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DE VERTELLER

Editoriaal

De meteorologische herfst is aangevat, de komkommertijd verandert in
kwamkwammertijd. M.a.w. het hoogseizoen van het verenigingsleven
komt eraan. Jullie merken het wel in deze Verteller dat hij barstensvol
uitpuilt met heel interessante activiteiten. De Vichtse vrijwilligers zaten
echt niet stil tijdens de vakantie, zo veel is duidelijk. Bovendien vieren een
aantal organisaties hun jubileum. Zo trekt VKSJ Vichte sinds 80 jaar onze
vrouwelijke jeugd ieder weekend mee in spannende, avontuurlijk
activiteiten en geven The Blue Ghosts, de korfbalclub, er reeds 10 jaar
sportief een lap op.
Ook de nieuw geïnstalleerde gemeenteraad begint op dreef te komen.
In het najaar schijnen de meerjarenplannen van iedere dienst voorgesteld
te worden. Ik vraag me af wat ze allemaal in petto hebben. Uit hun rondtoer in alle dorpskernen van Anzegem bleek alvast dat ze de ganse
gemeentelijke administratie om kostenbesparing zoveel mogelijk willen
centraliseren. Er staat daarom een plan voor een nieuw gemeentehuis in
de steigers, volgens de raad ligt de plaats nog niet helemaal vast. De sociale dienst en het OCMW zullen alvast verenigd als “het sociaal huis” in ons
dorp in de Lieven Bauwensstraat achter de kerk hun stek blijven houden.
Ik begrijp de gemeente om via centralisatie kostenbesparend te werken.
Dat ze weg willen uit oude gebouwen die heel wat energie opslorpen.
Maar dit moet wel gepaard gaan met een blijvende dienstverlening. De
stappen die gezet worden naar toekomstige centralisatie mogen de huidige werking niet aantasten. Sinds jaren staat de dorpsraad erop dat er in
ons dorp een deftig dienstbetoon blijft bestaan, dat regelmatig en op nuttige uren de deuren opent. We hebben vroeger in de algemene dorpsraad
hierover een duidelijk advies geformuleerd in samenspraak met de aanwezige dorpsraadleden die spraken vanuit het verenigingsleven maar ook als
inwoner van Vichte. Tot voor kort was het antennepunt in ons dorp nog 4
halve dagen open, dit is nu herleid tot 2 halve dagen. Bovendien is er geen
enkel tijdstip dat het contactpunt ’s avonds iets langer open is, wat anders
heel praktisch is voor de werkende mens onder ons. Tot voor kort was dit
wel zo. De gemeenteraad wil onder meer inzetten op online diensten via
computer en ook de gemeentelijke bibliotheek zal daar als informatiepunt

een belangrijkere rol spelen. Naar verluidt komt er ten behoeve van de
minder mobiele inwoners een soort aan-huis-service. Ok, maar we zijn zover
nog niet. Op het moment dat iedereen, onder meer ook de gepensioneerden, de stap online zetten of persoonlijk geholpen worden en alle
betrokken administraties een gelijkwaardige kwalitatieve dienst kunnen
aanbieden, dan kan de huidige manier van dienstbetoon aangepast worden, maar niet ervoor. Het zal nog een tijdje duren eer een nieuw centraal
(hopelijk ook dito gelegen) gemeentehuis zijn deuren opent en iedereen
echt online alles kan uitvoeren. Als je de belangrijkste onderdelen van een
publieke service wegneemt, is het normaal dat je minder bezoekers hebt in
een plaatselijk antennepunt. Gelieve dit dus niet als een excuus te
gebruiken. Wij hopen ten stelligste dat de gemeenteraad de vraag naar een
goed en functioneel dienstbetoon respecteert en de service naar de
bevolking slechts wijzigt wanneer de kwaliteit verzekerd is. Iedere klaar
denkende mens weet toch dat je eerst nieuwe steunpilaren moet plaatsen
voor je de oude wegneemt. Als je elke dorp of gehucht in onze gemeente
dan toch zonder onderscheid als individueel onderdeel van de Gemeente
Anzegem ziet, weet dan dat ons dorp de meeste inwoners telt en op alle
vlakken heel, maar dan ook heel actief is.
Onze plaatselijke middenstanders zijn ook heel actief. In de nationale
kranten lezen we echter alarmerende berichten dat de buurt- en lokale
winkels in snel tempo verdwijnen. Niets is zo erg als een levenloze
dorpskern waar geen nering meer is. We hebben een mooie vernieuwde
Vichteplaats, hopelijk trekt dit nu nieuwe activiteiten aan en kunnen ze er
succesvol zijn. Maar ook wij dorpsgenoten moeten het niet altijd zoeken in
grote bazars dicht bij de stadsrand. Wij kunnen een actieve dorpskern stimuleren als we er ook aankopen doen. We moeten in eigen boezem durven
kijken. Ik ben ervan overtuigd dat er in ons dorp goede winkeliers zijn, die
jou met persoonlijke en professionele raad bijstaan en een uitstekende
service bieden aan een correcte prijs. Wat wenst een mens nog meer?
Steunen die handel!!
We zien elkaar dus bij een van die zelfstandigen en natuurlijk op de
kermis of op een van de vele activiteiten die georganiseerd worden door
ons bloeiend verenigingsleven.
Tot Vichtens
Vanwege de Dorpsraad Vichte, Dominique Demurie, Voorzitter
via de Tjammelvijvers langs het domein van
het kasteel van Hemsrode naar rustpost 3 te
begeven.
De 35km en 42km gaan van rustpost 1 door
de Spitaalbossen en oud-Moregemse bossen
naar het domein van het kasteel Baron Casier
langs de ene kant langs het dorp waar we
rustpost 2 hebben.
De 42km maakt in Nokere nog een lus van
6km langs het prachtig natuurdomein van
het Kordaelpad.
Daarna gaan de 35km en de 42km terug
langs de andere zijde van het domein Casier
naar het kasteel van Stuivenberg waar ze dan
te samen komen met de 25km en zo naar
rustpost 3 gaan. Van daar trekken ze dan
langs typische wandelwegen met een zicht
op de streek van Tiegemberg naar rustpost 1
en verder naar de aankomst.
In de startzaal en op alle rustposten heb je
een ruime keuze aan frisdranken en streekbieren uit onze Vichtse brouwerij. Ook wie
zich niet geroepen voelt om die dag de wandelschoenen aan te trekken is van harte welkom in de grote feestzaal van De Stringe.
Verdere info is verkrijgbaar bij alle
bestuursleden, zie ook www.textieltrekkers.beWIEL IN WIEL VICHTE.

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 14, 15 en 17
september.
Op zaterdag 14.09.2013 vanaf 14u30 tot
18u30 of van 18u tot 24.00 u
Is de toegang voor iedere bestuurder
verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef (van 14u30 tot 18u30u) en de Vichteplaats (van 18u tot 24u) te Vichte. Bovendien is het verboden te parkeren of stil te
staan in de Kerkdreef (Vichtecross), en in
de Vichteplaats gedurende de bovenvermelde tijdstippen.
Op zondag 15.09.2013 is van 12u00 tot
24u00 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 Kerkdreef-Vichteplaats 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 17.09.2013 is van 11u00 tot
16.00u 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 11u 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. Langsheen de aankomststrook in de Oudenaardestraat is het
tevens verboden te parkeren tijdens de
dag.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht
van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden en nadars.
Overtreding van dit reglement wordt
bestraft met politiestraffen.
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Beste sportvrienden;
De Vlaamse Textielprijs wordt voor de 81
ste maal georganiseerd door Wiel In Wiel
Vichte op Kermisdinsdag 17 september
2013.
Dat het een topdag wordt moeten we de
ware sportvrienden niet meer vertellen.
De wedstrijd telt 12 ronden met een totale
afstand van 144 km met start aan de vernieuwde ploatse om 14u00.
Vele grote namen worden weer verwacht.
Dit jaar zal er terug een podium worden
geplaatst waar alle renners worden voorgesteld aan Café het Molenhuis alsook enkele
interviews van oudere gloriën.
Ook SPORT 10 zal nu van de partij zijn om
alles te filmen en dan de volgende dagen uit
te zenden in geuren en kleuren, als dat geen
opsteker is. De uitzendingen beginnen vanaf
woensdagavond 18 september om 18u30.
Het bestuur, met op kop Marc Barbieux, zal
opnieuw zijn beste beentje voorzetten om
vele renners aan de start te krijgen, vorig jaar
hadden we 168 deelnemers.

