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DE VERTELLER

Editoriaal

Beste dorpsgenoten
De sint heeft nog maar net met zijn schimmel de daken tot zijn persoonlijke hippodroom omgetoverd of zijn collega de dikbuikige uit het hoge noorden siert reeds dezelfde plaats. Je ziet hem bengelend aan één of andere
witte koord, gekneld tussen de goot en een Vlaamse Pan. De baardige
oudjes in het rood volgen elkaar razendsnel op naar het jaareinde toe. De
goedheilig man uit het zuiden blijft tot op heden het meest tot de verbeelding spreken bij onze ukkies. Maar best ook. Stel je voor dat we in de toekomst naast een sinterklaasfeest ook nog een kerstmanfeest zouden moeten organiseren. We zouden handen en vooral sneeuw tekort komen met
die huidige opwarming van de aarde. Gelukkig hadden we wel genoeg helpende handen op het geslaagde sinterklaasfeest van 27 november. Bijna 60
vrijwilligers uit 14 verenigingen en 16 leerlingen uit het zesde leerjaar zorgden voor een vlekkeloos verloop, opbouw en afbraak inbegrepen. Hun
tomeloze inzet leverde een spetterende zondagnamiddag op voor onze
jonge bengels. De Dorpsraad Vichte wil daarom alle helpers nog es extra
bedanken, want zonder hun medewerking is zo’n organisatie niet mogelijk.
Even verder in deze Verteller kan je het verslag ervan rustig doorlezen.
Dergelijke samenwerking over de verenigingen heen is echt uniek, geloof
me vrij. Het mag ongetwijfeld gekoesterd worden, vele andere dorpsgemeenschappen kunnen er een puntje aan zuigen.
De sint heeft niet alleen een geschenk voor de kinderen meegebracht. Nee
nee, voor de grote mensen bracht hij ook een flitspaal mee. Alleen over de
plaats waar hij het onding neerplantte, heb ik toch mijn twijfels. Ik hoor het
onze minister van verkeer nog zeggen: de flitspalen zijn niet gemaakt om
de bevolking te pesten maar om de meest gevaarlijke punten veiliger te
maken. Is de Waregemstraat dan echt de gevaarlijkste plaats in Vichte? Als
er dan al één flitspaal moet komen, staat die dan niet beter op een plek
waar er al verscheidene (dodelijke) accidenten gebeurd zijn of waar er heel
wat meer kruisend verkeer is tussen de zwakke en sterke weggebruiker?
Gebeuren de meeste ongevallen in Vichte niet net vóór de spoorwegbrug
bij de afdaling vanuit Ingooigem? Of moet het verkeer niet vooral afgeremd worden in de buurt van scholen of aan de zebrapaden die de N36
kruisen? Pas op, versta me niet verkeerd, veel auto’s rijden te snel in de

Badmintonclub
Prutske heeft nog
r u i m t e
Vind je het ook soms te koud en te miezerig om buiten sport te doen? Maar toch
kriebelt er wat? Je wil gedurende de winterperiode echt wel actief blijven? Kom
dan gerust badmintonnen op donderdagavonden tussen 20u00 en 22u00.
Beginneling of gevorderd, man of vrouw,
15 of 60 jaar oud, iedereen is welkom. Er
is steeds een plaats vrij.
Kom gerust eens kennismaken. Er zijn
steeds rackets en shuttles beschikbaar voor
starters. De eerste kennismaking is volledig
gratis. Daarna betaal je slechts € 2,50 per
avond of € 1,50 indien je lid wordt.
Op kerst- en oudejaarsavond is de sporthal
gesloten. Jullie zijn dus welkom vanaf
donderdag 7 januari. We spelen tot eind
juni; slechts tijdens juli en augustus houden we een pauze. Spring es binnen!
Dominique 0496 231 453

