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Editoriaal

Editoriaal
Hebben jullie ze al gezien? Ik nog niet! Toch niet op het moment dat ik
dit voorwoord schrijf, en das minstens een week voor jullie het kunnen
lezen. Persoonlijk vind ik ze aan de late kant. Op andere plaatsen heb ik
ze wel al in het straatbeeld zien verschijnen. Sommige op één poot andere op twee, de stevigste exemplaren op vier. Deze laatste zijn meestal
voorbehouden voor de echte zwaargewichten. Ja, ze zijn laat in onze
gemeente. Meestal schieten ze als paddenstoelen uit de grond bij de
eerste herfstregen, zeker als je er rekening mee houdt dat de meteorologische herfst al op 1 september begint. Zou de schitterende nazomer
er iets mee te maken hebben misschien? Of hebben ze groeiproblemen?
Slecht bemest? Pas op, we moeten er ook rekening mee houden dat ze
slechts om de zes jaar tot bloei komen. Dit doet me denken aan de
Amorphopallus titanum of de reuzenaronskelk die slechts om de 3 tot
acht jaar bloeit en daarbij een stinkende geur achterlaat . Hmm, over
vergelijkingen gesproken… Nu éénmaal als ze opduiken dan zie je ze in
alle kleuren: groen, blauw, oranje, geel, zwart en alle mogelijke combinaties. Al die verschillende tinten, dat past niet altijd bij elkaar, soms
strijdt dat wel eens. En af en toe blokkeert de ene al wel eens het zicht
van de andere. Kwatongen beweren dat ze soms zo met voorbedachten
rade worden aangeplant. Er is nog een eigenaardig verschijnsel: het
gebeurt al eens dat ze tijdens hun bloei wijzigen van kleur. Het is een ras
apart. Vroeger waren ze meestal uit hout maar nu vind je ze ook in
kunststof. Die verkiezingsborden hé, weldra zie je het bos niet meer
door de bomen. En al die kandidaten die erop kleven en op onze gunst
rekenen. Enfin, ik stem alvast op zij die het goed met ons dorp voor hebben en onze belangen, rekening houdend met onze buren, eerlijk maar
stevig verdedigen.
De Dorpsraad Vichte doet dit ook al jaren, niet op politiek vlak, maar wel
op socio-cultureel, sportief en jeugdig vlak en dit reeds 35 jaar. Weet je,
de gemeenteraadsverkiezingen die er aan komen, vormen rechtstreeks
de oorzaak van ons bestaan. Toen de zelfstandige gemeente Vichte in

het begin van 1977 opging in de fusiegemeente Anzegem wilden enkele
vooruitziende Vichtenaren de eigenheid en de belangen van ons dorp
blijven behouden en ondersteunen. De eerste ideeën hierover werden al
2 jaar voor de fusie geformuleerd. Tijdens de verbroederingsfeesten te
Ommerheim in 1974 hield de laatste burgemeester van ons Dorp Antoon
Steverlynck een voordracht met een duidelijk standpunt en visie: “ Eerdaags zal Vichte met een ander gemeente fusioneren. Met dewelke is
nog niet definitief geweten. Wij willen aan geen demagogie doen met te
pleiten voor een verdere zelfstandigheid. Het heeft geen zin tegen de
vooruitgang te vechten. Maar het heeft wel zin de toekomst mede te willen helpen bepalen. Daarom zullen we eisen dat Vichte als leefgemeenschap, zoals dat met Ommersheim het geval is, verder een eigen kultureel
leve mogen leiden. Dat de Kultuurraad en de sportraad en de vele verenigingen hun lokale aktiviteiten verder kunnen uitoefenen. Dat er voor
de bevolking een inspraak-mogelijkheid wordt geschapen in het algemeen beleid.” Ommersheim was een jaar daarvoor gefusioneerd in Mandelbachtal. Tezamen met die fusie ontstond ook de Ortsrat van Ommerheim. Onze Dorpsraad vindt dus zonder twijfel een deel van zijn wortels
terug in de verbroedering met onze Duitse vrienden.
Bij de eerste jaren onder het voorzitterschap van Herman Coene was het
nog even zoeken maar er werd direct een stevig fundament gelegd.
Enkele jaren daarna in 1988 onder het stimulerende voorzitterschap van
Luc Vandamme zag deze Verteller, ons uniek dorpskrantje, voor het eerst
het daglicht. Nu 25 jaar later is het meer dan ooit het forum voor het
Vichtse verenigingsleven. Sinds enkele jaren kunnen we kort op de bal
spelen dank zij onze website www.vichte.be. De Dorpsraad staat niet stil,
dat is duidelijk. Wie weet waar de toekomst ons leiden zal? Wel, voor de
nabije toekomst is dit niet moeilijk. Je leest gewoon in deze editie welke
activiteiten onze verenigingen allemaal voor ons klaargestoomd hebben,
en je zal ongetwijfeld een volle agenda hebben.
Tot op een van de evenementen of op de kermis.
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte, Dominique Dominique Demurie
Voorzitter