start ZAAL DE STRINGE van 7u t/m 15u.
Alle tochten gaan door op een gedeeltelijk
nieuw parcours, van Vichte naar het pittoreske dorp NOKERE met zijn kasteel en de in
wielermiddens gekende Nokere Berg. Alle
afstanden starten langs het vernieuwde wandelpad tussen het oude kerkje en het kasteel
Verhaeghe.
De afstanden waaruit een keuze kan
gemaakt worden zijn : 6, 12, 18, 25, 35 en
42km.
De 6km is toegankelijk voor rolstoelen en
kinderwagens en loopt over de Klijtberg via
het nieuwe centrum terug naar de startzaal.
De 12km gaat langs het oude centrum via
de Klijtberg langs paadjes en aardewegen
naar het ontmoetingscentrum De Speldoorn
(rustpost 1) om daarna langs landelijke
wegen terug naar de startzaal te komen.
De 18km maakt een lus van 6km aan rustpost 1 naar de rand van de Spitaalbossen.
De 25km verlaat de lus van 18km om zich
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Een prachtige spurt met drie en als overwinnaar Jens Keukeleire van Orica Greenedge.
Dus supporters terug op post op kermisdinsdag.
Dan hebben we de “veldcross der Vichtenaren” die al aan de negende editie toe
is. Op zaterdag 14 september 2013 verwachten we U massaal in de kerkdreef om de
vele deelnemers luid aan te moedigen. De
start is om 18u00 in de Kerkdreef en de aankomst na 10 ronden aan voorkant van de
meisjesschool ook in de Kerkdreef.
Een dranktent en eettent zullen uiteraard
ook voorzien zijn voor de dorstigen en hongeren; laten we hopen op even mooi weer
zoals in 2012.
Het vernieuwde parkoers zal zeker iedereen aanspreken, daar je de renners de bijna
volledige ronde kunt gadeslaan.
De balkjes en een zandstrook zullen ook nu
niet ontbreken.
Nadien is er in de tent in de wei schlager
festival zoals op iedere cross, dus allen op
post op deze zaterdagavond 14 september.
In de namiddag vanaf 17u00 is er al een
jongerencross in twee categorieën verdeeld..
De kleinsten zullen ook hun kuren kunnen
tonen op een parkoers naar hun mogelijkheden. Zeker niet te missen nieuw initiatief van
de cel veldcross. Dus ouders, vrienden en sympathisanten wees op tijd om te kunnen de
kleinsten ook aan moedigen. De dranktent
zal zeker open zijn en eettent ook.
Op zondag 15 september 2013 hebben
we dan onze jaarlijkse afspraak voor de
JUNIORENWEDSTRIJD. Deze wedstrijd telt
15 ronden met een totaal van 94,5km
Deze wedstrijd is altijd bijzonder spannend
met aankomst aan de Gilde.
Start van deze koers is om 15u30 aan de
Watermolen. Er is tevens een dranktent voorzien aan de aankomstlijn.
Natuurlijk kunnen we niet zonder de steun
van de vele seingevers die de wedstrijden
ieder jaar in goede banen brengen. Ze staan
paraat voor de veiligheid van de renners, laat
ons ze respecteren.
Eveneens kunnen we ook uw steun gebruiken want de wedstrijden vergen enkele ernstige financiële inspanningen. We moeten
het hebben van de medeburgers en ook van
onze talrijke sponsors.
Tot hoors en ziens!!!
12 OKTOBER 2013 om 20u00
GRATIS OPTREDEN IN CAFE BREUGEL
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“Vers Geperst”
Zondag 15 september 2013

vanaf 14u00
OUDE KERK VICHTE
Bezoek het Davidsfonds tijdens kermiszondag in de Oude kerk.
Kom kennismaken met het jaarprogramma
2013-2014 en 250 nieuwe Davidsfondsboeken, e-boeken (nieuw!) en cd’s.
Iedereen is van harte welkom !
Wanneer je langskomt kan je met familie
en vrienden ook genieten van Vlaamse kermis en petanque ten voordele van Ilo-Ilo.
Bezoek ook eens www.davidsfonds.be –
afdeling Vichte.

ZIEKENZORG
VICHTE - INGOOIGEM
Alles nieuw bij Ziekenzorg. Er komen nieuwe bestuursleden bij, nieuw reglement bij
het kaarten, en nieuwe verantwoordelijken
voor onze hobby. Het allernieuwste is ons
lokaal, daar het Huizeke te klein is geworden
is na lang overleg en beraad “Het HUISCAFEETJE” geboren, we hebben de toestemming
van de Brij VERHAEGHE gekregen,de Gilde te
gebruiken zodat onze voordeur (Oudenaardestraat, de Gilde) open zal staan en dit
reeds bij onze 1ste kaarting op 3 september
om 14u en dit met een feestelijke opening en
de start van een hopelijk gezellig nieuw seizoen.
Hierna volgt dan :
op KERMISDINSDAG 17 SEPTEMBER
onze jaarlijkse afspraak “De open deur dag”
met gelgenheid tot een kop koffie en een
stuk taart, of een andere drank en natuurlijk
onze grote tombola en dit alles in onze nieuwe lokatie natuurlijk nl. ons huiscafeetje. Alle
leden en niet-leden worden er dan ook zeker
verwacht!
Op zaterdag 21 september is er dan een
voldoening voor onze kernleden.
24 september en 1 oktober kaarting en
hobby om 14u in ons huiscafeetje.
ZONDAG 13 OKTOBER De dag van de
chronische ziek mensen.
Er is om 10u30 mis in de kerk van Vichte en
dit ter nagedachtenis voor onze afgestorven
leden van Ziekenzorg Vichte-Ingooigem
sedert het
vorig jaar. Er volgt dan een receptie in de
Gilde voor alle leden alsook voor de familie
van de afgestorven leden.
Dan volgt er een middagmaal in de Gilde
voor de ingeschreven leden van Ziekenzorg,waarna koffie met een stuk taart. Dan is
er nog een ontspanning
voorzien maar dat kunnen we nog niet verklappen.
Op dinsdag 22 oktober is er om 14u in
ons huiscafeetje een voordracht over het dialect, inleider is Yvan Decaluwe.
We sluiten dan af met nog een paar kaartingen (4) en ons KERSTFEEST op 26 december in de Linde.

op het sportveld aan CC De Stringe. Inschrijven kan maar dan moet je een ploegje vormen van 5 personen. Het is €5 per groep.
De mensen die jaarlijks komen genieten
van het spektakel zullen dit jaar verrast worden. De Games zijn anders dan andere jaren;
De spelen worden gewijzigd en er is extra
randanimatie voorzien met onder andere
optredens van Marino Punk (17u30) en de
enige echte Upcats (19u).
Voor iedereen die zijn centen verloren
heeft bij het wedden op Waregem Koerse
bieden wij een uitweg om jullie verlies te
compenseren. Dit jaar zal het spel ‘koetje
kak’ een van de blikvangers zijn op De
Games. Koop dus massaal lotjes bij de leiders
van KSA Ter Vichten want wie weet doet de
koe wel haar behoefte op het vakje dat overeenkomt met het coördinaat op uw lotje! Het
is €1 voor een lotje en u maakt kans op een
geldprijs van maar liefst €100! Als dat geen
mooi bedrag is!
Uiteraard blijven de traditionele elementen ook aanwezig. Als u zin hebt in een overheerlijke laat zomerse barbecue dan kan u
daar van genieten op ons terras of in de tent.
Voor een volwassene betaalt u de democratische prijs van €12, voor kinderen €8. Daarna
kan u gezellig verder genieten op het terras
dat hopelijk opnieuw zonovergoten is. Dus
vergeet dat getoeter en gebel op de kermis,
want dat is toch altijd hetzelfde, kom massaal
af naar De Games waar het heerlijk vertoeven zal zijn!
Inschrijven voor de bbq en de spelen kan je
via de leiders van KSA Ter Vichten of via het
e-mailadres: thegames15september@hotmail.com. Hopelijk tot dan! (Meer info op
www.ksatervichten.be)
Ziezo, dan wensen we alle Vichtse kinderen
een leuke start van het nieuwe schooljaar en
hopelijk zien we jullie terug op de wekelijkse
activiteiten!
Bij vragen of opmerkingen contacteer de
hoofdleider Jonas Verhoest
(verhoest.jonas@gmail.com of 0496/20.43.02)

Beste KSA vrienden,
De zomervakantie is helaas
weer voorbij, de boekentassen werden opnieuw van
onder de dikke stoflaag
gehaald, het kaftpapier
bedekte
alweer de nieuwe
schriftjes en boeken… Maar het was
een zomervakantie om nooit te vergeten!
Met als hoogtepunt onze kampen! Deze
waren opnieuw superdeluxe en megafantastisch! De zon was dit jaar weer van de partij,
we hebben fantastische spelletjes gedaan en
iedereen heeft zich te pletter geamuseerd!
We bedanken iedereen die mee was op
kamp, de ouders voor het vertrouwen en
iedereen die er zijn steentje toe heeft bijgedragen! Het was wederom fantastisch!
(foto’s proberen we zo snel mogelijk op
www.ksatervichten.be te plaatsen!)
Het kamp was een grote, dikke en smaakvolle kers op de taart van een geslaagd werkjaar 2012-2013. Wanneer er een werkjaar
wordt afgesloten, begint er uiteraard een
nieuw werkjaar. En maar goed ook! Want
een jaar zonder KSA is geen geslaagd jaar.
Wanneer de leiders nog niet zijn langsgeweest om jullie (b)engeltje(s) in te schrijven
mag u ze zeker in de loop van deze week verwachten. Houd dus zeker de voordeur in de
gaten! De leidersploeg staat al te popelen
om er opnieuw in te vliegen! We starten
onze activiteiten in het weekend van 20,21
en 22 september. Meer info daaromtrent
ontvangt u via onze befaamde oranje kaartjes. Wanneer er door een misverstand niemand is langsgeweest, gelieve dan een van
de leiders te contacteren.
Vooraleer te beginnen met de wekelijkse
activiteit start KSA Ter Vichten het werkjaar
traditioneel met De Games. Op 15 september
wagen er zich weer enkele ploegen aan onze
games en doen ze een gooi naar de felbegeerde titel van Gameswinnaar. Dat opnieuw

Grote heropening slagerij Schouppe!
Op kermiszondag 15 september
vanaf 8u30, ganse dag open.
Grote stunt “Kip aan ’t spit”
De eerste 50 klanten die hun kip telefonisch reserveren tussen 8 en 8u30, krijgen deze
gratis. Tel op 0479 611 862 of 0494 698 299

VKSJ Vichte

Zaterdagnamiddag, 16u - 18u
SIM (14-16jaar)
Zaterdagavond, 18u - 20u
Place to be: het beukenhof!
Via deze weg willen wij dan ook nog eens
een dank uitbrengen naar het vorig en huidig gemeentebestuur voor ons nieuw lokaal
waar wij dit jaar gebruik kunnen van maken!
Alle werken zijn namelijk achter de rug en
we ontmoeten elkaar weer aan de voorkant
van het oud lokaal.

heeft ook weer wat te vertellen…
Hoi hoi, hier zijn we dan
weer! Wij hebben voor u
weer enkele belangrijke
mededelingen in onze pen
(in dit geval toetsenbord
van onze laptop) zitten:

Kamp
Laten we nog even terugblikken op een
zalig en schitterend kamp in Zedelgem. We
zijn de weergoden nog nooit zo dankbaar
geweest want beter konden we het niet treffen! De leidsters en hun leden speelden tal
van leuke spelletjes in en rond Merkenveld.
Op dagtocht sprongen onze harten zo hoog
in de lucht van vreugde als de dolfijnen die
we in de show konden zien. En op het vrij
podium stalen we zelf de show met dans en
toneel. Rond het kampvuur genoten we allen
samen van de laatste kampmomenten. Op
onze site, vksj-vichte.be kan je de foto’s van
het kamp bekijken. Zeker de moeite waard
om eens te bezoeken dus!