Waregemstraat en dit is zeker onveilig. Maar wellicht bestaan er andere
manieren om daar de snelheid sterk af te remmen. Als er dan een vogelnest
komt, zet hem dan op de locatie waar deze het meest bijdraagt tot de veiligheid en niet ergens waar er stomweg het meest beboet kan worden. Of
moeten we concluderen dat het toch enkel om de staatskas te spijzen is zoals
vele moegetergde belastingbetalers of uitgemolken automobilisten wel es
beweren? En niet om de verkeersveiligheid te verhogen op de meest kritieke plaatsen? Dit laatste moet toch de echte reden zijn, of missen we iets…?
Wat veel mensen niet gemist hebben, was de officiële uitbreiding van het
Beukenhof met de aanplanting van het geboortebos en de vlindertuin. Door
de vele aanwezigen was het werk in een mum van tijd geklaard. De groene
long van Vichte wordt duidelijk geapprecieerd. Het is een unieke groene en
historische gordel. Ze strekt zich uit van het oud kasteel en dito kerk tot aan
het Beukenhof. De spoorwegberm aan de ene zijde en de Kerkdreef, met
zijn eeuwenoude knoteiken aan de andere zijde, zomen het geheel mooi af.
Spijtig genoeg hebben de knoteiken het de laatste jaren zwaar te verduren
gehad door o.a. verkeerd snoeien. Er komen meer en meer gaten in de
bomenrij en de dode exemplaren (zelfs opnieuw aangeplante) worden niet
vervangen. Een aantal jaren geleden stond deze unieke laan nog vermeld in
toeristische brochures. Daarvan is nu geen sprake meer. Mag ik dan vragen
aan de gemeente dat ze deze uitzonderlijke dreef opnieuw waardeert? Je
moet echt niet wachten tot de Kerkdreef heraangelegd wordt. Tegen dan
staat er geen boom meer overeind.
De gemeente heeft dit jaar terug verscheidene investeringen in ons dorp
voorzien. Hopelijk blijken dit geen loze beloftes. De Dorpsraad zal niet nalaten het meerjarenplan of de uitvoering hiervan op de voet te volgen en jou
erover te informeren.
Enfin, genoeg vuil euh volgepend. Mij rest enkel nog alle Vichtenaren prettige eindejaarfeesten en een voorspoedig Nieuwjaar te wensen. Tot op de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad Vichte. Je wordt stipt verwacht op 1 januari van 11u30 tot 12u30 in de gerestaureerde schuur van het
kasteel Verhaeghe. Kom gerust even langs. Het is de enige plaats waar je
onze unieke Vichtse gloeikriek van eigen recept kan proeven.
Tot dan, tot Vichtens
Vanwege de Dorpsraad Vichte: Dominique Demurie, Voorzitter
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Dorpsraad

nodigt alle dorpsgenoten uit
op haar gratis

N i e u w j a a r s r e c e p t i e 2010
1 januari 2010
tussen 11u30 en 12u30
In de gerestaureerde stallingen
op het binnenplein van

het Kasteel Verhaeghe
Breng mee:
goed humeur en nieuwjaarswensen
Geniet van de unieke gloeikriek
Goed humeur en nieuwjaarswensen

(met dank aan brouwerij en kasteel Verhaeghe)
(stickers en vlag van Vichte verkrijgbaar tijdens receptie.)

Terugblik op het

sinterklaasfeest
De goede sint heeft dit jaar een opmerkelijk
bezoek gebracht aan Vichte. Meer dan 100 kinderen hebben hier een fantastische namiddag
beleefd. Sinterklaas had dan ook een grootse
mededeling: “Dit jaar zijn er geen stoute kinderen!”. Dit stond zo geschreven in zijn dik boek.
Er was een kindershow, animatie en lekkernijen.
Maar bij aanvang van de show was Sinterklaas
toch erg triestig, want veel pieten lagen nog
steeds op het strand in Spanje, slechts een aantal
zijn met veel tegenzin meegekomen. Benny &
Lenny vonden gelukkig een oplossing door de
aanwezige kinderen op te leiden tot piet. Hiervoor moesten ze bewegen, roepen, tieren, dansen... op de tonen van hippe muziek. Na enige
tijd verscheen Sinterklaas om de pieten te testen.
Natuurlijk was hij dolenthousiast en organiseert
als afsluiter een megagroot pietenfeest.
De zwarte pieten show is gestart om 14.30 uur in
de toneelzaal op het podium met de laaiend

www.vichte.be

Op tweede kerstdag nodigt het DAVIDSFONDS VICHTE u
uit om “Nu sijt wellekome”, “Maria die zoude naar Betlehem gaan”, “ Hoe leit dit kindeke” en andere Vlaamse kerstklassiekers zelf te zingen. Zo blaast u een schitterend stukje erfgoed letterlijk nieuw leven in én beleeft
u het ware kerstgebeuren alsof u er zelf bij was.
Dit initiatief vindt plaats op meer dan 50 plaatsen in
gans Vlaanderen, maar ook bij u in de kerk van Vichte.
7 Anzegemse koren leiden alles in goede banen, voor
alle aanwezigen is er een zangboekje.

sint afgeven. Sommigen hadden een hele bundel
gemaakt! Iedereen kreeg een lief woord van Sinterklaas, een stevige handdruk of knuffel.
Omdat hij zo blij was, kreeg elk kind een snoepzak van Sinterklaas. De pieten hadden ook kisten
vol lekkere mandarijnen uit Spanje meegebracht. Iedereen kreeg dan ook een ‘echte’ mandarijn uit Spanje! Je kon dit zo ruiken aan die
mandarijn!
Op 2 springkastelen konden de kinderen zich
verder uitleven. De opa of mama’s trakteerden
maar al te graag met een warme pannenkoek,
want de kinderen werden mooi omgetoverd tot
prinsesjes, vlinders, tijgers of zwarte pieten bij
de grime tafels. Ook was er nog een ballonvouwer. Een platte ballon werd omgetoverd tot een
mooie bloem, een hond of zelfs een olifant!
Om 17.30 uur vertrok Sinterklaas terug uit Vichte. Aan de Dorpsraad heeft hij toevertrouwd dat
hij over 2 jaar terugkomt voor opnieuw een

