalde
zwerfvuil verzameld wordt. Samen met een
drankje aangeboden door de milieudienst
kan er wat bijgepraat worden en kunnen de
ervaringen uitgewisseld worden.
Wij hopen u te kunnen verwelkomen zaterdag 26 september en danken nu reeds alle
vrijwilligers die in het verleden reeds hun
steentje bijdroegen tot een propere en leefbare gemeente Anzegem.
Vanwege de Minaraad
Patriek Vaneeckhout

“De spelavond”

Op zaterdag 26 september begint het nieuwe seizoen van “De spelavond”. Velen onder jullie kennen deze maandelijkse samenkomst al. Daarom eerst de data van de volgende speldata: 26 september dus, 17 oktober, 14 november en 12 december.
Voor degenen die niet weten wat een spelavond juist
inhoudt, even een korte uitleg. Tijdens “De spelavond”
worden gezelschapsspellen gespeeld. Iedereen denkt
dan aan Risk of Monopoly, spellen die weliswaar hun eerbetoon verdienen, maar zelden een plaats op onze speltafels verdienen. Ze hebben namelijk
3 grote nadelen. Ten eerste zijn het toch vooral de dobbelstenen die bepalen of je wint of verliest. Natuurlijk moet je slim spelen, maar zonder geluk wacht de beste tacticus niets dan een
roemloze nederlaag. Een even groot nadeel is dat de spelduur onbepaald is. Een spelletje Risk
dat de nacht overleeft, is geen uitzondering. En ten laatste hebben ze ook beiden de vervelende bijwerking dat spelers tijdens het spel uitgeschakeld worden, en slechts echte die-hards
overleven het lange wachten om de uiteindelijke winnaar te kennen.
Je zal mij niet horen zeggen dat al onze spellen gevrijwaard zijn van deze nadelen. Maar bij de meeste spellen
speelt het geluk een veel kleinere rol, en is je overwinning echt te danken aan je manier van spelen, niet aan
de dobbelstenen of de kaarten die je trekt. En alhoewel vele spellen ook wel langer duren
dan een uur, weinigen nemen meer dan twee uur tijd in beslag en sommige zijn beslecht binnen het kwartier. En in bijna geen enkel spel worden spelers vroegtijdig verplicht de strijd te
staken. Meer nog, niet zelden moet gewacht worden tot de laatste zetten om de winnaar te
kennen.
Overtuigd? “De spelavond” start rond 20u00. Je komt
met een groepje (vanaf twee spelers dus) binnen, je kiest
een spel uit de grote collectie (met enige hulp van ons),
je krijgt de uitleg aan tafel, het spel wordt begeleid
opgestart en je bent vertrokken. Tussentijdse uitleg is altijd mogelijk, en we komen af en toe
kijken of je wel correct aan het spelen bent. Ben je klaar of ben je het beu, je kiest een nieuw
spel en we leggen ook dat uit. En zo gaat het verder, tot je verzadigd bent... Als je niet met
een groepje bent, kijken we om je bij een tafel bij te schuiven. Veel mensen zijn bereid om
een extra speler te verslaan, al lopen ze het risico dat deze met de overwinning gaat lopen.
Wat kost dit allemaal? Voor de ronde prijs van € 1,00 heb je al het bovengenoemde. En daarbovenop verloten we onder alle aanwezigen nog eens een spel van ongeveer € 25,00.
Nog niet overtuigd? Kom het eens proberen op één van onze speeldata in café Den Hert.
www.spelavond.be

zoekt
(m/v) met brandweertalent

Op zaterdag 19 september
speelt

Milieuraad Anzegem

Je bent avontuurlijk, niet bang om vuil te
worden en hebt interesse in de brandweer?
Je hebt misschien al horen praten over de
jeugdbrandweer of je hebt er misschien al
iets over vernomen via de webstek van de
Anzegemse brandweer?
Dan ben jij het meisje of de jongen die we
zoeken!
Heb je interesse? Neem dan contact op met
de verantwoordelijke van de jeugdbrandweer.
Lt Sofie Demurie
Verantwoordelijke
Jeugdbrandweer Anzegem
Tel: 056/77.59.05
GSM: 0474/76.77.68
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WIELERTOERISTEN WIEL IN WIEL VICHTE
ORGANISEREN DE 9° VLAAMSE ARDENNEN
FIETSRALLY EN MOUNTAINBIKE-TOERTOCHT