Heemfeesten
Op 28 en 29 september
vieren wij ons 80 jarig
bestaan en dit doen we dus
een heel weekend! Er is
vanalles te doen. Zaterdagmiddag is er een receptie voor alle oudleiding van VKSJ Vichte. In de namiddag kan je
naar het kinderdorp jezelf uitleven als nooit
tevoren. De inkom bedraagt slechts €2 voor
zowel jongens als meisjes van 5 tot 17 jaar
oud, en dit voor een namiddag vol animatie
en plezier. We gaan er koken, knutselen,
springen, dansen en nog zoveel meer! Ga
daarna nog niet naar huis, want dan kunnen
de kinderen gaan fuiven op de kinderfuif en
de volwassenen kunnen meedoen aan een
touwtrektornooi. Heb je er nog niet genoeg
van? Kom zeker dan ’s avonds eens langs om
4 schitterende bandjes te aanschouwen: • the
upcats • uncle wellington’s wives • desert
drones • no nonssens. Deze worden afgesloten met DJ Guilly. Zondag kan u stoofvlees
met frietjes komen eten of deelnemen aan
onze wandeltocht doorheen Vichte. Kom dus
zeker dat weekend eens langs in het beukenhof! Meer info voor dit feestweekend vind je
op onze vksj site (vksj-vichte.be), op het evenement op facebook (80 jaar vksj vichte), op
de affiche en in het feestboekje.

Inschrijvingen
Nieuwe spelen ontdekken, de leidsters plagen, gezellig samenzijn met je vriendinnen,
nieuwe vriendinnetjes maken en nog
zoooooveeeel meer. Wil jij dit alles niet missen en je samen met ons rot amuseren?
Schrijf je dan zeker in! De leidingsploeg staat
klaar om jullie elke week met open armen te
ontvangen!
De inschrijvingen zijn namelijk begonnen
en de leidsters komen zeker weer langs om
aan te bellen aan jullie huisdeuren en met
plezier jullie lidmaatschap van VKSJ Vichte
definitief te maken. De leidsters staan niet
elk jaar bij dezelfde groep, dus spannend wie
jullie nieuwe leidsters worden!
De eerste activiteiten gaan door op zaterdag 5 oktober.
Voor:
SLOEBERS (6-8jaar) & SPRINGERS (8-10jaar):
Zaterdagvoormiddag, 10u - 12u
ROODKAPJES (10-12jaar) & JIM (12-14jaar)

Spaghettiavond
Op 2 november 2014 vullen wij weer de
magen met tonnen en bergen SPAGHETTI!
Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda want weldra kunnen jullie kaarten bestellen voor dit eetfestijn en binnen de kortste
keren kunnen jullie jullie magen met onze
2

Korfbalclub ‘The blue ghosts’,
start een bewegingsschool op voor kleuters
en 1ste leerjaar.
De lessen gaan telkens door op zaterdag
van 10 u. tot 11 u. (behalve tijdens de schoolvakanties).
Men kan een kijkje nemen tijdens de
instaplessen op zaterdag 7 & 14 september
op het terrein ‘De 3 Kaven’ in Anzegem.
In september en oktober 2013 en maart tot
eind april 2014 hebben de messen plaats op
het terrein van de 3 Kaven, Vichtesteenweg
te Anzegem. Vanaf november tot eind februari 2014 vinden de lessen plaats in de sporthal in Vichte.
De kostprijs bedraagt €75,00 voor 25 lessen. Leden van de gezinsbond krijgen €5,00
op de inschrijvingsprijs.
Inschrijven kan nu reeds op
secretariaat@theblueghosts.be
Meer info via telnr. 0473/ 27 22 94

Pirobak 2013:
Bruine Duivels Vichte
Naar jaarlijkse traditie organiseert de minivoetbalploeg Bruine Duivels Vichte ook dit
jaar hun ‘pirobak’.
Deze gaat door op vrijdag 22 november
en zondag 24 november in Café Den
Breughel bij Wouter en Tania, telkens vanaf
16u00.
Een ideale gelegenheid dus om onze zelfgemaakte artisanale worstenbroodjes te
komen proeven. Eén piro kost €1,30.
Met dank aan bakkerij Dewaele, die ons
hun accommodatie ter beschikking stelt en
ons met raad en daad bijstaat tijdens deze
zwoegende ‘bakkinge’. Wij hopen opnieuw
op een reuze verkoop en voor de vierde keer
op rij onze 2000 piro’s aan de man te kunnen
brengen. Onze voorverkoop gaat begin
november van start en de bestellingen kunnen aan eender welke speler worden doorgegeven. Voor mensen die ons nog niet kennen, kan dit ook via elektronische weg:
piro@bruineduivels.be . Voor zij die dit wensen , kunnen bestellingen ook bij onze
parochianen aan huis geleverd worden. Smakelijk en tot binnenkort.
zelfgemaakte spaghetti verwennen! Als je
allergisch bent aan spaghetti kom dan zeker
gewoon een drankje drinken.
Fuif & kamp
We blikken alweer wat vooruit zodat jullie
deze 2 data in jullie agenda kunnen noteren:
Eskimofuif op 22 maart en kamp op 12
tot 20 juli in Nieuwkerke. Voor de sloebers is
dit van 15 tot 20 juli.
Voila, dit was het alweer…
Zijn er nog vragen of problemen, dan kan
u steeds terecht bij de hoofdleiding:
Lisa De Smet (0477/834969) en Isolde Tack
(0494/424705)
Ons e-mailadres: vksj.vichte@hotmail.com
De leidsters staan te popelen om het nieuwe
werkjaar in te vliegen. Hopelijk vliegen jullie
met ons mee! Alvast bedankt voor het vertrouwen.
Lien, Riet, Elies, Sigrid, Daphné, Florence,
Marthe, Margot, Sofia, Tine, Fien, Chloé,
Nicoline, Eva, Fien, Isolde & Lisa.

De spoken van korfbalclub
The Blue Ghosts worden 10jaar!
Korfbalclub The Blue Ghosts is reeds een
decennia(!) een gevestigde waarde in de
gemeente Anzegem en omstreken. Jawel, in
2014 viert korfbalclub The Blue Ghosts zijn
10 jarig jubileum met tal van reuzeleuke
activiteiten, naast de vaste waarden; het
korfbalkamp, de quizavond, het spaghettieetfestijn, de afsluitdag met barbecue en
dansfeest, staan er in het seizoen 2013-2014
nog tal van andere festiviteiten gepland ter
ere van het 10 jarig bestaan. Met als absolute kers op de taart de organisatie van een
interland Belgie-Duitsland in het voorjaar
van 2014.
Begint het te kriebelen om eens een balletje te komen gooien? Om te komen supporteren of mee te spelen?
Contacteer ons op www.theblueghosts.be
Patrick Chalmet, tel. 0473/27 22 94
email: voorzitter@theblueghosts.be
Of op facebook :
https://www.facebook.com/groups/11742413
0106/members/

Blijf sporten
tijdens de
donkere
maanden
Als de dagen reeds beginnen te korten, de
wind al wat harder blaast en de regen eerder
vaak dan sporadisch naar beneden tuimelt,
dan start het seizoen van de binnensporten
weer. Dit is dus zeker geen moment om je
diep onder je knuffelkussen weg te stoppen,
maar wel om jezelf een extra sportieve boost
te geven. Kom gerust eens kennismaken met
de badmintonclub van Vichte. Reeds meer
dan 30jaar wordt er elke donderdagavond
tussen 20 en 22u in de sporthal Beekdale aan
het Ommersheimplein te Vichte flink op badmintonpluimpjes gemept. Alle deelnemers,
mannen en vrouwen, spelen er recreatief.
Ons jongste lid is 14 jaar, ons oudste boven de
55; het gaat er altijd gemoedelijk aan toe.
Badminton is werkelijk laagdrempelig. Iedereen die zin heeft om te badmintonnen is welkom, beginnelingen of gevorderden er is
altijd wel een plaatsje. De badmintonavonden zijn net gestart (eerste donderdag van
september) en eindigen op de laatste donderdag van juni.
“Prutske” probeert het zo democratisch
mogelijk te houden. Je hoeft ook geen lid te
worden, als je maar sporadisch kan komen. Je
betaalt enkel €2,5 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 €25 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 euro. Bovendien betalen
leden dan slecht €1,5 per avond i.p.v. €2,5.
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)

Natuurpunt Krekel
Anzegem
Op de koffie in de
Vlindertuin!
In de herfst van 2009 realiseerde de
gemeente Anzegem in samenwerking met
Natuurpunt een vlindertuin naast het Beukenhofpark in Vichte.
Vier jaar later is er al heel wat te zien en
daarom nodigde Natuurpunt op zondag 25
augustus alle belangstellenden uit voor een
rondleiding en een kopje koffie met een
stukje taart.
Eventjes leek het alsof de regen spelbreker
zou zijn maar precies om 15u. brak de zon
door de wolken en vlinders en natuurliefhebbers kwamen tevoorschijn!
Zo’n 60-tal geïnteresseerden lieten zich
door Carlos Vandeginste gidsen en genoten
achteraf van ons gelegenheidsterrasje.