enthousiaste kinderen. Er werd gedanst,
gesprongen en gezongen. De talrijk opgekomen
ouders, grootouders, familie en vrienden konden ondertussen rustig genieten van een pannenkoeken, een koffie of een marquisette
(warme koffie met armagnac). Dit viel bijzonder
in de smaak! De feestzaal was ondertussen ook
rustig, zodat iedereen gezellig kon bijpraten. De
activiteiten van de kinderen waren te volgen op
een groot projectiescherm.
Rond 15.45 uur waren alle kinderen opgeleid tot
zotte zwarte pieten. De stoet kwam laaiend
enthousiast de zaal binnen, gevolgd door Sinterklaas. Zijn komst werd met daverende applaus
verwelkomt. Piekenieken werden de zaal ingestrooid. Wat een zotte bende!
De sint nam plaats op zijn kleurrijke troon waarop die rustig alle kinderen kon verwelkomen.
Vele kinderen hadden mooie tekeningen meegebracht. Elk kind heeft die persoonlijk aan de
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groots kinderfeest.
Dorpsraad Vichte wenst alle deelnemende verenigingen en ondernemingen echt van harte te
danken. Zonder hen kon dit mooi feest niet verwezenlijkt worden. In willekeurige volgorde:
Leerlingen van het 6de leerjaar, KAV, KSA, VKSJ,
The blue ghosts, ouderraden van VBS en GLS,
KVLV, Markant, Kinderopvang, Krijt op tijd,
Gezinsbond, ILO ILO, de leerkrachten en directie
van de basisscholen, bibliotheek, WAW balloons,
AgepØn, de sint en zijn pieten, Streven, AD Delhaize, Groot Moeder Vichte, bierhalle Deconinck, Spar, Huis Demets, zakenkantoor Willy
Vandenberghe, Liratex, bloemisterij Goeminne,
Tiseco, het gemeentebestuur, Unizo Aktivo en
allen die we nog vergeten zijn...
Graag hadden we weer op hun hulp gerekend
op zondag 27 november 2011, net zoals jullie
ook op de Dorpsraad mag rekenen en dit sinds
1976.

Zoals de voorbije jaren, komen we met de
werkgroep ILOILO even aankloppen bij de
overgang van oud naar nieuw. Het is belangrijk dat er in deze periode ook even aandacht
gaat naar de minderbedeelden in onze
wereld. Dit jaar gaan we voor een betere toekomst voor de studenten van onze melaatsen uit Iloilo.
Sinds eind 2006 hebben wij met de steun van
heel wat mensen die ons project genegen
zijn 11 studenten kunnen laten verder studeren. Ondertussen zijn ze allemaal afgestudeerd en zijn er reeds 7 die een vaste job hebben. Dit betekent minstens 7 families die via
een vast inkomen een betere en zekere toekomst tegemoet gaan. Door dit succes is het
aantal studenten ondertussen naar 20 gestegen en daarom willen wij de steun aan de
studenten nog verder uitbreiden. De bedoeling is dat we ons vanuit Vichte samen met
jullie willen engageren om elk jaar te helpen
om de gemiddelde jaarlijkse kost van een
student van € 650,00 voor een stuk te helpen
dragen. Zo kunnen we een zekerheid bieden
aan de hard werkende studenten dat ze hun
studies met succes kunnen beëindigen. We
weten allemaal dat een goed diploma en
later een goede job de best oplossing is om
uit de financiële zorgen te komen.

Dankzij jullie steun hopen we volgende studenten te kunnen helpen:
Vanessa, Ann, Rhealyn
Crisanto, Kimberly, Rodel
Ann
Cydilie, Melissa, Locsin, Cristine
Rogelio
Philip
Jane
Joenessa, Sharmaigne
Leslie, Racel
Ann, Laudato

3 st.
3 st.
1 st.
4 st.
1 st.
1 st.
1 st.
2 st.
2 st.
2 st.

*

In februari 2010 zullen 6 Belgen een NASA-habitat in de
woestijn van Utah (V.S.)
bemannen. Hun verblijf
maakt deel uit van een
onderzoeksproject naar een
langdurige reis en verblijf
naar de planeet Mars.
De bemanning is samengesteld uit drie Vlamingen en drie Walen die speciaal voor dit
project zijn geselecteerd.
Twee van de Vlamingen – Nancy Vermeulen
(pilote en medewerkster KMI, opgeleid als
astronaute) en Nicky Demunster (ICT-leerkracht) – kwamen in december 2009 op
bezoek in het vijfde leerjaar van de gemeenteschool. Het was een heel leerrijke namiddag voor de kinderen.

De komende jaren houden wij jullie op de
hoogte van hun evolutie en resulaten.
In naam van deze studenten... en nog zovele
anderen danken wij u van harte en denken
dat we zo samen een beetje gesleuteld hebben aan een betere wereld.
Financieel steunen kan via:
– storten op rekeningnr. 001-4823906-75 op
rekening van onze werkgroep Iloïlo Vichte
– storten op rekeningnr.000-0718676-03 op
rekening van Kontinenten vzw met fiscaal
attest voor giften vanaf € 30,00. (met vermelding FILI0010 Melaatsendorp ILOILO)
Werkgroep Iloïlo-Vichte: Isabel, Rudy, Dorine,
Pastoor Luc, Peter, Kirsten, Nicole, Patriek
Olekenbosstr. 36, Vichte - 056/77 50 22
e-mail: Patriek.Vaneeckhout@skynet.be