BERICHT aan de
bevolking en inwoners
van de betrokken straten
nav het Kermisweekend

DE 5 MIJL VAN VICHTE
BRANDWEER ANZEGEM

Naar aanleiding van de kermis en zijn
activiteiten zal er op politiebevel een tijdelijk verkeersreglement zijn op 15, 16
en 19 september.
Op zaterdag 15.09.2012 vanaf 16.00u tot
20.00 u of 24.00 u
Is de toegang voor iedere bestuurder
verboden, in beide richtingen, in de
kerkdreef (tot 20u) en de
Vichteplaats(tot 24u) te Vichte. Bovendien is het verboden te parkeren of stil
te staan in de Kerkdreef en in de Vichteplaats (Vichtecross), gedurende de
bovenvermelde tijdstippen.
Op zondag 16.09.2012 is van 12.00 u tot
24.00 u 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 19.09.2012 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.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht
van de weggebruikers door middel van
de verkeersborden en nadars.
Overtreding van dit reglement wordt
bestraft met politiestraffen.

stratenloop

6 – 12 – 18 – 25 – 35 - 42 Km

DWARS DOOR DE KAZERNE

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012
in Brandweerkazerne : Beukenhofstraat 44 Anzegem - deelgemeente VICHTE
INSCHRIJVEN VANAF 13 U
!

START KINDERLOOP: 14 U • 4 KM OM 14U30 • 8 KM OM 15U

"

www.textieltrekkers.be
rita.verpaele@textieltrekkers.be
V.U: John Depamelaere Koornbloemstraat 11 8570 Vichte

www.iddruk.be

Met de werkgroep Iloïlo-Vichte willen wij
hier iets aan doen en daarom organiseren we
ook dit jaar met Vichte kermis een spetterend
weekend ten voordele van de mensen in ons
melaatsendorp.
Op vrijdagavond 14 september 2012 nodigen
we iedereen uit om samen met vrienden en
familie te komen kijken naar het optreden
van het Vocaal Ensemble “Septem Viri” in
de Oude Kerk vanaf 20u. Septem Viri bestaat
uit 7 mannen die a capella zingen : de mooiste kaskrakers van onder andere Elvis Presley
en the Beatles tot de beste hits van de
hedendaagse popmuziek, samen met heel
veel humor gebracht in een prachtige muzikale show.
De toegangsprijs per persoon bedraagt 10
euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur.
Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.
Kaarten kunnen bekomen worden bij :
- familie Vaneeckhout-Vantomme
056/77.50.22
- Pastoor Luc Vandemoortele
056/77.78.70
- en alle leven van de werkgroep

Brood dat
men deelt
smaakt
beter !
Miljoenen mensen lijden honger, gisteren,
vandaag en morgen.
Wat doen wij, mensen die een goede tafel
en een zacht bed hebben ?
Schrikken wij bij de confrontatie met dit
werelddrama ?
Hebben wij medelijden ?
Werpen we de schuld op anderen ?
Schrikken helpt niet!
Medelijden helpt niet !
De schuld op anderen werpen
is een vlucht ...