TC Vichte

Aantal Lessen: Deel 1: 11 lessen van 90’
Deel 2: 11 lessen van 90’
Prijs €100 per deel/€180 voor beide delen
Kidstennis
KidsTennis is een allesomvattend concept
dat wordt gestuurd vanuit de VTV.
Binnen dit concept wordt met kleuren
gewerkt om de verschillende leeftijden en
niveaus te kunnen onderscheiden en wel als
volgt:
Wit - kleuters - ontwikkelen eerste coördinatieve vaardigheden, deze oefenstof zit verwerkt in ons project “kleutersport”
Blauw - 5,5 t/m 7 jaar - eerste basistechnieken, leren spelen vanuit contactpunt
Rood - 7 t/m 9 jaar - verdere verfijning
basistechnieken, eerste progressie naar een
iets groter plein
Oranje - 9 t/m 10 jaar – overstap naar groter midterrein, slagen worden daarom ruimer, voetenwerk komt er stilletjesaan bij
Groen – 10 t/m 12 jaar - volwaardig terrein,
afwerking slagen, meer nadruk op voetenwerk en tactiek
Geel – Jeugd + 12 jaar geen officiële kleur
binnen KidsTennis, wordt her en der wel al
toegepast voor die jongeren die na “Groen”
nog verder hun tennis willen perfectioneren,
spelende met een harde bal.
Mogelijkheden KidsTennis TC Vichte
• WIT: woensdag 14u00 – 15u30 (zie Kleutersport)
• BLAUW: woensdag 13u00 – 14u30 of
zaterdag 15u30 – 17u00
• ROOD: woensdag 14u00 – 15u30 of zaterdag 16u30 – 18u00
• ORANJE: woensdag 15u30 – 17u00
• GROEN: woensdag 16u30 – 18u00
NIEUW: in het lesgeld zit vanaf nu €10
extra vervat waarmee we de kinderen zullen
ondersteunen bij het spelen van tornooien.
Dit zullen we doen door het organiseren van
begeleide tornooibezoeken. Het inschrijvingsgeld wordt op die momenten ook
gewoon door ons betaald!
GEEL (12+)
Jeugd die het KidsTennis-concept zijn ontgroeid, komen in het niveau ‘Geel’ terecht.

Tennislessen voor jong en oud
Beste tennisliefhebbers,
Ook dit najaar organiseert TC-Vichte in
samenwerking
met
de
tennisschool
FUN!damentals! een aantal lessenreeksen
waarin iedereen zijn gading kan vinden.
Voor vragen, inschrijvingen & prijzen verwijzen wij u graag naar de website www.tennisschoolfundamentals.be
Alle inschrijvingen verlopen via het inschrijvingsformulier terug te vinden op dezelfde
website.
Het aanbod: Kleutersport
Concept
Op een speelse manier maken de kleuters
kennis met tal van algemene motorische
vaardigheden (o.a. lichaamsperceptie, evenwicht, reactievermogen, zichzelf leren bewegen, ritmisch bewegen,...).
Leeftijd
Ons concept richt zich naar de leeftijd van
3 tot 6 jaar. Deze grenzen zijn weliswaar eerder richtinggevend te interpreteren. Heeft u
een zoon of dochter die ouder is dan zes (1e
leerjaar) maar met een motorische achterstand, dan kan de kleutersport zeker nog een
positieve invloed uitoefenen op de motoriek
van uw kind.
Geen enkel risico!!!
De eerste les kan altijd vrijblijvend worden
gevolgd en kan daarom worden beschouwd
als een proefles.
Toch vragen wij uitdrukkelijk om, ondanks
het vrijblijvend karakter van de eerste
(proef)les, uw kind op voorhand te willen
inschrijven!!!
Nieuwe kinderen die uiteindelijk inschrijven voor volledige lessenreeks (22 lessen),
krijgen hun eerste kleuterracket GRATIS aangeboden door de tennisschool!!!
Kleutersport Vichte
Waar sporthal Beekdale
Adres Ommersheimplein te Vichte (aan
politie/brandweerkazerne)
Tijdstip: woensdag van 14u00 tot 15u30

Nieuwe regeling parochie Vichte
Vanaf 26 augustus kan je terecht voor alle
misintenties (het laten opdragen van namissen, familiemissen, herinneringsvieringen) bij
de nieuwe contactpersoon voor Vichte: (liefst
tussen 9u en 11u)
Zuster Jeannine Verschuere
Kerkdreef 4 Vichte
056 77 75 35 / jeannine.verschuere@skynet.be. Je kan ook bij haar terecht alle vragen.
Diaken Jean-Yves Verhaeghe is residerend medeverantwoordelijke voor de pastoraal.
Klaverstraat 3 Vichte
056 42 37 10 / sofie.jean-yves@telenet.be.
Je kan bij hem terecht voor het plannen van
uitvaarten, huwelijken en dopen in Vichte.
Vanaf maandag 2 september: weekdagmissen van maandag tot en vrijdag om 18 uur
(i.p.v. 18u30!)
Op maandag, dinsdag en donderdag in de
kapel van het klooster. (Kerkdreef 4 Vichte)
Op woensdag en vrijdag is de avondmis om
18 uur in de kapel van de kerk.
Op zondag komen we wekelijks samen om
10u30 in de kerk voor de gemeenschapsviering.
Je bent welkom!
In gedragen verantwoordelijkheid danken
we oprecht alle medewerkers die zich mee
inzetten voor de opbouw van onze parochie.
Jean-Yves Verhaeghe, Diaken
Klaverstraat 3, 8570 Vichte - 056 42 37 10

Maandag 9 september – zal ik de dokter
bellen ?
Koortsblaasjes, eczeem, braken, hyperventileren, rugpijn, verkoudheid,… hoe pak ik
het aan ?
Deze en vele andere aandoeningen komen
aan bod. Naast een omschrijving van het probleem en tips om het te voorkomen, kom je
ook te weten hoe je de aandoening zelf kunt
aanpakken en wanneer je een dokter moet
raadplegen. Omdat gezondheid zo belangrijk is !
Afspraak om 19u30 in de Kring, Oudenaardestraat (boven CM), Vichte
Inschrijven is niet nodig !
Woensdag 2 oktober – bezemsteelhaken
Toffe en éénvoudige manier van haken.
Ook wel stokhaken genoemd.
We gebruiken voor deze manier van haken
een garen/wol met bijpassende haaknaald
naar keuze. Daarnaast heb je ook een dikke
breinaald, bezemsteel (indien mogelijk met 1
afgerond uiteinde), pvc buis of iets dergelijks
nodig om de lussen omheen te leggen.
Mee te brengen : brei- of haakgaren, hele
dikke breinaald, liefst nr. 23 of een stukje
bezemsteel/pvc-buis (+/-40cm lang), haaknaald passend (!!!) bij de dikte van je garen.
Om 14u in de Kring, Oudenaardestraat
(boven CM), Vichte
Ten laatste inschrijven tegen 30 september.
Inschrijving en inlichting : Cindy D’Hoop,
Hooiestraat 25, Vichte, 0471/075719, steven.peirs@telenet.be
Donderdag 10 oktober – koken uit de voorraadkast en de diepvries
Met een goed beheer van je voorraadkast
en je diepvries kom je al een eind en kun je
de hele week door verrassend lekker koken.
Hoe doe je dat? Deze activiteit helpt je op
weg. Uiteraard beginnen we met een lijst aan
producten die je altijd in huis moet hebben.
Om 13u30 en om 19u30 in de Kring,
Oudenaardestraat (boven CM), Vichte
Inschrijving en inlichting : Karien Demeyer,