Vksj
start op
3 oktober

Beste sportliefhebber,
Op zaterdag 26 september organiseren wij met de wielertoeristen ‘Wiel in Wiel Vichte’,
onze 9° Veldtoertocht en Wegrally in Vichte. Tevens wordt er een ‘kidstour’ (20 km) onder
begeleiding gereden.
Gezien ons dorp gelegen is aan de voet van de Vlaamse Ardennen, kunnen wij zonder blikken of blozen stellen dat we beschikken over een prachtig parcours, in een uniek stukje
natuur, waar iedere MTB-er of wielertoerist zich naar hartelust kan uitleven.
Er worden voor de veldtoertocht drie omlopen voorzien: 25 km, kort en pittig, 50 voor de
getrainde mtb-er en de 80 km voor de gasten die zich eens willen weren en alles geven…
crossen jongens en meisjes! Het kan zo’n deugd doen.
De drie trajecten lopen o.a. over veldwegen, bospaden en wegeltjes… en zijn uitstekend
bewegwijzerd. Volgende plaatsen zijn o.m. opgenomen in het parcours: Anzegem, Wortegem-Petegem, Tiegem, Kwaremont, voor- en achterkant (Wallonië) van de Kluisberg
(enkel de 50 en 80 km-uitvoering)
Voor de wegrit hebben we vorig jaar enkele nieuwe trajecten uitgebouwd. Zonder meer
prachtig, zonder te stoefen. Een rit van 80 km doorheen het nabije Wallonië met een vijftal krachtige beklimmingen in een prachtig decor. Zo dichtbij en voor velen onder ons
onbekend. Daarnaast de keuze voor een rit van 50 km in het eveneens nabije Oost-Vlaanderen met de gekende lichtglooiende hellingen midden de velden en weilanden. U kan
eveneens een combinatie maken van beide tochten en dan mag je jezelf met de nodige
fierheid tot Vichtes fietskampioen bekronen. Alle ritten lopen over binnenbaantjes en verkeersarme wegen zodat aan uw veiligheid prioriteit gegeven wordt. Uiteraard verwachten van u wederzijds dat de verkeersregels gerespecteerd worden.
U kan tijdens uw rit op de bevoorradingsposten genieten van een uitgebreid assortiment
aan fris– en sportdranken en fruit. Tevens is er afspuitmogelijkheid voor de fietsen. Na een
verkwikkende douche in de sporthal kan u in de gemeenteschool of zelfs buiten, want er
is een terras voorzien, nakaarten bij een frisse pint of een frisdrank met een stevige boterham. Den après-sport kan ook deugd doen aan ’t hertje… en zorgen voor het spijzigen van
onze kas.
Inschrijven kan reeds vanaf 8u00 u tot 14u00 in de gemeenteschool van Vichte (aan de
brandweerkazerne). Zoals eerder vermeld is er een avontuurlijk fietstochtje van 20 km
voorzien voor de kinderen vanaf 7 t.e.m. 14 jaar. Inschrijven kan reeds vanaf 13u00 en er
wordt onder begeleiding in groep gestart om 13u30. Zo kunnen onze jongeren eens proeven van de edele wielersport. Een aanrader!
Gans het gebeuren wordt georganiseerd in samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen. Alle deelnemers zijn dus voldoende verzekerd. Van harte welkom.
Wij willen van deze gelegenheid eveneens gebruik maken om onze club eens in de schijnwerpers te plaatsen. Met de nodige bescheidenheid, maar toch tevredenheid en een tikkeltje fierheid.
De laatste vijf jaar is het ledenaantal gestadig gegroeid van een 50-tal tot momenteel 106
sportievelingen en we horen zo tot een van de grootste wielertoeristenclubs van WestVlaanderen. Vooral twintigers en jonge dertigers hebben zich onze rangen vervoegd rangen en zijn trouwe leden geworden. Ja, we zijn ondertussen goed gekend bij de Wielerbond Vlaanderen. Er is voor elk wat wils, zowel voor de wegfietsers als voor de mountainbikers. Een gans jaar vol activiteiten waar een enthousiast en ambitieus bestuur zich
ten volle voor geeft en inzet. Met plezier.
De mountainbikers rijden het ganse jaar door, doch met het accent op de wintertoertochten die georganiseerd worden door verschillende clubs tijdens de weekends. Eens zien
op de site van www.moutainbike.be en je kan al beginnen watertanden. Wij zorgen eveneens voor een winter- en zomerkalender.
Het wegseizoen begint de tweede zondag van maart en eindigt de tweede zondag van
oktober. Er wordt telkens gestart om 8u00 aan ons lokaal café ‘Den Hert’ op de Vichteplaats voor een rit van om en bij de 70 à 80 km. De snelheid is aangepast en doenbaar voor
iedereen. Een kopman heeft de leiding en er wordt steeds twee per twee gereden. Er kan
wel eens gekoerst worden op een helling, maar dan wordt er boven gewacht op de anderen. Ook rijdt er telkens een volgwagen mee met de nodige reservewielen. Een vijftal daguitstappen zijn voorzien: de Ronde van Vlaanderen (korte afstand van 150 km met een 15tal hellingen), de Muur van Geraardsbergen, Halle heen en terug, een rit naar de NoordFranse kust met ieder jaar een andere eindbestemming (Cap-Griz-Nez, Le Toucquet, Hardelot,…), septemberuitstap (dit jaar naar het Meetjesland). De club zorgt dan telkens voor
frisdranken en fruit. Ook worden er nog op zaterdag soms rallys gereden of wordt er verzameld aan ons lokaal om 13u30 voor een rit van 100 à 120 km. Voor de liefhebbers is er
nog een rit op woensdagavond met aanvang om 18u00 aan ons lokaal tot 20u00. Dan kan
er wel eens flink doorgefietst worden.
Een drietal klassementen zijn ingebouwd. Kampioen wordt diegene die het meest zondagritten achter zijn naam heeft staan. Hij mag zich keizer noemen met het meest aantal
zondagritten en rallys (één per week). De gereden rallys worden gecontroleerd aan de
hand van een kaart die in de voorziene vakjes wordt afgestempeld. Er worden een vijftal
bergritten gereden met telkens een vijftal beklimmingen. Ook hier is er een aparte rangschikking met een titel van bergkoning (bolletjestrui) voor diegene die het meest punten
sprokkelt.
Ieder jaar wordt ook in februari een souper georganiseerd waar alle kampioenen, sponsors en chauffeurs van de volgwagen worden gelauwerd en gevierd.
We hebben een tweetal jaar terug met het bestuur besloten om tweejaarlijks een meerdaagse uitstap te organiseren naar de bergen tijdens het weekend van Hemelvaart in mei.
Onze eerste memorabele reis trok naar de legendarische Mont Ventoux. Dit jaar zijn we
naar de Pyreneeën getrokken met op het menu twee cols per dag. Lastig maar prachtig.
Zoals je kan zien zit ons seizoen bol van de actviteiten en kan er naar hartelust gefietst
worden. In november wordt er ieder jaar een inschrijvingsavond -of voormiddag georganiseerd in ons lokaal. Voor de prijs van € 70,00 ben je lid en tevens verzekerd bij Wielerbond Vlaanderen. Nieuwe leden, of voor de bestaande leden om de vier jaar, betalen
€ 80,00 meer voor hun kledij of kledijwissel. Je krijgt namelijk een outfit die bestaat uit
een korte en lange koersbroek, trui korte en lange mouw en tevens een wind- en regenvest. Dus om de vier jaar wordt er gezorgd voor een nieuw tenue. Bijkomende kledij kan
je steeds bijbestellen. Mocht je het al voelen kriebelen, naam dan contact op met
Jean-Marie Verhoest via émail jmverhoest@telenet.be of via gsm 0496/266218 voor meer
inlichtingen en info. Je kan tevens eens afkomen de zondagmorgen om eerst enkele
proefritjes mee te rijden.
Sinds kort kan je surfen naar onze overzichtelijke website www.wtcwiwvichte.be met
allerlei info en foto’s over onze actviteiten.

Hallo dorpsgenten, ouders en leden!
Na een spetterend kamp waarvan zowel leiding als leden genoten hebben zijn wij klaar
voor een nieuw werkjaar vol VKSJ-plezier!
Het startschot wordt dit jaar gegeven op
onze startdag op zaterdag 3 oktober van
14u00 tot 17u00 aan ons lokaal in het Beukenhof. Naar jaarlijkse gewoonte spelen we
een groot spel voor alle Vichtse meisjes van
het 1e leerjaar tot 4e middelbaar. Dit spel is
de ideale manier om eens kennis te maken
met VKSJ, dus breng gerust al je vriendinnetjes mee! Daarna krijgt u de kans om je dochter eventueel in te schrijven of uniformen
aan te schaffen. Na het succes van vorig jaar
verzorgen wij ook een kleine receptie waar u
eens een babbeltje kan slaan met de leidsters
en andere trotse VKSJ-ouders.
Vanaf 10 oktober gaan we dan opnieuw van
start met de wekelijkse activiteiten.
Voor sloebertjes (1e-2e lj.) en springers (3e-4e
lj.) is dit van 10u00 tot 12u00, voor RKP (5e-6e
lj.) en JIM (1e-2e mid.) is dit van 16u00 tot
18u00 en voor SIM (3e-4e mid.) is dit van
18u00 tot 20u00, dit alles uiteraard op zaterdag. De leidsters komen zoals altijd vanaf
september langs om u wat meer te vertellen
over de werking en eventueel in te schrijven.
Ook willen wij u nu alvast warm maken voor
onze tweejaarlijkse spaghettiavond die dit
jaar doorgaat op zaterdag 7 november in De
Stringe! Daar kan u opnieuw genieten van
vele borden zelfgemaakte lekkere spaghetti!
Voor vragen en opmerkingen kan u vanaf
heden terecht bij de nieuwe hoofdleidsters,
nl. Greet Heyse greetheyse@gmail.com
(0473775584) en Karen Vercruysse karen.vercruysse@gmail.com (0473492128). Naar het
goede voorbeeld van hun voorgangers zullen
ook zij proberen om het beste uit de VKSJ te
halen. Bedankt om in ons te blijven geloven!
Wij zijn allemaal 200% klaar om er opnieuw
een prachtig VKSJ-jaar van te maken!