Dit is ons programma voor de plussers-werking van Vichte en Ingooigem vanaf januari
2010. Het spreekt voor zich dat al wie er zin
in heeft welkom is, waar hij of zij ook
woont, of dat nu in Anzegem of buiten de
gemeente is, je mag met ons meedoen.
Wie zijn wij?
Wij zijn jongeren vanaf 12-13 jaar die na
ons vormsel de keuze gemaakt hebben om
verder te groeien als christenen. Daarvoor
komen we maandelijks enkele uren samen
tijdens het weekend. De groep is voor ons
heel belangrijk: hierin kunnen we zijn wie
we echt zijn en krijgen we de kans om bezig
te zijn met wat we echt belangrijk vinden.
Spreken over en spelen rond je geloof is
geen gemakkelijke opdracht. Je kan er bij
vele leeftijdsgenoten niet over beginnen,
bij de plussers wel.
Vanuit ons bisdom krijgen we ondersteuning van IJD, de jeugddienst van ons bisdom. Het doet deugd om op activiteiten van
IJD anderen bezig te zien en te weten en
voelen dat je er niet alleen voor staat om
Jezus te volgen in je eigen leven.
Sinds 8 jaar is er een plusserswerking met
jongeren uit Vichte, Ingooigem en Heestert.
Onder de vorm van spel, film, uitstap, tocht,
bezinning, zingen… maken we tijd om met
Jezus op weg te gaan. We gaan met Hem
mee en krijgen de kans om ons verder te
vormen, om standpunten de leren innemen
over wat rondom ons gebeurt zoals vriendschappen, vluchtelingen, milieu, liefde,
geweld… We volgen de tijd van het jaar,
advent en vasten, missiemaand, vredesweek, rouwen en afscheid nemen, we trachten er op een eigentijdse manier rond te
werken samen met leeftijdsgenoten.
Wellicht een uitstekende kans voor jou!
Deze groep wordt begeleid door 3 enthousiastelingen: Liesbet Vanhoutte, Ingrid Vandepitte en Greet De Kesel. We nodigen je
voor elke plussersbijeenkomst persoonlijk
uit met een briefje, waarop plaats van
samenkomst, uur en eventueel mee te
nemen staan vermeld.

★

Een leerling vertelt:
“Op school kwamen 2 leden van de marsmissie op bezoek.
In februari 2010 gaan ze naar het Mars
Desert Research in Utah. Dit is in de woestijn
in Amerika waar de omgeving lijkt op een
marslandschap. Ze moeten daar wonen in
een “marshabitat.” Dat is een cilindervormig
gebouw met 2 verdiepingen.
Groenten kweken, elektriciteit maken en zelf
hun water zuiveren moeten zij allemaal
doen! Bij het naar buiten gaan, moeten ze
pakken aan net alsof ze in de ruimte zijn.
Ze hebben dan ook ruimtehandschoenen aan.
Dat is heel moeilijk om iets vast te pakken.
Het was super, superleuk. Als ik thuis kwam
kon ik alles nog een keer op de tv zien.
Ik vond het super tof”.

Een nieuw jaar, goede afspraken…
Lenersbestand tiptop in orde brengen = correcte adresgegevens, mailadres en eventueel aanvullen met rijksregisternummer aan de hand van lenerspas en identiteitskaart.
Uitlenen = lenerspas of Eik nodig.
Betalen = gepast geld meebrengen.
Je kan geleende materialen 1 x verlengen via www.anzegem.be/bibliotheek en materialen reserveren langs dezelfde weg.

Wiel
in
Wiel
Vichte
Dag plussers,

★

*★ Marsmannen in*de Beukennoot! *
★
★
* ★
*
*

4de jr handel
1ste jr handel
4de jaar IT
3de, 2de, 2de, 1ste jr IT
4de jr criminologie
3de jr natuurwet.
3de jr kunstwet.
2de jr gezondheid
1ste, 2de jr onderwijs
1ste jr computerwet.

★

De psychopathie in ‘De verborgen glimlach’ van Nicci French
In vele grote assisenzaken van de afgelopen jaren valt geregeld het woord “psychopaat”.
Maar wat is kenmerkend voor de psychopaat? Wordt iemand als psychopaat geboren? Is een
psychopaat een geesteszieke? Is een psychopaat te behandelen?
Dr Paul Lodewyck, psychiater en criminoloog, komt op woensdag 13 januari om 19u30 in De
Stringe vanuit een bespreking van het boek ‘De verborgen glimlach’ van Nicci French het
begrip ‘psychopathie’ toelichten. (inkom gratis).