Fruitkaarting

tvv supportersclub Sep Vanmarcke
Op zaterdag 28 september 2013 neemt
een fruitkaarting plaats ten voordele van
onze supportersclub Sep Vanmarcke in gasthof ‘t Park te Tiegem. Start vanaf 18u00. De
inleg is €1,00. Tombola voorzien voor nietkaarters. Kaarten te verkrijgen bij Mieke in
het ‘t Park of via Wesley Vandevijvere,
Oudenaardestr. 11, Vichte - (0474/861.781).
In zaal De Stringe zal er een ook eetfestijn
plaats vinden op zondag 27 oktober 2013.
Het exacte uur en verdere info zal later
bekend gemaakt worden.
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Dit gebeurt automatisch wanneer kinderen
rijp zijn om op een groot veld met een harde
bal te gaan trainen (i.p.v. overgangsbal).
Meestal situeert deze overgang zich tussen
12 en 14 jaar.
Mogelijkheden Geel TC Vichte
Recreatief
• maandag: 18u00 - 19u30 (90’ verplicht!)
• woensdag: 18u00 - 19u00
• zaterdag: 13u00 - 14u00 of 14u00 - 15u00
Competitief
• zaterdag: 8u30 - 10u00, 10u00 - 11u30 en
11u30 - 13u00
Competitie-/Interclubjeugd op zaterdag
(12+) traint sowieso anderhalf uur!!!
Recreatieve jeugd (12+) kan kiezen tussen
lessen van 60’ of 90’ (voor zover het uiteindelijke uurrooster het toelaat).
NIEUW: in het lesgeld zit vanaf nu €10
extra vervat waarmee we onze jeugd 12+ zullen ondersteunen bij het spelen van tornooien. Dit zullen we doen door het organiseren
van begeleide tornooibezoeken. Het inschrijvingsgeld wordt op die momenten ook
gewoon door ons betaald! Dit initiatief
wordt trouwens ondersteund door het
bestuur van TC Vichte. Op die manier hopen
we zowel als tennisschool én als club de
drempel tot het spelen van tornooitjes een
heel stuk naar beneden te halen en onze
jeugd de volgende, logische stap te laten zetten: van het volgen van lessen naar het spelen van tornooien! Concrete data volgen!
Volwassenen
Ook volwassenen zijn bij Tennisschool
FUN!damentals in de mogelijkheid om hun
vaardigheden aan te scherpen. Iedereen kan
er z’n gading vinden, zowel de recreant die
graag een uurtje sport beoefent tijdens de
week als de competitiespeler die naar een
hoger niveau wil.
Mensen die interesse hebben in het nieuwe
concept ‘Start to Tennis’ (S2T), specifiek
gericht naar volwassenen die hun eerste tennisstappen zetten.
Mogelijkheden Volwassenen TC Vichte
• maandag: 19u30 (S2T), 20u30 (Volw.) of
21u30 (S2T of Volw.)
• zaterdag: 14u00
Het Bestuur
Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte,
Tel.056/775537, kariendemeyer@skynet.be
Donderdag 24 oktober of 7 november –
koffieceremonie bij Rishan Kahsay uit Ethiopië
Belgen drinken jaarlijks zo’n 135 liter koffie, dat is ongeveer drie kopjes per dag. Velen
zijn zich er niet van bewust dat koffie oorspronkelijk uit Ethiopië komt.
In tegenstelling tot België, gaat koffie drinken daar gepaard met een ceremonie die
wordt uitgevoerd met talrijke rituelen.
Genodigden nemen plaats rond de plek
waar de koffie wordt gezet terwijl de koffiebonen branden in een pan. Terwijl de koffie
pruttelt wordt er bijgepraat.
Inschrijving en inlichting : Christine Cosaert, Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
Woensdag 13, 20 en 27 november – Fitmix
Actieve fitmix is goed voor je gezondheid
en je figuur. Het is een combinatie van eenvoudige dansbewegingen op muziek. Enkele
weken na elkaar werken we op toffe muziek
samen aan conditie, uithouding, kracht en
lenigheid. Het complete pakket wordt aangepakt. En we werken niet alleen actief aan
onze conditie maar maken ook veel plezier.
Kortom, een actieve groepsles voor jong en
oud met pasjes en bewegingen op elk niveau.
Telkens om 19u30 in de Kring, Oudenaardestraat (boven CM), Vichte
Inschrijving en inlichting : Mady D’Hoop,
Hooiestraat 27, Vichte, Tel. 056/772371,
mady.dhoop@scarlet.be
Donderdag 12 december – bloemschikken
kerststuk
Om 13u30 of om 19u30 in de Kring
Inschrijving en inlichting : Karien Demeyer,
Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte,
Tel.056/775537, kariendemeyer@skynet.be
Donderdagavond – nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic
walking. Start om winteruur 18u30 of zomeruur 19u op de hoek van de Lieven Bauwensstraat met de Cottereelstraat.
www.femmavichte.tk
Algemene inlichtingen : Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
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VICHTE
KERMISWEEKEND

Vrijdag 13 september 2012
•20u00

de Oude Kerk Vichte – "STROGRASS"
‘Strograss’ bestaat uit vijf jonge muzikanten met een passie voor
folk, bluegrass, old-time, oude jazz en wereldmuziek.
Toegangsprijs optreden : vvk € 10 add € 12, kinderen onder 12j gratis
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO, ten voordele van het Filipijns melaatsendorp
en project Acopamec Sementes Brazilië

Zaterdag 14 september 2012
•Stratenloop "Dwars door de kazerne", "De 5 mijl van Vichte" loopwedstrijd 4 en 8 km
(inschrijving vanaf 12u30 start om 13u (kinderloop) om 14u (4 km) – om 14u30 (8km )
Organisatie : Brandweer Anzegem
•vanaf 17u00 u in de kerkdreef “9° Veldcross voor Vichtenaren”
Om 17u jongerencross 2 categorieën
Om 18u volwassenen
Na de koers volgt een spetterend schlagerfestival in de tent. Organisatie: Wiel in Wiel
Drank en eettent aanwezig

Zondag 15 september 2012
•Vanaf 11u30 aan de Stringe The Games
11u30 BBQ (volw. €12, kind. €8)
14u Spelnamiddag, inschrijving via de leiding per groep van 5 (€1 per pers)
17u30 Optreden Marino Punk Punkige accordionmuziek
19u Optreden The Upcats Indie-, punk- en andere alternatieve rockcovers
Koetje KAK win 100 euro met een inleg van 1 euro
Organisatie KSA ter Vichten
•14u00 tot 18u00 kazerne brandweer Oudenaardestraat Vichte OPENDEUR Brandweer Anzegem
Randanimatie en gezellige bar
•vanaf 14u00 Oude Kerk
- spetterende volksspelen voor jong en oud
- boekenbeurs “Vers geperst”: voorstelling boekenpakket en jaarprogramma Davidsfonds
- petanquetornooi
Organisatie volksspelen en petanque :
werkgroep ILO-ILO , ten voordele van het Filipijns melaatsendorp
Organisatie boekenbeurs : Davidsfonds Vichte
•vanaf 14u00 Café Molenhuis Springkasteel
•15u30 Wielerwedstrijd voor Junioren
Start: Cafe Watermolen Beukenhofstraat - Aankomst: Café de Gilde Oudenaardestraat
15 ronden 94,5 km - Organisatie: Wiel in Wiel
•vanaf 19u00 tot 21u30 Café Molenhuis: GRATIS optreden Vlaamse zanger Rudy Jones + BBQ

Dinsdag 17 september 2012
•Vanaf 12u00 Café Molenhuis Inschrijving Koerse, BBQ met braadworst en springkasteel
•14u00 Wielerwedstrijd 81ste Textielprijs voor elite met en zonder contract en beloften
Start: Vichteplaats - Aankomst: Oudenaardestraat (±17u30) 12 ronden -144 km
•14u tot 19u Opendeur in het “Huiscafeetje” (café de Gilde) Ziekenzorg Vichte-Ingooigem
de werkjes van de hobbyclub worden tentoongesteld en verkocht. Koffie en taart en een
lekker biertje worden geserveerd, “Grote Tombola”. Aarzel niet om eens binnen te
springen. Voor leden en niet-leden.
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO, Fam.Patriek Vaneeckhout-Vantomme: 056/775022 - Pastoor Luc 056/777870 en alle leden / Davidsfonds Vichte, Koen Tack, Edgar Tinelstraat 8 -8570 VICHTE
Wiel in Wiel, Philippe Degroote: 056/772571 / Brandweer Anzegem, Piet Beirlaen 0478 77 71 79 / KSA ter VIchten, Jonas Verhoest 0496/20.43.02
Vichtse vlag te verkrijgen bij de leden van de Dorpsraad en in café Den Hert aan €15.00.

WIELERTOERISTEN WIEL IN WIEL
VICHTE ORGANISEREN DE 13°
VLAAMSE ARDENNEN MTBTOERTOCHTEN &
FIETSRALLY VICHTE CLASSIC.
Beste sportliefhebber,
Op zaterdag 28 september organiseren
wij met de wielertoeristen ‘Wiel in Wiel Vichte’, reeds onze 13° Vlaamse Ardennen Veldtoertocht voor mountainbikers en Wegrally
Vichte Classic voor wegfietsers. Start- en aankomstplaats: de Gemeenteschool in de Beukenhofstraat.
Gezien ons dorp gelegen is aan de voet van
de Vlaamse Ardennen en in de nabijheid van
Wallonië, 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 vier omlopen voorzien: 35 km, kort en pittig, 45 & 60
km voor de getrainde mountainbiker en de
85 km voor de stoere bonken die zich eens
willen weren en alles geven … crossen jongens en meisjes! Het kan zo’n deugd doen.
De vier trajecten lopen o.a. over verkeersarme wegen, veldwegen, bospaden en
wegeltjes … en zijn uitstekend bewegwijzerd. Volgende plaatsen zijn o.m. opgenomen in het parcours: Anzegem, Tiegem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Kwaremont,
voor –en achterkant (Wallonië) van de Kluisberg (enkel de 85 km-uitvoering).
Voor de wegrit beschikken we over twee
trajecten. Zonder meer prachtig. Een rit van
80 km doorheen het nabije Wallonië, in Pays
des Collines, met een vijftal krachtige beklimmingen in een heerlijk 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 typische 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, fruit en
wafeltjes. 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 op de speelplaats, nakaarten bij een
frisse pint of een frisdrank met een stevige
boterham met gehakt of kaas. Den aprèssport kan ook deugd doen aan ’t hertje… en
zorgen voor het spijzigen van onze kas. Ook
de sympathisanten-niet fietsers zijn uiteraard
welkom in ons café.
Inschrijven kan op zaterdag 28/09 reeds
vanaf 8 u tot 14 u in de refter van de
Gemeenteschool van Vichte (aan de brandweerkazerne).
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
110 sportievelingen. We horen zo tot een van
de grootste wielertoeristenclubs van WestVlaanderen. Vooral twintigers en jonge dertigers hebben onze rangen vervoegd en zijn
trouwe leden geworden. Tevens valt het op
dat ook de vrouwtjes steeds meer de weg
gevonden hebben naar onze club. De mannen zien ze uiteraard graag komen. 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. Dit jaar is er terug een heus MTB-criterium opgezet waar de nodige punten te verdienen vallen.
Het wegseizoen begint de tweede zondag
van maart en eindigt de tweede zondag van
oktober. Er wordt telkens gestart om 8u. 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 15-tal hellingen en voor de hele echte
kan ook de volledige afstand gereden worden), de Muur van Geraardsbergen, Halle
heen en terug, een rit naar de Noord-Franse
kust met ieder jaar een andere eindbestemming (Cap-Griz-Nez, Le Toucquet, Hardelot,…), septemberuitstap (dit jaar ZeeuwsVlaanderen). 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 120km. Voor de liefhebbers is er
nog een rit op woensdagavond met aanvang
om 18u. aan ons lokaal tot 20u. Dan kan er
wel eens flink doorgefietst worden, op de
tanden bijten. Maar weer hanteren we onze
leuze ‘Samen uit, samen thuis’.
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 rally’s (één per week). De
gereden rally’s worden gecontroleerd aan de
hand van een kaart die in de voorziene vakjes wordt afgestempeld. Er worden een vijftal
bergritten gereden met telkens een vier à
vijftal beklimmingen. Ook hier is er een aparte rangschikking met een titel van bergkoning (bolletjestrui) voor diegene die het
meeste 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 zestal jaar geleden 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. Vier jaar terug
zijn we naar de Pyreneeën getrokken met op
het menu twee cols per dag. Lastig maar
prachtig. De bestemming voor onze uitstap
twee jaar geleden lag in de Cevennes met z’n
prachtige natuur en heerlijk fietsklimaat. Dit
jaar trokken we met het weekend van
Hemelvaart in mei naar de Jura. Een minder
gekende, maar niettemin terug een fantastische fietsstreek.
Zoals je kan zien zit ons seizoen bol van de
activiteiten en kan er naar hartelust gefietst
worden. In november wordt er ieder jaar een
inschrijvingsavond – en/of voormiddag georganiseerd in ons lokaal. Dit jaar zijn deze sessies gepland op vrijdagavond 15/11 van
20u tot 22u en op zondagvoormiddag
24/11 van 10 tot 12 u. in ons lokaal ‘Café
Den Hert’ op de Vichteplaats. Aan onze
bestaande leden en voor diegenen die zich
geroepen voelen om zich aan te sluiten, van
harte welkom. Voor de prijs van €80 ben je lid
voor gans het jaar en tevens verzekerd bij
Wielerbond Vlaanderen. Nieuwe leden, of
voor de bestaande leden om de vier jaar,
betalen €100 meer voor hun kledij of kledijwissel. Je krijgt namelijk een outfit die
bestaat uit een korte en lange koersbroek
met zeem en bretellen, 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. Kwalitatief hoogstaande kledij
van een bekend merk. Mocht je het al
ergens voelen kriebelen, neem dan
contact op met Jean-Marie Verhoest via
email 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.
Bezoek onze website www.wtcvichte.be met
allerlei info en foto’s over onze activiteiten.