Bibliotheekweek:
10-18 oktober 2009
zaterdag 10 oktober - laat jullie ’s morgens
verwennen in alle locaties
in de namiddag gratis boekbaby-pakket af te
halen door kindjes geboren tussen 1/1/200831/8/2009
Een aanrader + workshop verzorgd door
Expertisecentum ‘Kraamzorg De Wieg’
(beperkte groep, inschrijven noodzakelijk)
gratis provinciale bibliotheekweekwedstrijd

LetterKoorts
Vrijdag 23 oktober 2009 – CC De Steiger
Menen – 19u30
Leesdokters (m/v) begeleiden je naar een bijzondere locatie, op visite bij één van volgende schrijvers:
– Jongerenauteur Dirk Bracke (Het uur nul,
Over tijd, Het engelenhuis) doet het met en
bij jongeren in Den Overkant.

KSA
Vichte
Hallo KSA-artikel-lezers!
Hoogmoed kwam ten val, gulzigheid werd
ingeslikt en doorgespoeld, voor gramschap is
er niet langer plaats… Tijdens het eerste
weekend van september kwamen de zeven
hoofdzonden ten val; het nieuwe KSA-werkjaar kan met een schone lei beginnen!
Wij willen iedereen bedanken die er bij was
op de games: de BBQ’ers, de ploegen, de
zon, het publiek… allemaal ontzettend
bedankt om er samen met ons een gezellige
namiddag van te maken. De trofee ging dit
jaar naar de Chiromeisjes van Ingooigem.
Uiteraard wensen wij de overwinnaars een
wel gemeende proficiat. Toch vinden we het
stiekem wat jammer dat we de trofee voor
het eerst uit Vichtse handen moesten gegeven. Hopelijk kunnen de Vichtse ploegen volgend jaar wat meer gewicht in de schaal
leggen!
De games waren een succes, al zeggen we
het zelf, maar er komen nog vele hoogtepunten in het KSA-werkjaar. De leiders doen
immers elke week hun best om van de wekelijkse vergaderingen een topmoment te
maken. Vanaf het weekend van 19 september mogen alle jongens van Vichte zich weer
verheugen op knotsgekke KSA-activiteiten.
Langs deze weg willen we ook alle KSAouders bedanken voor het geschonken vertrouwen tijdens het afgelopen werkjaar. Ook
dit jaar zullen we ons best doen om dat vertrouwen niet te beschamen!
Mocht je vragen over de werking van KSA en
onze website (www.ksatervichten.be) maakt
je niet veel wijzer, dan verschaft onze bondsleider je graag wat woord en uitleg
(Jonatan Baert – 0472 777 427 –
jonatanbaert@gmail.com).
Veel groeten,
de leiders

– Erik Vlaminck schreef met Suikerspin een
meeslepend boek over foorkramers en
brengt de kermis in het architecturale
pareltje van het vernieuwde Meense stadhuis.
– Philip Hoorne interviewt Jozef Deleu in het
stadsmuseum ‘t Schippershof. Een poëet
die tijdens Letterkoorts opbokst tegen de
verhalenschrijvers.
– Naema Tahir, kritische moslima en mensenrechtenjuriste, zorgt voor vuurwerk in de
bibliotheek. Ze is auteur van het erotisch
getinte Kostbaar bezit, de roman Eenzaam
heden en de sprookjes Groenkapje en de
bekeerde wolf.
Letterendokter Kurt Van Eeghem geeft tijdens het tweede luik in CC De Steiger een
ferme literatuurinjectie. Hij leidt een pittig
gesprek met alle auteurs in goede banen.
Tussendoor biedt Elvis Peeters enkele literair-muzikale oppeppertjes aan.
Dinsdag 10 november 2009 – CC De Steiger
Menen – 20u15
Tom Lanoye presenteert zijn nieuwste roman
Sprakeloos, hét literaire hoogtepunt voor dit
najaar.
Doorlopend Beeldtaal, tentoonstelling met
werk van kunstenaar Jan Vanriet rond Cees
Nootboom en Hugo Claus.
De tentoonstelling loopt van 16/10 tot 15 /11.
info en tickets: bib Anzegem; org. de 12 bibliotheken uit Regio Kortrijk / UiT in Regio
Kortrijk / CC De Steiger

AgePØN organiseert cursus digitale fotografie
Bent u van vakantie thuis gekomen met een reeks onscherpe, te donkere of overbelichte
foto’s? Waarschijnlijk gebruikt u uw fototoestel steeds op automatische stand. Uw toestel,
compact of reflex, heeft echter heel wat meer mogelijkheden.
In het najaar organiseert Foto-videoclub Age PØN voor de derde maal een cursus digitale
fotografie. In deze cursus leren we op een eenvoudige, praktische manier hoe u met een
andere instelling van uw fototoestel betere en mooiere foto’s kan maken.
Verder leren we ook hoe u in moeilijkere omstandigheden toch goede foto’s kan maken en
geven we enkele praktische tips ivm. belichting en cadrage.
De cursus loopt over 4 lessen, op maandag van 19u00 tot 21u30 op 11, 19 en 26
oktober en 9 november. De prijs bedraagt € 40,00, een drankje in de pauze inbegrepen.
Inschrijven kan via onze website, www.agepon.be , of telefonisch op 056/77 30 66.
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VICHTE
KERMISWEEKEND

Vrijdag 18 september 2009
• 20u00 de Oude Kerk Vichte
Forlana Consort brengt o.l.v. Wouter Bossaer en
i.s.m. acteur-regisseur Ludwig Poignie
Hoogtepunten van de vocale muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance
Toegangsprijs optreden: vvk € 8 add € 10
kinderopvang voorzien op vrijdagavond
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO, ten voordele van het Filipijns melaatsendorp

Zaterdag 19 september 2009
• 14u00 Opendeurdag “50 jaar Brandweer Anzegem”
Stratenloop “Dwars door de kazerne”, “De 5 mijl van Vichte”
loopwedstrijd over 4 en 8 km /inschrijving vanaf 13u00 start om 15u00
gezellige bar, springkasteel voor de kinderen...
vanaf 17u00 gratis concert “Jubileumrock”
Organisatie: Brandweer Anzegem
• 14u00 tot 16u00: opendeurdag Tennisclub Vichte (week van de sportclubs)
• 18u30 Vichteplaats: “Veldcross voor Vichtenaren” Organisatie: Wiel in Wiel
• 20u00 Café den Hert: Optreden A.K. Ibkacam speelt op zijn accordeon muziek
van over gans de wereld; van bekende deuntjes tot minder bekende van folk, cajun, zydeco,
blues, rock, jazz, latin, gypsy tot smartlappen
• 19u00 tot 21u00 Café de Gilde: eetfestijn, mosselen met frietjes, € 21-10 (volw./kind)
of vleesschotel € 17-9 / op voorhand ter plaatse inschrijven, plaatsen beperkt
• 21u00 Oude Kerk Vichte
Forlana Consort brengt o.l.v. Wouter Bossaer en i.s.m. acteur-regisseur Ludwig Poignie
Hoogtepunten van de vocale muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance
Kaarten: zie vrijdagavond
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO, ten voordele van het Filipijns melaatsendorp
• 21u30 Café de Gilde na eetfestijn: optreden Mario Laan en Nic Caan (ambiance verzekerd)