Beste sportvrienden;
Het werkjaar ligt nog maar pas achter de rug
en 2010 komt al zeer vlug naderbij.
Een topjaar voor Vichte op gebied van wielrennen kunnen we 2009 wellicht noemen.
Op de profkoers, op één na de oudste in België, mochten we meer dan 150 deelnemers
verwelkomen voor de 77ste Vlaamse Textielprijs van Vichte.
Alle aangekondigde vedetten bij de renners
waren aanwezig zoals Tyler Farar, Iljo Keisse
(winnaar 2007-2008), Mancebo, Petez, Van
Dyck, Eeckhout, Omloop, Willems, Flahaut,
Meersman, Polazzi, Kaupas, Theo Bos, Jo
Maes e.a.
Marc Barbieux slaagt er altijd in van een
respectabel aantal renners, en met naam, aan
de inschrijvingstafel te krijgen. Proficiat en
doe zo voort.
Nog nooit was er zoveel volk aanwezig op
dinsdagkoerse te Vichte. Het was meer dan
op de koppen lopen natuurlijk door het aangename en warme weer.
Vele bekende BV’s waren ook present op en
rond het koersgebeuren.
De koers mocht er ook zijn met talloze ontsnappingen en een prachtige sprint gewonnen door een jonge renner Kevin Claeys voor
de aanstormende bende van de geklopten
onder meer Farrar, Keisse, Pardini, Cohnen.
Iedereen was tevreden en op naar de 78ste
Vlaamse Textielprijs.
Ook de nieuwelingen- en juniorenkoersen
waren van een even hoog wielergehalte.
De 5de veldcross der Vichtenaren werd in een
hardnekke en fel bestreden eindspurt
beslecht. Met 48 deelnemers en een vernieuwd parkoers werd dit door vele Vichtenaren geprezen.
Het bestuur zal zich verder dubbel plooien
voor een goed wielerjaar 2010 met verschillende aanbiedingen:
• za 20 maart: kaas- en breughelavond in de
Rembrandt
• zo 4 juli: nieuwelingenkoers De Gilde
• zo 29 aug.: nieuwelingenkoers Lendedreef
• za 18 sept.: 6de Veldcross der Vichtenaren
• zo 19 sept.: juniorskoers De Gilde
• di 21 sept.: 78ste Vlaamse Textielprijs voor
elite
Het bestuur dankt tevens alle sponsors,
medewerkers en seingevers die alle wedstrijden in goede banen leiden.
Het voltallige bestuur wenst de vele trouwe
sportievelingen prettige kerstdagen, een
goed eindejaar en een voorspoedig 2010 toe
met een prachtige gezondheid en hopelijk
nog vele wielerHOOGdagen.

Gedichtendag
Naar jaarlijkse traditie is er op donderdag 28 januari in Vlaanderen en Nederland gedichtendag.
Van 17u30 tot 20u houden wij vrijpodium in de hoofdbib. Wie kent een leuke tekst of
gedicht? Inschrijven kan vanaf heden. We nodigen hierbij alvast alle leerlingen uit Vichte en
Ingooigem die deelgenomen hebben aan de Soetendaele-poëziewedstrijd hun gedicht life te
komen brengen.

Sint-Cecilia
vliegt erin in 2010!
Nieuwjaar... zit u ook boordevol
goede voornemens? Kilootje kwijt,
stoppen met roken, gaan sporten...
Ook de Vichtse muziekvereniging
Sint-Cecilia heeft zich enkele goede
voornemens gesteld: één ervan is
om u nog meer van muziek te laten
genieten. En we vliegen er meteen
in. Op zaterdag 16 januari kan u in
De Stringe genieten van de 2 beste
Westvlaamse fanfares. U hoort het
goed, we hebben gasten. De Desselgemse fanfare De Leiezonen heeft,
net als onze eigen verenigingen,
ook reeds haar strepen verdiend in
de nationale HaFaBra-scene. Zo
werden ze maar eventjes kampioen
in hun afdeling op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade (NL). De
Leiezonen verzorgen het eerste
deel van het programma, na de
pauze hoort U de Vichtse fanfare.
Op zondag 7 februari is het dan
weer tijd voor ons jaarlijks Mosselfestijn. Voor de achtste keer al kan u
genieten van heerlijke, zelfbereide
mosselen met verse frietjes in de
feestzaal van De Stringe. Je kan
natuurlijk ook kiezen voor een
goedgevulde koude schotel of een kindermenu, dit alles aan de democratische prijs van € 18,00
voor mosselen, € 15,00 voor koude schotel en € 5,00 voor een kinderschotel. Er is voor de kinderen een springkasteel voorzien, en ook de gepaste muzikale omlijsting zal niet ontbreken.
Kaarten voor beide evenementen kan u krijgen via de leden, via telefoon op nr. 056/70 09 86 of
via mail: info@sintceciliavichte.be. Hopelijk tot dan!

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: info@sintceciliavichte.be.