Re-Cre-Actief
Feestelijke gezinsdag gewest
Kortrijk
zondag 29 sept. van 14 tot 18 u
de Gavers, Parking West, Eikenstraat, Harelbeke-Stasegem
Programma:
schitterende namiddag in natuurdomein De
Gavers met een actief - creatief - recreatief
aanbod voor jong en minder jong !
- Boeiende fotozoektocht met interessante
weetjes over natuur, bijenkorven en de
Gavermolen
- Doorlopend leuke animatie voor kinderen
en (groot)ouders :
• Poëtisch Kapsalon, met kakelgekke
kapsters door Kip van Troje
• De Letter Geletterden, een verrassende
fanfare die iedereen op sleeptouw
neemt
• Het Springkasteel van het Gewest, gegarandeerd jolijt voor alle kinderen !
Wij serveren: koffie of frisdrank met
gebakje / knapperige appel / Vlaamse frietjes
Achteraf krijgen de deelnemers een
‘Goodiebag’ met enkele gadgets om thuis
nog wat na te genieten van deze onvergetelijke namiddag !
Democratische deelnameprijs : kinderen
<12 jaar € 3,00 / volwassenen € 5,00 /
Gezinsprijs, enkel voor leden van de
Gezinsbond: € 10,00
Breng vrienden en familieleden mee die
(nog) geen lid zijn van Gezinsbond.
Ook voor hen wordt het ongetwijfeld een
aangename kennismaking met onze vereniging !
Inschrijven : tot uiterlijk maandag 23 sept.
2013 bij Patricia Decroos: tel. 056 75 48 63 of
e-mail: eric.cottyn@telenet.be
Jullie komen toch ook ?!

Je gaat verhuizen. Je
plant een reis. Je wil leren
autorijden. Je krijgt een
kindje. Je koopt een computer. Je verandert van
job. Je denkt eraan je huis herin te richten. Je
wil een nieuwe tuin aanleggen. Een familielid heeft een ernstige ziekte. Je wil afslanken.
Je plant een pyjamafeestje met horrorfilms.
Je zoekt een nieuwe levenspartner.
Je zit met duizend vragen. Aan wie kun je
ze stellen?
Het is niet vanzelfsprekend dat je met elke
soort vraag naar de bib kan komen. Meestal
denk je maar aan de bib als je verwacht het
antwoord in een boek of op een andere
informatiedrager te vinden.
Een betrokken medewerker die ingaat op
de vraag zelf, die helpt formuleren en meedenkt over oplossingen... dat is nieuw!
Tip: hou vanaf september je brievenbus in
de gaten en vind de uitnodiging voor zaterdag 12 oktober 2013!
Programma zaterdag 12 oktober 2013
Wielerjournalist Luc Lamon
10u tot 12u in bib Vichte
Luc Lamon is wielerjournalist bij Gazet van
Antwerpen. In 2006 werd hij door het peloton uitgeroepen tot beste cyclocrossjournalist. Kom met hem een praatje maken als je
benieuwd bent wat hij ons over dat peloton
kan vertellen.
Vragen stellen kan:
• in bib Ingooigem tussen 10 en 12u aan
fotografe Bieke Depoorter
• in bib Anzegem tussen 14u30 en 16u30
aan boomverzorger Wouter Demeyer en
met Cre@nn kan je juwelen maken.
Voor meer info: bibinfo@anzegem.be of
www.anzegem.be/bibliotheek

KINDER- & JEUGDBOEKENBEURS
Oude Kerk Vichte
op za. 5 & zo. 6 oktober 2013
Openingsuren:
za.: 14 tot 18 u.
zo.: 10 tot 12 u. en 14 tot 18 u.
TOEGANG GRATIS
Voor leden van de Gezinbond:
5 % korting op de gezinsspaarkaart!
RANDACTIVITEITEN:
za. 5 okt.: 15 – 17 u. leeshoek met boeken uit
de openbare bibliotheek
Tijdens boekenbeurs: wedstrijd voor de kinderen! Wedstrijdformulieren voor het einde
van de boekenbeurs!
info. Pol Ostyn, Deerlijkstraat 3, Vichte,
056 77 93 19
GEZINSBOND VICHTE
Zaterdag 26 oktober
om 19u00

BIETENTOCHT
vertrek aan VBS Kerkdreef
een gezellige wandeling (3 km) met ouders,
grootouders en kinderen. Onderweg komen
we misschien wel spoken of andere schrikfiguren tegen! Of wordt je een heksenbrouwsel of Halloweensnoep aangeboden…
INFO: Julie Stragier, Tel. 056 77 44 25

Agepon
cursus digitale fotografie.
In het najaar organiseren we opnieuw onze
basiscursus digitale fotografie. Deze zijn
zowel als de echte beginner met compact
toestel als voor de meer gedreven enthousiasteling met spiegelreflex of systeemcamera. Een persoonlijke aanpak met nadruk op
praktijk staat voorop. De lessen gaan door op
de maandagen 7, 14, 21 oktober en
4 november, telkens van 19u tot ± 21u.
Inschrijven kan op www.agepon.be of mailen
naar sanne@agepon.be.

Koninklijke Fanfare St. Cecilia-Vichte

HERFSTCONCERT
i.s.m. Vichtes Jeugdensemble
en Drumband Vichte
op vrijdag, 11 oktober 2013 om 20 uur,
en zaterdag, 12 oktober 2013 om 19.30 uur
in de concertzaal van het
C.C. “De Stringe” te Vichte.
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28 mei 2013: Mbaye Leye legt de eerste
steen van het “Keur Tippi” schoolgebouw!
Reden voor een feest!
Naast het feit dat de fundamenten na de
vele inspanningen van onze ploeg er eindelijk liggen, grijpen we namelijk meteen de
kans om met onze derde editie van Damay
Dem opnieuw fondsen te werven. Met als
doel: de verdere opbouw van de school.
Markeer dus zeker 19 oktober in je Agenda! Het feest gaat als vanouds weer door in
het Ontmoetingscentrum van Nieuwenhove
te Waregem vanaf 20 uur.
Het wordt een avond waarin je terug ogen
en oren te kort zal komen: je kan kennismaken met het project zelf, de mensen achter
“Keur Tippi” en de Senegalese cultuur in al
zijn facetten. Zo kan je genieten van heerlijke Senegalese hapjes en drankjes, djembéspelers en tijdens de DJ-set waar iedereen
met zijn voetjes van de vloer kan, zal de
Senegalese sound zeker niet ontbreken! Als
extraatje hebben we dit jaar ook een zinderend optreden van buikdanseressen!
Kortom...geen enkel excuus om niet naar
deze Damay Dem 3 te komen!
De kaarten in voorverkoop zijn er al voor
een luttele €5,00, aan de deur vragen wij
€7,00. Kaarten kan u verkrijgen bij Dorine
Verschuere 0499/800873 of doortjeDV@telenet.be .Je kan ook online tickets kopen
via www.TicketGang.be .
Keur Tippi Senegal wordt letterlijk vertaald
als “het huis van het kind van Afrika”. De
hoofddoelstelling van onze organisatie is het
versterken van de maatschappelijke positie
van analfabete Senegalese vrouwen door
hen te vormen en op te leiden.
Hiertoe hebben we uiteraard nood aan een
schoolgebouw. De opbrengst van de Damay
Dem Keur Tippi 3 zal integraal naar de ruwbouw van onze school gaan. Op onze website vindt u meer informatie over het project
en de concrete realisaties ter plekke! Neem
dus zeker een kijkje op: www.keurtippi.be