Zondag 20 september 2009
• 10u00 Opendeurdag “50 jaar Brandweer Anzegem”
Talrijke infostands, tentoonstelling wagenpark, spectaculaire demonstraties, demonstratie
jeugdbrandweer, gezellige bar, rondrit voor kinderen, springkasteel, spectaculair
commandoparcours met death-ride...
• vanaf 14u00 Oude Kerk
spetterende volksspelen voor jong en oud met prachtige prijzen
boekenbeurs: voorstelling boekenpakket en jaarprogramma Davidsfonds
een unieke tentoonstelling + petanquetornooi
Organisatie tentoonstelling: werkgroep ILO-ILO, tvv het Filipijns melaatsendorp
Organisatie boekenbeurs: Davidsfonds Vichte
• 15u30: Wielerwedstrijd voor junioren / start: Beukenhofstraat - aankomst: Molendreef
Organisatie: Wiel in Wiel
• 18u00 Café de Gilde: optreden Enjoy dansmuziek van alle tijden ambiance tot in de late uurtjes / inkom gratis

Dinsdag 22 september 2009
• 14u00 Wielerwedstrijd 77ste Vlaamse Textielprijs voor elite en beloften
Start: Vichteplaats Aankomst: Oudenaardestraat (ca. 17u30)
• 14u00 tot 19u00: Opendeur in ‘t Huizeke (achter de Gilde) Ziekenzorg Vichte-Ingooigem
De werkjes van de hobbyclub worden tentoongesteld en verkocht. Koffie en taart en een lekker
biertje worden geserveerd. Aarzel niet om eens binnen te springen.
Organisatie: Werkgroep Ilo-Ilo: Fam. Patriek Vaneeckhout-Vantomme, 056/775022 - Pastoor Luc: 056/777870 en alle leden / Davidsfonds Vichte : Koen Tack, E. Tinelstr 8, Vichte
Wiel in Wiel : Philippe Degroote: 056/772571 / Brandweer Anzegem: Piet Beirlaen
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Sint-

Vichtenaar in de kijker

Cecilia

Herfstconcert
Een nieuw schooljaar betekent ook voor de
Vichtse fanfare Sint-Cecilia een nieuw werkjaar. Op 17 en 18 oktober nodigt de fanfare
u allemaal uit in De Stringe. Het concert ziet
er dit jaar iets anders uit: tijdens het eerste
deel hoort u Vichtes Jeugdensemble en Vichtes Drumband. Tijdens het tweede deel
brengt de fanfare u werken als Day of the
Dragon, over de oorlog in Vietnam, maar ook
wat lichtere nummers als Tico Tico.
Een kaartje kost € 6,00 in voorverkoop, aan
de deur betaalt u € 8,00. Naar goede
gewoonte krijgen de Vichtenaren opnieuw
een gratis gezinskaart voor het concert. In
ruil daarvoor een kleine steun.
Tenslotte willen we alle Vichtenaren nu reeds
meegeven dat onze muziekvereniging volgend jaar op 16 januari in De Stringe een
uniek dubbelconcert geeft met De Leiezonen
uit Desselgem. U krijgt hier de kans om 2 van
de beste fanfares uit de provincie samen aan
het werk te zien.
De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia verwelkomt u op een van haar activiteiten.
www.sintceciliavichte.be
Herfstconcert
Zat. 17 okt. - 20u00 / Zondag 18 okt. - 18u00
In CC De Stringe te Vichte

Hoog tijd om nog eens met onze gelauwerde
rubriek “Vichtenaar in de kijker” uit te pakken dachten we zo. Na Stefaan Roelstraete
en Marc Coucke gingen we naarstig op zoek
naar een zo mogelijk nog bekendere dorpsgenoot. De zoektocht eindigde bij iemand
die iedereen wel al eens gezien en ook persoonlijk ervaren heeft.
Interviewer: Goeiemiddag meneer Verhaeghe, u ziet er wonderwel goed uit voor ongeveer 127 jaar oud te zijn!
Geïnterviewde: Dank je! Dat komt allemaal
dankzij mijn levensstijl. Ik eet alleen maar
natuurlijk geteelde vruchten die rechtstreeks
van de boer komen. Ik denk dat ik mij op die
manier nog wel een eindje zal rechthouden.
Interviewer: Het is opmerkelijk dat u in al die
jaren tijd zo weinig bent veranderd: die
roodbruine kleur, dat typerende blonde
kopje…
Geïnterviewde: …en mijn pittig karakter!
(lacht) Nee, ik heb mij gewoon jarenlang
gesoigneerd met alleen maar de beste producten en mij natuurlijk nog veel meer laten
soigneren. Alleen mijn zoetzurige smaak kan
van tijd tot tijd een beetje variëren…(lachje)
Interviewer: Om zo oud te worden, is het
toch wel bizar dat niemand weet wat uw
voornaam is?
Geïnterviewde: Tja, hoe gaat dat. Toen ik
geboren werd, bleek ik een nogal opvallend
bruin velleke te hebben waardoor iedereen,
inclusief mijn ouders, mij al vlug Bruinen
noemden. Zo sta ik dan ook overal bekend,
de Bruinen van Verhaeghe. Mijn voornaam is
eigenlijk nooit gebruikt geweest waardoor
niemand ze na verloop van tijd nog kon herinneren. (lacht) Toen ik mijn naam onlangs
toch nog eens wilde opzoeken in de geboorteregisters, bleken die vernietigd geweest te
zijn in de Tweede Wereldoorlog…
Interviewer: Vertel eens hoe u eigenlijk zo
beroemd geworden bent?
Geïnterviewde: Wel, ik ben lange tijd minder
bekend geweest dan mijn broertjes en zusjes.
Mijn bekendheid kwam in eerste instantie
niet verder dan de plaatselijke boeren. Overal waar mijn vader in één dagreis met paard
en kar kon geraken, ging ik mee en werd ik
aan de man gebracht.
Interviewer: Hoe hebt u zich dan op grotere
schaal kunnen verspreiden?
Geïnterviewde: Met de toename van de
transportmogelijkheden, zoals de trein, ging
ik soms mee naar Brussel of andere steden. Ik
had vrij veel succes op de nieuwe markten. Zo
ontving ik in 1958 in Gent mijn eerste diploma aan de Hoge School van Gistingsbedrijven, uit handen van de wereldvermaarde
professors Vermeylen en Kolbach.
Interviewer: Een diploma op 76-jarige leeftijd!
Geïnterviewde: Ja, maar dat was niet zo bizar
in die tijden. Men had door de twee oorlogen namelijk geen tijd gehad om te gaan studeren. Kijk, mijn diploma hangt hier nog
altijd in de brouwmeester zijn bureau!
Interviewer: Je bent thuis niet de enige met
succes.
Geïnterviewde: Nee, ook mijn broertjes en
zusjes gingen en gaan nationaal. Sommigen
zelfs internationaal, tot in Amerika en Japan!
Maar Duchesse en Kriek zijn dan ook echte
avonturiers, waar die al allemaal geweest
zijn… Ik ben meer een dorpsmens. Al dat
verre reizen was niet zozeer aan mij besteed.
Vooral in deze streek werd ik heel populair
en konden de mensen van mij genieten. Op
den duur gingen ze mij dan ook gewoon
Vichtenaar noemen, omdat ik bij elke gelegenheid in het dorp veelvuldig vloeide.
Interviewer: Inderdaad, nu sta je nog steeds
bekend onder die naam, Vichtenaar van Verhaeghe.
Geïnterviewde: Ja.
Interviewer: Vertel eens, wat onderscheidt je
eigenlijk van andere soorten bruin bier?
Geïnterviewde: Ten eerste ben ik niet echt
een klassiek bruin bier. Ik val eigenlijk onder
de categorie van de West-Vlaamse roodbruine bieren. Wij worden gekenmerkt door
onze karakteristieke kleur en onze lichtzure
smaak. Daarnaast worden de West-Vlaamse
roodbruine bieren nog op volkomen ambachtelijke wijze gebrouwen. Onze typische
smaak komt tot rijping door een complex
dubbel gistingsproces op eiken vaten. Dit is