Tot hoors!
2

stelt voor

AAN HET EIND
VAN DE ASPERGETIJD
van Frank Houtappels
in een regie van Fabiola Depoortere
Een verhaal over liefde,
maar vooral over een gemis aan liefde.
Een verhaal over frustratie.
Een verhaal over drie zussen...
Spel:
Nadine Marysse, Gudrun Roobrouck,
Linda Manderick en Sophie Nuyttens
zaterdag 13 februari 2010 - 20u00
zondag 14 februari 2010 - 18u00
vrijdag 19 februari 2010 - 20u00
zaterdag 20 februari 2010 - 20u00
CC DE STRINGE VICHTE

Streven
om nooit te vergeten
Beste toneelvrienden
Bedankt voor de mooie reacties op onze opener van het seizoen: ‘FRED’. Gedurfd, fris,
anders … het zijn woorden die we graag
horen bij Streven en waarvoor we ons elk seizoen zo graag inzetten.
De tweede plat van dit seizoen is een rasechte komedie. ‘Om nooit te vergeten’ van de
veelgespeelde auteur Alan Ayckbourn gaat
over een – hoe kan het ook anders – onvergetelijke dinnerparty. De plot is eenvoudig.
Moeder Irene verjaart en vader Albert trakteert daarvoor met een etentje. De zonen zijn
er ook: Patrick met echtgenote Stephanie en
Tom die zijn viendin Cindy voor het eerst
voorstelt. De setting is een onalledaags restaurantje waarin kleurrijke kelners laveren.
Op een meesterlijke manier neemt Ayckbourn ons mee door een weefsel van heden,
verleden en toekomst zodat we de personages en hun geschiedenis grondig leren kennen. Met rake typeringen, onverwachte wendingen en superieure humor toont de auteur
waarom hij tot de meest gespeelde ter
wereld behoort. Zijn mildheid tegenover de
falende mens is hartverwarmend. Het uiteenspatten van dromen vangt hij op met een
lach en een knipoog. Met zijn virtuoze pen
draait de meester van de dialoog ernst om tot
luim en tilt hij een alledaags grijs gegeven op
tot een pareltje van ‘la comédie humaine’.
Alvast aanstippen in je agenda dus.

Eerst is er nog de gastproductie ‘Undertwasser Wasserwasser’ van Compagnie Barbarie
op vrijdag 22 januari 2010 in de Stringe. De
organisatie is in handen van de Anzegemse
Cultuurdienst, maar Streven zorgt mee voor
de omkadering. Wie deze enthousiast onthaalde voorstelling graag wil zien, doet ons
een plezier door via ons kaarten te bestellen.
Let wel, je kan hiervoor enkel via ons gsmnummer 0476 01 21 21 reserveren. Meer
informatie over het stuk vind je op de website van de gemeente Anzegem.
Bedankt trouwens om massaal gebruik te
maken van ons nieuw online reservatiesysteem. We hopen dat jullie dat opnieuw doen
voor ‘Om nooit te vergeten’.
Reserveren:
GSM 0476 01 21 21 (ma-vr 19u00-21u00, zat
10u00-12u00)
www.strevenviche.be
Theatrale groeten en tot in januari of april in
De Stringe.
Undertwasser
Wasserwasser
Compagnie Barbarie
Organisatie:
Cultuurdienst
Anzegem
vrijdag 22 januari
CC De Stringe
Kaarten: €12,00

Reservatie kaarten:
www.deschietspoele.tk
of op 056/77.51.91

Lieve leden, ouders en sympathisanten!
Wij willen jullie eerst en vooral hartelijk
bedanken voor onze geslaagde spaghetti
avond. Dank u wel voor uw massale
opkomst, wij zijn alvast heel erg tevreden en
hopen dat ook u ervan genoten hebt!
De periode die er nu aankomt zal wat rustiger zijn. Omdat alle leidster nog hardnekkige studenten zijn, staat “den blok” voor de
deur. Daarom zullen er sommige zaterdagen
geen activiteit worden gegeven of zullen die
al eens georganiseerd worden op een andere dag of een ander tijdstip. Raadpleeg dus
zeker onze maandelijkse activiteitenbrief.
Zoals elk jaar organiseren wij opnieuw een
schitterende eskimofuif. Deze vindt plaats op
zaterdag 20 maart 2010 in De Stringe en
zal tot “Eskimo Back To Basics” gedoopt worden. We kunnen al een tipje van de sluier
oplichten door jullie te vertellen dat Sam De
Bruyn (jaja, die in het glazen huis zit voor
‘Music For Life’) schitterende plaatjes zal
komen draaien. Allen daarheen dus!
Wij wensen jullie alvast een spetterende eindejaarsperiode en hopen dat we allen een
prachtig 2010 mogen beleven.
Voor meer info en foto’s van de activiteiten
verwijzen wij graag naar http://www.vksjvchte.be en bij vragen kan je ook terecht bij
de hoofdleiding; Greet Heyse (0473/775584)
en Karen Vercruysse (0473/492128).