Uitnodiging
aan alle inwoners,
en verenigingen van Vichte

Herdenking van de
nationale bevrijdings- en vredesdag
Maandag 11 november 2013
Programma :
- 8u30 : samenkomst aan de Vichteplaats
- 8u45 : vredesoptocht naar de kerk
- 9u00 : eucharistieviering verzorgd door
de leerlingen van het 5de 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
- Vanaf 11u00 : receptie voor het
Elf Novembercomité,
Britse gasten en genodigden
Betuig je sympathie door :
• het bevlaggen van je woning
• het mee opstappen in deze vredesmars
OPROEP LAATSTE GETUIGEN
In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Dit is een oproep
naar familieleden van soldaten, van
opgeëiste burgers (Zivilarbeiters) of van
gewone burgers die nog verhalen kennen
van tijdens de “Groote Oorlog” of oude
foto’s, documenten of voorwerpen uit die
periode in hun bezit hebben.
Het N.S.B-11novembercomité zal vanaf
2014 herdenkingsbrochures ‘Vichte in
Wereldoorlog 1’ publiceren en daarbij zijn
alle mogelijke tips welkom. We vernemen
ook graag namen en adressen van mensen
die bv. intussen niet meer in Vichte wonen
en interessante informatie zouden kunnen
hebben. Opdat we het niet zouden vergeten! (“Lest we forget”)
Contactadressen:
John Demeyer, Elf Novemberlaan 10, tel.:
056 77 88 64, - john.demeyer@telenet.be
Jef Bogaert, Deerlijkstraat 5, tel.: 056 77
54 84, - jefbogaert53@hotmail.com
André Terrijn, Olekenbosstraat 23, tel.:
056 32 55 38, - andreterrijn@hotmail.com

Het team van markant Vichte heeft
gewerkt als vlijtige miertjes…
Met trots stellen we je ons nieuw jaarprogramma voor… een combinatie van samen
bewegen, ontdekken, beleven en genieten.
Ben je creatief of sportief, hou je van lekker koken of wil je graag dingen ontdekken
en samen met andere dames gewoon heerlijk
genieten, dan vind je van september tot juni
beslist je gading.
Met een m-pasje kan je aan ledentarief
eenmalig deelnemen aan een activiteit van
jouw keuze en in een ontspannen sfeer proeven van de sfeer in markant Vichte… misschien een eerste stap om andere dynamische
dames te ontmoeten en aan je trekken te
komen tijdens interessante en vrolijke activiteiten…
Heb je er nu al zin in en ken je iemand die
reeds markantlid is, dan vraag je haar om jou,
tussen 1 en 30 september, als nieuw lid aan
te brengen en dan krijgen jullie zomaar allebei gratis een Kinepolis filmticket ter waarde
van €9,00.
In de agenda van de Verteller vind je alle
activiteiten t.e.m. december en wil je ook
graag het vervolg kennen tot juni 2014 en/of
wens je meer te weten over het lidmaatschap, contacteer dan gerust voor vrijblijvende informatie Marianne Van Caenegem (gsm
0477 434 634 of e-mail mariannevancaenegem@schamp.be). We bezorgen je met plezier een ‘markant’ kennismakingspakketje
met alles wat je hierover wil weten. Surf ook
gerust eens naar www.markantvzw.be en
ontdek hoe je lid kan worden van markant
voor socioculturele activiteiten of van artemis by markant , het professionele netwerk.
Klik op de knop onder ‘word lid’ en ontdek 6
goede redenen om je bij ons aan te sluiten J.
Het plaatselijk aanbod in Vichte vind je op
www.markantvzw.be/vichte. Je mag markant
Vichte ook altijd leuk vinden op Facebook.
Welkom!

Gezinsbond Vichte organiseert voor de 13de

Er is een cafetaria voorzien.
Verkopers kunnen inschrijven tot woensdag 13 november (of tot alle tafels besproken zijn).
Inschrijven:
- Via e-mail naar dirkgabriel6@msn.com (in
de mail alle gegevens op onderstaande
strook vermelden)
OF - door onderstaande strook op te sturen
naar / te bezorgen aan Dirk Gabriël,
Oudenaardse Heerweg 179, 8540 Deerlijk
- Uw inschrijving is pas definitief na het
storten van het juiste bedrag op rek. 9795827384-17 van Gezinsbond Vichte. Naam
& eventueel lidnummer Gezinsbond vermelden bij overschrijving.
Afspraken
- Verkopers kunnen hun koopwaar uitstallen vanaf 12u00. Er zal een laad- en loszone zijn in de Vlasschaardstraat tegenover
de dienstingang van De Stringe.
- De verkoper staat zelf in voor de verkoop
van zijn waren en neemt alle onverkochte
goederen terug mee.
- Dieren, gevaarlijke producten, wapens en
etenswaren zijn niet voor verkoop toegelaten.

maal haar

TWEEDEHANDSBEURS
op zaterdag 16 november 2013,
14-17 u. in De Stringe,
Ommersheimplein (Beukenhofstraat) Vichte
Met de beurs willen we jonge gezinnen
helpen om tegen een zacht prijsje een uitzet
samen te stellen. Gezinnen kunnen goederen
verkopen die nog in goede staat zijn. En als
verkoper krijg je zo nog iets terug van je oorspronkelijke investering. De toppers zijn kinderkleding, speelgoed, boeken, babymateriaal en zwangerschapskleding. Maar ook
fietsjes en meubeltjes doen het goed.
De verkoop van de goederen vindt rechtstreeks plaats tussen standhouder en klant. Dit
betekent concreet dat iedere standhouder
gedurende de hele verkooptijd bij zijn stand
blijft staan en zijn gerief aan de man (of
vrouw) brengt.
Een standhouder die lid is van de Gezinsbond huurt een tafel (+/- 2 m²) tegen de prijs
van € 10,00 Niet-leden betalen € 15,00.
De toegang voor de kopers is gratis, zowel
voor leden als voor niet-leden.

Groots sinterklaasfeest

Op de bühne van de toneelzaal worden de
kinderen actief meegetrokken in een spetterende vertoning vol spelletjes en uitdagingen.
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 van 1 uur trekt de kinderstoet
de feestzaal binnen. Daar kunnen de kinderen persoonlijk de Sint ontmoeten, hun tekening afgeven en zullen ze een snoepzak van
de Sint krijgen. Er is een fotomoment met de
Sint en daarnaast is er kinderanimatie. Dit
wordt een gezellige familienamiddag met
vooral veel kinderplezier en waar iedereen
kan genieten.
Het feest zit erop om 18 uur.
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 24 november voor het grote
Sinterklaasfeest!
Vanwege de Dorpsraad Vichte en alle meewerkende scholen en verenigingen
PS. In de loop van de volgend maand zullen
de verenigingen nog eens aangesproken
worden voor hun medewerking. Goeie zielen
die een handje willen toesteken maar niet
verbonden zijn aan een vereniging zijn
natuurlijk ook altijd welkom, stuur gewoon
mailtje naar buro@vichte.be.

op 24 november in de Stringe!!
Het is een tweejaarlijkse traditie dat de Sint
ons met zijn bezoek eert tijdens het groots
11° Sinterklaasfeest. En dit jaar is het dus
weer zover. Op zondag 24 november wordt
de goedheilig man met zijn zwarte pieten
verwacht in de Stringe aan het Ommersheimplein te Vichte. We hebben hem na
druk overleg met zijn secretarispiet kunnen
strikken om onze kinderen persoonlijk te
ontmoeten
Het concept van het Sinterklaasfeest is hetzelfde als het succesvolle bezoek van de vorige 2 edities. Alle ouders en grootouders kunnen met de jonge kinderen Sinterklaas verwelkomen. Het wordt een schitterende
namiddag waar de kinderen terug kunnen
deelnemen aan een interactieve show samen
met hun schoolvrienden, broertjes, zusjes,
neefjes en nichten. Je zal de Sint persoonlijk
kunnen ontmoeten . Er is bovenal veel kinderanimatie.
Het Sinterklaasfeest vindt volledig plaats in
de Stringe. Kinderen, ouders, peter, 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
die 1 uur zal duren. Ze worden daarbij begeleid door leiders en leidsters van jeugdbewegingen, de zwarte pieten en professionele
showanimatoren. De ouders van de allerkleinsten mogen mee op het podium.

Streven in ’t nieuw!

belooft opnieuw subliem te worden!
Wie benieuwd is naar meer info over deze
twee producties, raden we aan een kijkje te
nemen op www.strevenvichte.be of onze vernieuwde drieluik met de seizoenspresentatie
op de kop te tikken.
Op onze website kunnen jullie vanaf
15 september een seizoenskaart kopen
en op die manier 20% korting genieten op
de “de Tovenaar van Oz” en op onze voorstelling van april. De abonnementenverkoop
sluiten we af op zondag 3 november.
Losse kaarten voor december kosten €12,00
(€9,00 voor kinderen <12 jaar), in april betaal
je €8 voor een zitje. Wie de beide combineert
in een seizoenskaart betaalt amper €16,00
voor de twee. Surf naar www.strevenvichte.be en kies zelf je favoriete zetel in de Stringe of bel naar 0477 05 98 39 en dan helpen
wij je graag! (reservatielijn open op donderdag en vrijdag van 19u tot 21u en op zaterdag van 10u tot 12u).
Tot theater!