Gezocht: m/v
met muzikaal talent
Speel je zelf een instrument of ken je
iemand die (verborgen) muzikale talenten bezit? Zou je graag andere mensen
laten meegenieten van je talent? Lijkt
het je leuk om samen met andere muzikanten te spelen? Ben je stiekem wel
een beetje een podiumbeest? Dan ben jij
de persoon die we zoeken!
De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit
Vichte, een gerenommeerde fanfare met
een indrukwekkend palmares, is op zoek
naar enthousiaste muzikanten om haar
ledenbestand wat uit te breiden. De tijd
staat namelijk niet stil, en om de vergrijzing wat tegen te gaan, zoeken we
nieuw bloed. Je hoeft geen semi-prof te
zijn, als je over de basiskennis beschikt,
je instrument wat de baas kunt, vrij bent
op zaterdagavond en enthousiast bent,
ben je welkom! Repetities gaan door op
zaterdag om 18u30. Heb je interesse?
Neem dan contact op met Nele Chiers op
nummer 056 70 09 86 of via mail:
nele.koen@skynet.be

MOORD IN DUPLO
Komische thriller door Piet Reynders in een regie van Cecile Rigolle
Spelers: Dominique Bostoen, Katrien Vandeburie, Claude Vandaele, Nadine Marysse, Joke De
Smet, Antoon ‘t Kint, Ignace Gabriel en Youri Devlaminck
Inhoud: voor de schatrijke nijveraar Robert Nivelle en de al even rijke, mooie, jonge Rosy Bussels was hun huwelijk een ‘mariage de raison’. Begrijpelijk dan ook, dat elk de liefde elders
zoekt en de andere partij liever kwijt dan rijk is. Reservatie kaarten: via de website
www.deschietspoele.tk bij “reservatie kaarten” of op nummer 056/77.51.91.
Alles heeft plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2009 in CC De Stringe,
Ommersheimplein te Vichte
vrij 23/10: om 20u00 / zat 24/10: om 20u00 / zon 25/10: om 18u00.

TC Vichte

Jeugdlessen mini-, midi- en maxitennis
van oktober tot december 2009
Beste,
Vanaf einde september starten de jeugdlessen in de sporthal te Vichte.
Alle jeugd van 5 tot 18 jaar kan deelnemen aan deze lessen. De leerlingen worden ingedeeld
in niveaugroepen volgens leeftijd en vaardigheid. De allerkleinsten starten met minitennis
(niveau wit, blauw of rood), daarnaast wordt er miditennis (niveau oranje) en maxitennis
(niveau groen en geel) aangeboden. De leerlingen kunnen lessen volgen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of zaterdag. De lessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers.
Meer info over de lesgroepen kan je vinden op de website van TC Vichte www.tcvichte.be.
Verdere inlichtingen kan je tevens verkrijgen bij de jeugdcoördinator Alain Demurie
(alain.demurie@skynet.be), Delfien Vanhautestraat 62, Vichte - tel. 056/77.66.96 of gsm
0478/288.185
Vooraf inschrijven voor deelname aan de lessen is noodzakelijk, want het aantal deelnemers
per lesgroep is beperkt.
Gratis proeflessen: op woensdag 16 en zaterdag 19 september, telkens van 14u00 tot 16u00,
organiseren we gratis proeflessen voor nieuwe leerlingen. Deze lessen gaan door op de buitenvelden van TC Vichte vzw en in de sporthal gelegen naast de buitenvelden. Deze lessen
zijn ideaal om het niveau te bepalen van nieuwe leerlingen. Alle tennismateriaal (rackets,
ballen…) wordt ter beschikking gesteld door de club.
Uitnodiging aan alle inwoners, en verenigingen van Vichte
Herdenking van de