KSA-Vichte
Beste mensen,
De sint ligt vermoeid te recupereren van zijn cadeautjesronde, de kerstman is zijn nieuwe bottines aan het opblinken, de scholieren en studenten begeven het onder de onvermijdelijke
examendruk, maar wij, de stoere mannen van KSA, hebben daar geen last van!
Van een winterslaap is voor ons geen sprake, want na deze koude periode van lange nachten
en korte dagen zullen onze leden samen met de leiders weer spannende weekends, uitdagende 4-daagses en andere zotte activiteiten beleven!! En net hiervoor zijn we met de leidingsploeg druk aan het voorbereiden… Wat u ondertussen ook reeds in uw agenda mag
aanduiden met je feestelijke rode balpen, is dat we op zaterdag 24 april allemaal samen feesten, want dan is het weer ons gigantisch STRANDBAL, met nog meer plezier, nog meer mensen, nog bekendere DJ’s en nog meer redenen om die avond naar de Stringe af te zakken.
U steunt er trouwens onze jeugdbeweging mee, zodat we verder kunnen werken aan een
plaats waar de jongens elk weekend weer een fantastische tijd beleven!
Wist u trouwens, beste feestvierders, dat we met KSA sinds dit jaar een nieuwe witte feesttent verhuren, ideaal om uw tuin- en familiefeest in te houden? U kan zich steeds informeren bij onze materiaalmeesters (Giel-Jan: 0477 32 87 57 en Tim: 0479 73 33 09).
Om af te sluiten zetten we onze stoere buitenkant graag opzij om u allemaal een warm en
deugddoend eindejaar toe te wensen, alsook een nieuw jaar vol jeugdige en spannende
voornemens!
Vriendelijke KSA-groet!
De leiders.
(bij vragen of opmerkingen kan u steeds terecht
bij bondsleider Jonatan Baert: 0472 777 427)

Om nooit te vergeten
Auteur:
Alan Ayckbourn
Regisseur:
Walter Samoy
za 10 april - 20u00
vr 16 april - 20u00
za 14 april - 20u00
CC De Stringe
Losse kaart: € 8,00

Muziekacademie Waregem
Afdeling Vichte

KVLV-Vichte

presenteert

Wandelclub
DE TEXTIELTREKKERS

“CIRKELS IN DE TIJD”
(een fabel over de dood)
voor kinderkoor/tekst en orkest
Het verhaal: Bij de oorspronkelijke bevolking
van Australië, de Aboriginals, leeft een boeiende scheppingsmythe.
Het is een ontroerende, troostrijke fabel over
de dood “De ziel van Putter”.
Het verhaal gaat over een vogeltje, een putter, dat dood uit een boom valt midden in
een cirkel van dieren. Bij de dood van Putter,
stellen de dieren zich natuurlijk de vraag,
waar is de ziel van Putter gebleven…?
Het hele verhaal wordt gepresenteerd door
de klassen notenleer/woord.
VRIJDAG 5 MAART om 19u30
in de concertzaal van “DE STRINGE”
VVK € 3,00 / ADD € 4,00
Beperkte
ongenummerde plaatsen!
Reservatie kaarten:
0476292889 (Johan Deslee)
Johan.deslee@telenet.be

Het jubileumjaar “25 jaar Wandelclub De Textieltrekkers” werd ondertussen feestelijk afgesloten en een nieuw
werkjaar staat voor de deur. Naast de meer dan 2.000 wandelingen die in 2010 op grondgebied Belgie zullen plaats vinden en
gedetailleerd beschreven staan in het boek “MARCHING 2010”,
organiseert onze wandelclub de volgende activiteiten :
Wandelingen op zondag:
• 21 februari : de 7de Aktivtochten vanuit het o.c. Groeninge te
Kaster met diverse afstanden tussen Grijsloke en Otegem.
• 12 september: de befaamde Prutsketochten deze keer voor
de 16de maal en vanuit de Stringe met een keuze tussen 6 km
en 50 km.
Wandelingen op weekdagen:
• wo 28 april Grastocht vanuit de Kleine Kluis te Grijsloke
• wo 30 juni Hooitocht vanuit de Mensinde te Tiegem
• do 28 oktober vanuit de Speldoorn te Anzegem-Heirweg.
Diverse activiteiten:
Dit jaar worden 2 busreizen ingelast naar bevriende wandelclubs
en de traditionele barbecue op tweede pinksterdag. Het clubfeest in december moet dan het werkjaar 2010 afsluiten.
Wenst u meer inlichtingen, aarzel dan niet en contacteer:
Ons secretariaat: Rita Verpaele, Kleine Heerweg 37, 8791 Beveren-Leie – rita.verpaele@textieltrekkers.be – 0476.661087
of:
Onze voorzitter: John Depamelaere, Koornbloemstraat 11, Vichte – john.depamelaere@textieltrekkers.be – 056.777036 of beter
nog: kom eens de sfeer opsnuiven tijdens één van onze wandelingen die u hierboven aantreft.

Data spelletjesavonden
In deze winterperiode met zijn lange koele
nachten is het nog zo leuk om op een knusse
zaterdagavond kennis te maken met nieuwe
toffe gezelschapsspellen samen met je vrienden
Jullie worden alvast uitgenodigd in café den
Hert op de volgende data. Iedereen is welkom
op zaterdagen 16 januari, 6 februari en 13
maart. Er is een heel grote keuze en de spellen
worden uitgelegd door ervaren spelers.

Tot wandel!
3

Werkjaar 2008-2010

Voorzitster Greet De Kesel
056/32 56 89
Proost
E.H.L. Vdmoortele 056/77 78 70
Secretaresse Dorine Vddriessche 056/77 31 37
Januari 2010
Tip: Verplaatsingen van minder dan 5 km
doe ik met de fiets of te voet!