Trots als een pauw en fier als een gieter
stellen wij jullie bij de start van ons nieuw
theaterseizoen enthousiast ons nieuwe logo
voor.
De streepjes wat strakker en de puntjes op
de “i”, maar verder zijn wij lekker onszelf
gebleven en hebben opnieuw twee heerlijke
producties voor jullie op stapel.
In november houden we de deuren van de
toneelzalen uitzonderlijk dicht, op dat
moment zijn we immers volop aan het repeteren voor de musical “De tovenaar van Oz”.
Met veel overtuiging werken we met theater
Streven mee aan dit project van Muzinar
VZW (waar ook fanfare Sint-Cecilia, dansschool de Beyaert, koor La Gioia en tal van
vrijwilligers bij betrokken zijn).
De voorstellingen gaan door tijdens de eerste week van de kerstvakantie en zullen jong
en oud kunnen bekoren. Meer info hierover
vinden jullie elders in deze Verteller.
In april 2014 laten we Frederik Vercaempst
nogmaals op jullie los. Frederik kon ons vorige jaren ontroeren en plezieren met stukken
als Dinder de Cons, Blankenberge, Mankie
Billie en Alledaagse Waanzin. In april neemt
hij “de Gouden Draak” van Roland Schimmelpfenning onder handen. Een stuk vol
humor, poëzie en ontroering over de waanzin van de geglobaliseerde wereld. Het

De tovenaar van OZ
We zijn er klaar voor en staan op scherp!
Na meer dan 2 jaar voorbereiding staan we
aan de start van de laatste, rechte en concrete repetitielijn van ons musical-project. Dansers, acteurs, zangers en muzikanten werden
reeds gekneed, kostuums genaaid en de
decorstukken uitgedacht. Het worden nog 4
drukke maanden om alles samen te brengen,
maar we zijn er van overtuigd jullie in december een prachtige voorstelling te presenteren.
Ook in deze laatste rechte lijn mag onze
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OKRA VICHTE

Hallo, beste Vichtenaren
Hier is OKRA, terug van
weggeweest, we gaan er zoals
altijd opnieuw met volle energie
tegenaan.
Zoals gewoonlijk hebben wij onze
maandelijkse kaartingen eerste donderdag v/d maand, wandelingen tweede donderdag, fietstochten derde donderdag en
petanque de vierde donderdag.
Op 25 augustus 2013 namen we als OKRAvereniging na 20 jaar afscheid van pastoor
Luc, we danken hem voor de 20 jaar trouwe
dienst en wensen hem het allerbeste .
Op maandag 16 september 2013 is er in
De Kring de voordracht ”Waardig leven ten
einde toe” gegeven door Hugo Verhenne.
Dinsdag 8 oktober 2013 is er de ”Palingreis” we nuttigen het middagmaal in het
”Biezemhof” in Aalter-mosselen en paling op
verschillende wijze à volonté. Daarna brengen we in Maldegem een bezoek aan het
“Stoomtreinmuseum” er is gelegenheid om
een
ritje
te
maken
met
het
stoomtreintje(Marie). We bezoeken ook nog
de paardemelkerij “Filippus”. Op de terugweg houden we halt in ”t’Fermetje” te Astene voor een dubbele boterham met kaas,
hesp en groentjes. Er worden weer twee
geschenkbons verloot, ter waarde van € 15.
Om 21u30 zijn we terug in Vichte. De inschrijving voor de reis is op maandag 23 september in het bureeltje naast de CM.van 10
uur tot 11u30.
Maandag 21 oktober 2013 vieren we tijdens het OKRA-herfstfeest de jubilarissen,
en houden we de jaarlijkse pralines verkoop,
dit alles onder de ambiance van het optreden
van Guy Vrancken en Benny Song. Als afsluiter zijn er de ovenverse koekeboterhammen
met een kopje dampende koffie.
Op donderdag 17 oktober 2013 fietsen we
voor de laatste maal dit seizoen.
In november 2013 gaan de gewone activiteiten door zoals hierboven vermeldt.
Maandag 16 december 2013 komt
“Alpen Fever” het Kerstfeest verzorgen met
hun spetterend optreden. Ze brengen enkele
Kerstliedjes uitgebreid met hun eigen programma. Er is gelegenheid tot dansen, voor
zij die het wensen. Dit alles bij een heerlijk
kopje koffie met gebak. Voor iedere aanwezige is er een nuttig geschenk. We eindigen
de namiddag met koffie en de gekende lekkere koekeboterhammen.
We verwelkomen u graag op onze activiteiten.
Vriendelijke groeten van het OKRA-bestuur
Het bestuur van OKRA wenst iedereen een
goed eindejaar en tot in 2014.

groep enthousiastelingen nog steeds aangroeien. Wie zich geroepen voelt om tijdens
de periode van de voorstellingen en/of er
voor dit dorpsproject te ondersteunen, mag
zich steeds kenbaar maken met een mailtje
naar muzinar.vzw@gmail.com of een telefoontje naar 0472 777 427.
Wie in december het resultaat wil bewonderen, raden we aan alvast twee data in jullie agenda te noteren. Vanaf 1 oktober gaan
al onze reservatiekanalen open en kan je een
plaatsje reserveren via het online-reservatiesysteem op www.detovenaarvanoz.be.
Wie niet helemaal vertrouwd is met het
wereldwijde web, helpen wij graag verder
per telefoon: 0477 05 98 39.
De tweede datum die je alvast kan noteren
is die van de voorstelling die je voorkeur
geniet. Op volgende momenten geven wij
het beste van onszelf in de Stringe:
vrijdag 20 december om 20u
vrijdag 27 december om 20u
zaterdag 21 december om 19u
zaterdag 28 december om 19u
zondag 22 december om 14u én om 19u
zondag 29 december om 14u én om 19u
maandag 23 december om 18u
maandag 30 december om 18u
Na de namiddagvoorstellingen op zondag
is er animatie voorzien voor de kinderen!
Een zitje kost €12,00 voor kinderen jonger
dan 12 jaar vragen we €9,00.
Wie als vereniging met minstens 10 personen naar een voorstelling komt kijken, trakteren we graag op een gratis drankje tijdens
de pauze!
Tot OZ!

Werkjaar 2013-2014
di 10 september Fietsen
di 24 september Startavond: Curieuzeneuzen in het programma , heerlijke hapjes &
gezellig kletsen
di 8 oktober
Wandelen
ma 14 oktober Kreatief: ‘Dikke madam’-1
ma 21 oktober Kreatief: ‘Dikke madam’-2
ma 21 oktober Theater: ‘Oscar en Oma
Rozerood’
woe 30 oktober Ijsschaatsen kids
ma 4 november Jongeren: Pascale Naessens
di 12 november Wandelen
ma 18 novemberSchakelkoken
do 5 december Bowling
di 10 december WandelenSeptember

DECEMBER
ma. 2: concert Will Ferdy, de Stringe om 14 u.
(organisatie van de cultuurraad)
di. 17: REMBRANDT om 14.30 u. kerstfeest
met zang door Carine Viaene, + kerstmaal en
kaarten.

di. 17: De Stringe – kaarten
di. 24: ½ dag met de wagen naar Menen,
geleid stadsbezoek met o.a. het stadhuis en
de stadsvestigingen van destijds.
OKTOBER
di. 15: Rembrand om 14.30 u. theater
“Se.Xpo” door Jeanpetter (Peter en JeanPierre) + breugelmaal en daarna kaarten.
di. 22: ½ dag met de bus naar autobedrijf
Volvo-trucks te Gent.
NOVEMBER
di. 19: De Stringe - kaarten
wo. 27: dagreis met bus naar het Louvre te
Lens, Arras en omstreken, begeleider is Ph.
Despriet.

Kalender
KVLV
zon 22 sep.: Ontbijtwandeling !
Bar De Stringe
wo 09 okt.: Kookles 3 : Creatief bakken
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster : Mevr. K. Tanghe
di 22 okt.: Gezondheidsles :
“Een hartspecialist aan het woord.”

19.45u D’Iefte Deerlijk
do 14 nov.: Kookles 4 : Feestmenu
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster : Mevr. K. Tanghe
zo 15 dec.: Adventsbezinning
“De kunst van het genieten”
14u De Beukennoot refter
Lesgeefster Mevr. A. Jonckheere
Voorzitster Greet De Kesel - 056/32 56 89
greetdekesel@telenet.be
Proost E.H.L. Vandemoortele - 056/77 78 70
Secretaresse Dorine Vandendriessche
056/77 31 37 dorinevds@skynet.be
Wijkverantwoordelijken :
Solange Coucke . . . . . . . . . .056/77 56 59
Chantal D’Huyvetter . . . .056/77 97 33
Claudine Meesseman . . . .056/77 63 10
Martine Ostyn . . . . . . . . . . . .056/77 97 40
Carine Synhaeve . . . . . . . . .056/77 80 88

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kerstmis) te bezorgen vóór zondag 1 december 2013
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be
cv Zakenkantoor

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

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

Ook koude rillingen van uw energiefactuur?
Al eens aan een PELLETKACHEL gedacht?
Breng een vrijblijvend bezoek aan
onze toonzaal aan de lichten te Vichte
www.avantis.be

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

definitieve

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

en

alle

Trui Parmentier

schoonheidsREDERICK
zorgen
DESMET

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
INSTALLATIE •
OF AFSPRAAK
ONDERHOUD •
Tel. 056/323
353•
HERSTELLINGEN

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

F

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

OVAERE

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

UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

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

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

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

touching your heart

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

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

Advies

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy
•

Onderhandelingen

•

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

M. Schiettecatte

Rechtsbijstand

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

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

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

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

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

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

LINGUITEX

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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
8

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

ontharingen

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