nationale bevrijdings- en vredesdag 1918 - 2009
Woensdag 11 november 2009
Programma :
8u30: samenkomst aan de Vichteplaats
8u45: vredesoptocht naar de kerk
9u00: eucharistieviering verzorgd door de leerlingen van het 5e leerjaar
9u45: vredesoptocht naar het gedenkteken
10u00: plechtigheden aan het gedenkteken
10u20: vervolg van de vredesoptocht naar het Brits Militair Kerkhof
10u30: huldebetoon aan onze bevrijders op het Brits Militair Kerkhof
10u45: einde van de plechtigheden – dankwoord aan alle aanwezigen
Betuig je sympathie door :
het bevlaggen van je woning / het mee opstappen in deze vredesmars
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een arbeidsintensief werk en neemt vrij veel
tijd in beslag, waardoor het bier duurder in
productie is. Ten slotte spreekt het ook voor
zich dat we enorm afhankelijk zijn van de
kunst van de brouwmeester die ons geleidelijk doorheen het hele proces moet loodsen.
Interviewer: En welke bieren behoren nog
tot deze strekking?
Geïnterviewde: Je hebt zo nog een zestal
brouwerijen in onze streek, bijvoorbeeld
Rodenbach. En je hebt natuurlijk ook de naapers…(zucht)
Interviewer: Hoe bedoel je?
Geïnterviewde: Ja, in Amerika bijvoorbeeld
zijn zo bieren in omloop die de naam “Flemish Style” opgeplakt krijgen. Deze bieren
maakt men in Italië op een artificiële wijze.
Dat betekent dus dat die bieren op een
kunstmatige manier hun smaak verkrijgen en
daardoor ook veel rapper kunnen gebrouwen worden. Het resultaat is bijlange zo
goed niet als het origineel, maar als je dat
origineel niet kent… Eigenlijk is het een
vorm van piraterij waar dringend tegen
opgetreden moet worden!
Interviewer: Hoe zou je dat dan willen doen?
Geïnterviewde:
We
willen
juridisch
beschermd worden zodat eventuele vervalsers voor de rechtbank vervolgd kunnen worden. Dit kan echter alleen maar op het Europese niveau. We moeten dus met alle WestVlaamse roodbruine bieren één front vormen en strijden voor Europese bescherming.
Interviewer: Hoe zou dat dan concreet in zijn
werk moeten gaan?
Geïnterviewde: Je kan het het best vergelijken met de Europees beschermde champagne. Champagne mag enkel gemaakt worden
in de streek rondom Reims en dit enkel en
alleen volgens bepaalde procédés en met
vastgelegde en zuivere grondstoffen. Alle
zelfverklaarde champagnes uit andere landen werden zo uit de rekken genomen en
verplicht om zichzelf een andere naam te
geven.
Interviewer: Waar wachten jullie nog op?
Geïnterviewde: Was het maar zo eenvoudig... Het is een werk van lange adem om
Europees beschermd te worden. We zijn er
nog lang niet, maar ondertussen bereikten
we toch al enkele belangrijke tussenstappen.
Zo zijn we erin geslaagd om na deskundig
onderzoek de roodbruine bieren via de
Vlaamse Gemeenschap te erkennen. Ook
Duchesse en Kriek vallen al onder het Vlaams
Streek Label. Precies dezelfde erkenning
zoals champagne zal wel nooit mogelijk zijn.
Champagne valt namelijk onder de BOB
(Beschermde Oorsprongs Benaming, red.),
wat wil zeggen dat zowel de productie als de
verwerking en de bereiding in één welbepaald gebied moet plaatsvinden en dit volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. Ik (Vichtenaar, red.) val onder de BGA
(Beschermde Geografische Aanduiding,
red.). Daarvoor moet minimaal één productie-, verwerkings- of bereidingsstadium aan
een plaatselijke streek toegekend worden.
Op deze manier zou niet enkel de productiemethode belangrijk zijn, maar ook dat het
hier wordt geproduceerd met minimum één
streekproduct, bvb. grondwater die ter
plaatse wordt opgepompt of Poperingse
hop. Indien de benaming goedgekeurd zou
worden, zou ik samen met Duchesse en zijn
vrienden bij de eerste bieren zijn die het
Europees BGA label ontvangen.
Interviewer: Dat zou een mooie beloning zijn
voor de traditionele arbeidsintensieve kunst
van het brouwen.
Geïnterviewde: Dat is waar. Onze brouwer is
ook resoluut tegen de tendens van het
almaar rapper willen produceren en consumeren. Hij is dan ook een fervent aanhanger
van het “Slow Food”-principe. Zoals eerder
beschreven in het interview is ons brouwproces er één van lange adem, wat niet strookt
met de heersende Fastfood-norm. Bepaalde
producten hebben gewoon hun tijd nodig
om te rijpen of tot hun volle smaak te ontwikkelen. Ik kan het mij niet voorstellen dat
ik, Kriek en Duchesse vroeger uit ons vat
moeten komen. Hoe zurig zouden we dan
niet smaken…(lacht)
Interviewer: Geen idee, maar ik laat je nu
alvast smaken! Bedankt voor het interview
en santé!
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Beste toneelvrienden,
Een prachtige zomer voorwaar die van 2009!
Meer moet dat niet zijn om er straks een heftige herst van te maken. Yep, Toneelgroep
Streven heeft veel goesting in het nieuwe seizoen.
Als eerste stuk in november presenteren we u
“Fred”, een tragische komedie die de Nederlandse toneelgroep Carver uit improvisatie
liet ontstaan. Fred is dood en net
begraven door zijn vrouw Mary.
Samen met haar schoonzus Paula
blijft Mary in het huis wonen, al is
het evenwicht wel duidelijk verstoord. Vriendinnen zijn ze niet,
tot elkaar veroordeeld des te
meer.
Wanneer de hitsige Mary met de
zonderlinge Arthur komt aanzetten, neemt de verwarring alleen
maar toe. Misschien kan hij wel de kamer van
Fred nemen? “En daarbij, een man in huis,
geeft toch ook meer veiligheid.”
“Fred” is even kolderesk als gevaarlijk.
Theater in zijn meest pure vorm en dus spek
naar de bek van onze nieuwe regisseur Frank
Hofmans.
In april van volgend jaar brengen we u dan
“Om nooit te vergeten”. Een welstellende
aannemer viert in een restaurant de verjaardag van zijn vrouw, samen met zijn twee
zonen en hun respectievelijke wederhelften.
Tijdens de avond komen we geleidelijk aan te
weten hoe de verhoudingen binnen deze
feestende familie echt liggen. Leuk is dat de
auteur het verhaal voortdurend laat springen
tussen verleden, heden en toekomst. Elementen genoeg voor regisseur Walter Samoy en

zijn cast om uit te pakken met deze fijne
komedie.
Naast deze twee eigen producties ondersteunt Streven ook de productie “Undertwasser Wasserwasser” van Compagnie Barbarie die op vrijdag 22 januari 2010 plaatsvindt in de Stringe. De organisatie is in handen van de Anzegemse Cultuurdienst, maar
Streven zorgt mee voor de omkadering. Wie
deze boeiende voorstelling graag
wil zien (meer info volgt), doet
ons een plezier door via ons kaarten te bestellen.
Tot slot willen we hier alvast even
wijzen op ons nieuw reservatiesysteem waarbij de abonnees
absolute voorrang krijgen op de
beste plaatsen in de zaal. Via een
handige applicatie op onze website zal elke toeschouwer trouwens zelf zijn plaats kunnen reserveren (kan
ook via gsm-nummer). Meer info volgt spoedig op onze website www.strevenvichte.be.
Graag tot op de voorstelling.

Programma

leden)
Voor vele leden is ons zwemuurtje nog volledig ongekend. Op maandag van 19u45 tot
20u45 is het volledig zwembad van Deerlijk
voor KAV-Vichte afgehuurd. Dit is dus privézwemmen met/of zonder begeleiding (zoals
u het zelf wenst). Is dit geen luxe ! Twijfel
niet langer en kom mee een duik (of plons) in
het water nemen.
Per zwembeurt is het voor KAV-leden € 3,50,
niet leden € 4,00. In de vakanties mogen de
kindjes mee voor de prijs van € 1,00.
Meer inlichtingen bij Hilde Dehullu Tel.
056/77 69 09.

Startavond
Op donderdag 24 september staan wij in de
startblokken met ons nieuwe werkjaar met
als thema “Jij springt eruit” !
Een avond die je zeker niet mag missen !
Om 19 uur stipt in De Kring, Oudenaardestraat, Vichte.
Met trots stellen wij ons programma voor en
is er naar gewoonte een gast voorzien.
Op een ludieke manier leren we “DE ETIQUETTE” kennen.
Gemanierd door het leven gaan is na deze
avond een must!
Albert Amez leert ons de fijnste kneepjes
kennen.
Prijs voor onze gezellige avond : € 7,00, inclusief hapje en drankje
Dit is zoals vorig jaar een KAV uitbreekavond! Breng jullie vriendin, buurvrouw,
dochter, schoondochter, zus, … mee. Iedere
vrouw is welkom. Vergeet niet om deze persoon mee in te schrijven. Zij komt ook voor
€ 7,00 en kan zich (niet verplicht) voor een
zeer gunstige prijs lid maken.
Inschrijven tegen 18 september ’09 bij Ingrid
Vandepitte, Beukenhofstraat 107, Vichte
Tel. 056/775756, ingrid.107@hotmail.com

Fred
Auteur: Toneelgroep Carver
Regisseur: Frank Hofmans
Speeldata:
zaterdag 14 november om 20u00
vrijdag 20 november om 20u00
zaterdag 21 november om 20u00
C.C. De Stringe Vichte
Abonnement: € 12,00 / Losse kaart: € 8,00
Reserveren: gsm 0476 01 21 21 (ma-vr 19u0021u00, zat 10u00-12u00)
www.strevenviche.be