Za 30 Kaas-en Wijnavond
19.30u Bar De Stringe
Februari 2010
Tip: Ik lach graag!
Ma 22 Kookles 3:
“Bakles: eenvoudige taarten!”
19u refter gemeenteschool De Beukennoot
Lesgeefster: mevr. K. Tanghe
Maart 2010
Tip: Ik neem vaker een douche
dan een bad !
Di 09 Bezinningsnamiddag
Spreekster: Mevr. K. Velghe
Desselgem De Mote 14u
Di 16 Kookles 4:
“Koken met weinig geld”
19u refter gemeenteschool De Beukennoot
Do 25 Gezondheidsles “Benen in de kijker”
19.30u bar De Stringe
Lesgeefster: Mevr. R. Bol
April 2010
Tip: Ik drink min. 1,5 l water per dag!
Di 27 Quiz “Boerenwijsheid met prijs!“
19.30u De bar De Stringe

PROGRAMMA
• Sjaal met wateroplosbaar vlies
Ben jij ook weg van créatieve nieuwigheden?
In 1 avond maken we een weefsel van vlies en
woldraden met een unieke sjaal als resultaat.
Afmeting sjaal: 1,50 m op 22 cm.
Datum : dinsdag 19 januari ’10 om 14u00 en om
19u30 in “De Kring”
Prijs les en drankje : € 2,00 (leden), € 4,00 (nietleden) / Prijs vlies : ca. € 4,00
Mee te brengen: wol of katoen, mag van verschillende diktes en kleur zijn, speciale effecten
(pluisjes, bouclé, kleurverloop…), best een
beetje bij elkaar passend (ongeveer 250 g wol
voor de kleinste sjaal) / stukjes stof of vilt om te
verwerken (moet niet) / stikgaren (mag speciaal
zijn, komt dan mooi uit) / eventueel een naaimachine of je kan hem thuis stikken / veel kopspelden /goeie schaar
Inschrijven tot 11 januari: Cindy D’Hoop, Hooie-

str. 25, steven.peirs@telenet.be - tel. 772239
• Toneel “De Schietspoele”
12, 14, 19 en 20 februari ‘10
• Uitwaaitocht: zondag 14 maart ‘10
Naar jaarlijkse gewoonte een lekker ontbijt en
een fikse ochtendwandeling.
Info en inschrijving: Chr. Cosaert - 056/775466
• Koken met vis
Dinsdag 23 maart ’10 namiddag of avond
Info en inschrijving: Karien Demeyer - tel.
056/775537 of Cindy D’Hoop - tel. 056/772239
• Paasviering: zondag 28 april ‘10
Info en inschrijving: Chr. Cosaert - 056/775466
• Daguitstap: zaterdag 27 maart ‘10
Voor ons weet … voor jullie nog een geheim
Info en inschrijving: I. Vandepitte - tel.
056/775756 of Mady D’Hoop - tel. 056/772371
• Zwemmen op maandag
Van 19u45 tot 20u45 is het volledig zwembad
van Deerlijk voor KAV-Vichte afgehuurd.
Meer info: Hilde Dehullu- tel. 056/77 69 09

Beste,
Ga gerust even grasduinen op onze website
www.markantvzw.be/vichte voor ons volledige aanbod tot en met juni 2010.
Alvast hieronder een greep uit de activiteiten
van januari tot en met april.
We starten het nieuwe jaar met een champagneproeverij en genieten eind januari van
“wellness” in het zen-bad te Harelbeke.
Op 16 februari zijn de kinderen aan de beurt
en op 25 februari wagen we ons aan een
boeiende avond rond “sexual healing”.
Op 31 maart laten we onze creativiteit de
vrije loop tijdens de bloemschikles.
Indien je meer informatie wenst over het
activiteitenaanbod/lidmaatschap van Markant Vichte...
Bel naar: Hilde Verhaeghe (Ter Beke 6) 056/77 92 60
Mail naar: Marianne Van Caenegem - marianne@schamp.be

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Pasen) te bezorgen vóór vrijdag 12 maart 2010
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

www.neosvzw.be
Maandelijkse activiteiten
Petanque: 1ste di+2de vr 14u00 u. Okapi Zwevegem
Zwemmen: 2de di 16u00 in zwembad te Deerlijk
Kaarten: 3de di 14u30 De Stringe of Rembrandt
Wandelen: laatste dinsdag 14u30. Wisselend
parkoers (contacteer Erik)
Fietsen: do 14u30 aan kerk Vichte (‘s zomers)
Januari 2010
Di. 19: Nieuwjaarsfeest met misviering 11u00.
Rembrandt 12u00 u: receptie - diner - animatie
Februari
Di. 9: namiddag bedrijfsbezoek Betafence te
Zwevegem (Bekaert)
Di. 16: De Stringe - kaarten
Maart
Ma. 1: De Spil Roeselare 15u00: “De Frivole
Framboos”
Di. 16: Rembrandt 14u30:. voordracht “Ostheopathie” door Peter Vander Schueren
Di. 23: namiddag naar Antwerpen: diamantmuseum en vernieuwd centraal station

ZOEKERTJE
Gevonden in de koffer van mijn wagen: zwarte versterker Invictus.
Wie dit er verkeerdelijk deponeerde, contactere: 0496/266218

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

UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