Realisatie vlindertuin, geboortebos
en speelweide
naast het Beukenhofpark
Aan de Gezinsbond van Vichte en Natuurpunt Krekel Anzegem werd vanuit de milieudienst
van Anzegem gevraagd om mee te helpen om een geboortebos, vlindertuin en speelweide te
realiseren, dit vlak naast het Beukenhofpark van Vichte. Het gaat hier om een heel mooi project van de gemeente waar vanuit Natuurpunt Anzegem en de Gezinsbond van Vichte heel
gunstig wordt op gereageerd. Dit is een mooi voorbeeld waar verschillende belangen elkaar
kunnen vinden. Milieu en natuur gaan hier mooi samen met het educatieve karakter van het
project. Ook ontspanning, sport en recreatie krijgen voldoende aandacht. Zowel de jonge
ouders, de natuurliefhebbers, de joggers, de jeugdbewegingen, de schoolgaande jeugd en de
bezoekers van het huidige Beukenhofpark zullen hun ding kunnen doen in de uitbreiding van
het bestaande parkgebied.
De percelen voor de inrichting van speelweide, vlindertuin en geboortebos worden klaar
gemaakt om in de loop van de volgende maanden de vaste structuren en de uitbreiding van
de looppiste van het Beukenhof aan te leggen. Op de dag van de natuur zaterdag 21
november worden dan alle beplantingen voor het geboortebos en vlindertuin uitgevoerd
door oa vrijwilligers van de Gezinsbond, van Natuurpunt Krekel Anzegem en van de Minaraad. Om al deze beplantingen te realiseren op één dag hebben we nood aan nog veel bijkomende helpende handen.
Daarom worden jullie allemaal vriendelijk uitgenodigd om te komen helpen op :

Juwelen in fimo
Zelf kralen maken, voor je het weet een verslavende hobby !
Met fimo-klei maak je de mooiste exemplaren in de meest uiteenlopende kleuren en
vormen. Juwelen maken met fimo is niet
duur en heel eenvoudig. Je bakt de parels in
een gewone keukenoven en je leert ze elegant afwerken.
Lesgeefster van dienst: Annie Vanhoenacker
Wanneer: namiddag op maandag 5 en 12
oktober om 13u30 / avond op woensdag 18
november en 1 december om 19u30
Waar: in De Kring, Oudenaardestraat,
Vichte
Prijs: € 5,00 voor leden, € 10,00 voor nietleden
Inschrijven namiddag tegen 30 september bij
Christine Cosaert, Overakker 33, Vichte, Tel.
056/775466, debel.cosaert@telenet.be
Inschrijven avond tegen 12 november bij
Anne Waelkens, Opstalstraat 4, Vichte, Tel.
056/775785, curdenanne@skynet.be

Zaterdag 21/11/2009 Dag van de Natuur vanaf 9u00
aanplanting geboortebos, vlindertuin en speelweide
Tot op de Dag van de Natuur – samen maken we er iets moois van!

Pirobak
Bruine Duivels
Vichte
Beste sportgerelateerden en andere sympathisanten,
Op vrijdag 27 en zondag 29 november 2009
organiseert minivoetbalploeg Bruine Duivels
Vichte hun jaarlijkse Pirobak. Deze gaat
opnieuw door bij Bernard in Café den Breughel op de Vichteplaats.
Wij streven opnieuw naar een recordverkoop
en hopen zo de kaap van 1600 piro’s te overschrijden.
Kom proeven van onze lekkere artisanaal
gebakken worstenbroodjes, en steek onze
sympathieke voetbalploeg een piro onder
de riem!
De piro’s kunnen op voorhand besteld worden bij Wouter Ovaere op wouter@bruineduivels.be of op 0495 85 72 18.
Alvast bedankt
Bruine Duivels Vichte

KAV

Zwemmen op maandag (ook voor niet

Fitbal
Cursus van 10 x 1 uur met lesgever
Wij doen dit jaar verder met onze oefeningen op de Fitbal.
Regelmatig trainen met de fitbal herinnert je
eraan een goede lichaamshouding aan te
nemen en is zowel geschikt voor mensen met
een slechte conditie of overgewicht als voor
alle actieve sporters. Door de onstabiele basis
van de bal, maak je voortdurend bewegin-

Davidsfonds Vichte nodigt u van harte
uit op kermiszondag 20 september vanaf
14u30 in de Oude Kerk voor de voorstelling van het jaarprogramma & het boekenpakket. Mogelijkheid tot vernieuwen
lidmaatschap.
Eerstkomende activiteiten:
Donderdag 15 oktober: leeskring “Eenzaam heden” van Naema Tahir
Zondag 8 november: “Op de koffie
met…” – Anzegem
Zondag 29 november: begeleide natuurwandeling in natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen (o.l.v. Carlos Van De
Ginste )
Maandag 30 november: leeskring “Verborgen glimlach” van Nicci French
Leeskring : telkens in de Bib, om 20u00
Info bij de bestuursleden of via secretaris
Koen Tack, Edgar Tinelstraat 8 -8570
VICHTE

gen om in evenwicht te blijven. Zo laat je je
rug- en buikspieren harmonieus samen werken.
Voor de mensen die de vorige jaren deze cursus niet hebben gevolgd is het geen enkel
probleem om dit jaar deel te nemen. U moet
wel een fitbal meehebben. Die kan u eventueel aankopen in een CM-winkel. Een fitbal =
orthopedische bal, zitbal. De bal moet aangepast zijn aan uw lengte en uw armlengte.
Lessen hebben plaats op woensdagavond
om 20u, in “De Kring” of in de zaal van de
Gilde : 7 en 21 oktober, 25 november, 2, 9 en
16 december, 13 en 27 januari, 10 en 24
februari.
Mee te brengen: fitbal (opgeblazen), matje
of handdoek, drankje
Prijs voor deze cursus: € 30,00 voor leden –
€ 60,00 voor niet leden
Inschrijven tot 23 september bij Anne Waelkens, Tel. 056/775785, Opstalstraat 4, Vichte,
mits betaling (er kan ook gestort worden,
tegen inschrijvingsdatum, op de zichtrekening van KAV Vichte, 979-0885836-37, na
inschrijving bij Anne). Let op : maximum 20
deelnemers !

Bloemschikken
Cursus van 5 x 3 uur met lesgever
Op donderdagnamiddag om 13u30 of avond
19u30, 22 oktober, 17 december ‘09 en 11
februari, 1 april en 3 juni ‘10
Het bloemschikken gaat door in “De Kring”.
Inschrijven en inlichtingen bij Cindy D’Hoop,
Hooiestraat 25, 8570 Vichte, Tel. 056/772239,
steven.peirs@telenet.be

Night of the Proms
Vrijdagavond 30 oktober ’09
U kan nu reeds inschrijven!
“Klassiek ontmoet Pop”
Of u bent er al helemaal weg van… of u
maakte dit sfeervolle 3 uur durende
muziekmoment nog niet mee ! In beide
gevallen heeft KAV-Vichte een schitterende avond voor u gepland. “Iedereen” is
welkom, lid of geen lid, man of vrouw,
jong en oud !
Optredens van OMD, Roxette, Sharon den
Abel (zangeres van Within Temptation),
Toots Thielemans, Peter en Zoltan Katana,
John
Miles
en
Fine
Fleur
(www.notp.com/belgie/antwerpen/programma)
Wij zorgen voor vervoer, ticket (zitplaats
1ste categorie), een hapje en een drankje
op de bus voor de prijs van € 59,00/persoon.
Inschrijven bij Cindy D’Hoop Tel.
056/772239, steven.peirs@telenet.be

Kerstfeest
Vrijdag 11 december ‘09
Lid worden?
Kan altijd! Voor 1 jaar € 25,00/persoon of
kom op onze startavond en “Proef van KAV”.
Wij proberen het volgende te voorzien in het
nieuwe werkjaar : bloemschikken, country
dansen, créatief denken, fitbal, juwelen in
fimo, kijken naar kunst, koken in 30 minuten,
koken met vis, koken vers en natuurlijk,
modieuze sjaal, weet wat je eet, kinderatelier,… en onze vaste uitstappen startavond,
kerstfeest, daguitstap, uitwaaitocht, paasviering, avondje uit, uitstap met kinderen, iedere maandagavond zwemmen, vanaf mei
iedere dinsdagavond fietsen.
Meer info: tel. C. Cosaert Tel. 056/77 54 66 of
1 van de bovenstaande nummers.
kavvichte@hotmail.com
www.clik.to/kavvichte

Agenda KVLV
1/10/2009 startvergadering bar De Stringe 19u30
19/10/2009 kookles 1 Wortels en knollen refter gemeenteschool 19u00
27/10/2009 vormingsavond bestuursleden D’Iefte Deerlijk 19u45u
3/11/2009 ledenactivteit gewest D’Iefte Deerlijk 19u45
9/11/2009 kookles 2 feestmenu refter gemeenteschool 19u00
18/11/2009 tentoonstelling borstkanker bib Anzegem 19u30
28/11/2009 St.-Elooi Park Tiegem
30/11/2009 bloemschikken vergaderzaal 1 De Stringe 19u30
13/12/2009 kerstfeestje “Heilzaam omgaan met de tijd” refter gemeenteschool 14u00
Voor meer info: Hilde Decock (voorzitster) - 056/77 46 92
E.H.L. Vandemoortele - 056/77 78 70
Dorine Vandendriessche - 056/77 31 37 (secretaresse)
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Agenda

Do 26/11 REgio – Voordracht ‘Het werk van een
wetsdokter’ – Kuurne
Nov.
Bloemschikken (zie infokraNtje regio)
Di 1/12 Wellnessroute in Vichte
Wo 2/12 Regio – JongerenaVond met Greet De
Keyzer – Zwevegem
Wo 16/12 Bloemschikken kerstworkshop (zie infokrantje regio)
Vrij 18/12 Regio – Kerstconcert met BrUgs
OratoriUmkooR – Lauwe
Markant is er ook voor jou!
Heb je interesse? Vraag hoe je lid kan worden...
Bel: Hilde Verhaeghe (Ter Beke 6) 056 77 92 60
Mail
naar:
Marianne
Van
Caenegem
marianne@schamp.be
Surf ook eens naar onze plaatselijke website
www.markantvzw.be/vichte en bekijk de fotogalerij en het programma.

Jaarprogramma

Neos, de seniorenvereniging, start het nieuwe werkjaar met een gevarieerd programma:
Wekelijkse activiteit op dinsdagnamiddag:
petanque , zwemmen, kaarten of wandelen.
Wekelijkse activiteit op donderdagnamiddag
’s zomers: fietsen.
23 september: bedrijfsbezoek aan fruitkwekerij te Sint Denijs.
13 oktober: een dag herbeleven van Wereldoorlog I met Philip Vannieuwenhuyze
20 oktober: voordracht over AZ-Groeninge,
koffietafel en kaarten in de Rembrandt.
10 november: bezoek aan vlas-, linnen- en
kantmuseum te Kortrijk
Voor meer info: Antoon Blockeel, Vichtseweg
199, 8790 Waregem - 056 77 70 50.
of www.neosvzw.be/vichte

Ma 7/09
Di 15/09
Do 24/09
Wo 30/09
Zo 27/09
Di 6/10

Wo 28/10
Okt.
Ma 16/11
Do 19/11
Ma 23/11

Wandeling Met surprise
Bowling – Deerlijk
Zumba – De Kaai Kortrijk
Spinning – DE Kaai Kortrijk
markant@terhelme, naTionale gezinsdag aan zee
Startvergadering “Etiquette is hip” met
Kevin Strubbe, ex-hofmeester van prins
FiliP, + tombola
Nationale cultuurdAg, Magritte
BloemSchikken (zie infokrantje regio)
Kookles met feestmenu
Voordracht ‘Met ons brein op de Sofa’
met prof. dr. Dirk De Ridder – in GC De
KleIne Kluis te Gijzelbrechteghem.
Bezoek aan tentoonstelling ‘Laat naar
jE borsten kijken’ Anzegem

Agenda
19/9/09:

startactiviteit 14u15-16u15 verzamelen gemeenschool Beukennoot speelplaats
17/10/09:
14u15-16u15 activiteit in Vichte
30-31/10/09: voor 16+ nachtpelgrimage van
Brugge naar Moerkerke
14/11/09:
9u30-11u30 plussersactiviteit
19/12/09:
14u00-16u00 Welzijnszorg
21-23/12/09: driedaagse in Westouter georganiseerd door IJDBrugge
Meer info bij Greet de Kesel (jos.lavens@telenet.be)

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Nieuwjaar) te bezorgen vóór vrijdag 4 december 2009
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Isolatiewerken

Deltea

Niels LUTIN

We connect you
to the world !

Alle dakisolatie
Uw dak isoleren is goed investeren !
HOTEL - RESTAURANT REMBRANDT
Oudenaardestraat 22, 8570 Vichte
Tel. 056/77 73 55 - Fax 056/77 57 04
www.salonsrembrandt.be

Telecomcenter
Kopie- en printcenter

Domien Veysstraat 21, 8570 Vichte
0497/26 02 02
nielslutin@hotmail.com

open :
ma, di en vr : 7.00 - 19.00 u.
za : 7.00 - 18.30 u. / zo : 6.00 - 13.00 u.
Beukenhofstr. 18, 8570 Vichte - tel. 056/77 75 42

De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden
alle maat- en borduurwerk

definitieve
ontharingen
en

schoonheidszorgen

Trui Parmentier

‘t Beddeke

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

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

Kip a/h spit, BBQ, ribbetjes, paella,...
op uw feestje of bij u thuis vanaf 15 pers.
woutersoete@gmail.com - 0495/40 39 31

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

Garage-Carrosserie

Bierhalle DECONINCK
bvba
Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
CENTEA - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

touching your heart

M. Schiettecatte

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
e-mail : info@drukkerij-vanoverbeke.be

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

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

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

OVAERE
UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

C&V CONSTRUCT

D’HONT

Onderhoud alle merken en lichte vrachtwagens
Specialiteit BMW
Peter Benoitstraat 1 -8570 Vichte
Tel. 056/77 85 15 -gsm 0498/92 30 76

Vichteplaats 15, Vichte - tel. 056/77 71 76

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
tel. 056/78 25 40 • fax 02/228 51 72

Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

BANK - VERZEKERINGEN

huishoudlinnen

Bouwcoördinatie -Realisatie

OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be

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

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

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

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

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

Vichteplaats 68
Vichte
056 77 76 90
groenten • fruit
kaas • charcuterie

LINGUITEX

Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen (Nl., Fr., Eng.)
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
info@linguitex.be - www.linguitex.be

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44
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Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

alle

Vichteplaats 1A - Vichte
www.deltea.be