Op zondag 16 september organiseren we
vanaf 14u in de Oude Kerk terug een Vlaamse Kermis met allemaal originele soorten
volkspelen. Rond de Oude Kerk kan je mee
doen met het ganse gezin aan ons Petan-

Het enige wat overblijft is DELEN,
Ons brood, onze welstand, ons confort en
onze luxe.
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Organisatie: Brandweer Anzegem

quetornooi. Het hele gebeuren combineren
we met de boekenbeurs van het Davidsfonds
Vichte. In een gezellige familiale sfeer kan
je steeds terecht voor een hapje en een
drankje.
Dit alles organiseren we natuurlijk ten voordele van ons melaatsendorp in de Filippijnen.
Gedurende onze activiteiten staan we ter
beschikking om de nodige informatie te
geven rond ons project. Zo kunnen we u vertellen hoever het staat met de verschillende
projecten rond zelfvoorziening binnen het
melaatsendorp : het kantklossen, de eigen
bakkerij en apotheek, de watervoorziening,
de huisvesting en de studiebeursen voor onze
studenten.
Kortom duizend en één reden om zeker af te
komen.
Tot op het kermisweekend.
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Olekenbosstraat 36
8570 Vichte-Anzegem
tel 056/77.50.22
rekeningnr. 001-4823906-75
Isabel Beirlaen
Rudy en Dorine Vanderstene
Pastoor Luc Vandemoortele
Patriek en Nicole Vaneeckhout
Peter en Kirsten Verschueren

Vers Geperst
Zondag 16 september
2012
vanaf 14u30
OUDE KERK VICHTE
Bezoek het Davidsfonds tijdens kermiszondag in de Oude kerk, kom kennismaken met het jaarprogramma en alle boeken & CD’s van het lidmaatschap.
Bezoek ook eens www.davidsfonds.be
afdeling Vichte

Een overzicht van de
wedstrijden die
Wiel In Wiel organiseert
Ten eerste: de “veldcross der Vichtenaren”
die reeds aan de achtste editie toe is. Op
zaterdag 15 september 2012 verwachten we
U massaal in de kerkdreef om de vele deelnemers luid aan te moedigen. De start is om
16.30 uur in de kerkdreef en de aankomst na
10 ronden aan voorkant van de meisjesschool
ook in de kerkdreef.
Er zal een tent opgetrokken worden in de
wei met echte Vlaamse muziek van in de
jaren 70-80 . Er is een bar en ook een lekkere
pistolet met gebakken worst te verkrijgen.
Het vernieuwde parkoers zal zeker iedereen
aanspreken, daar je de renners bijna volledige ronde kunt gadeslaan.
De balkjes en een zandstrook zullen de veldcross nog meer cachet geven.
Nadien is er in de tent in de wei slagerfestival
zoals op iedere cross, dus allen op post op
deze zaterdagavond 15 september.
In de namiddag vanaf 15.00 uur is de tent al
open.
Op zondag 16 september 2012 hebben we
dan onze jaarlijkse afspraak voor de juniorenwedstrijd. Deze wedstrijd telt 15 ronden
met een totaal van 94.5 KM
Kermisdinsdag 18 september 2012 wordt
uiteraard de super hoogdag met de 80 ste
editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor
Elite met en zonder contract en beloften. De
wedstrijd telt 12 ronden met een totale

Bruine Duivels
heropenen
Café De Gilde voor
1 dag.

Op 4 september eerste kaarting en hobby om
14h in ‘t Huizeke.
Er is iedere 1ste en 3de dinsdag van de
maand kaarting en hobby in ‘t Huizeke.
18 september : Open Deur Dag in ‘t Huizeke
achteraan de Gilde. Iedereen welkom.
30 september : Nationale dag voor Chronische Zieken. Er is om 10h30 Mis voor
de afgestorven leden met daarna
receptie. Dan volgt het middagmaal
en ontspanning een quiz. Dit alles
gaat door in De Linde te Ingooigem.
30 oktober : Voordracht : Zorgen voor jezelf,
wat maakt je leven gezond en gelukkig. Dit gaat door in ‘t Huizeke, begeleid door Hr.Jan Vaneste.

Op dinsdag 18 september staat er
een nieuwe editie van Vichte Koerse op het programma. Profs en
elite-zonder-contract kunnen zich
er met elkaar meten tijdens enkele
plaatselijke rondjes in en rond Vichte. De streep ligt traditioneel in de
Oudenaardestraat, nabij café De
Gilde, maar sinds kort wordt dat
niet meer uitgebaat. Omdat tradities in ere moeten gehouden worden, springen de Bruine Duivels in
de bres.
Textielprijs nummer 80 wordt het
ondertussen al en de organisatie
Wiel in Wiel brengt altijd een heel
mooi deelnemersveld op de been.
Dat zorgt ook altijd voor het nodige volk, die tot vorig jaar terecht
konden in café De Gilde om de
dorst te laven. Café De Gilde staat
nu al enkele maanden leeg en
velen zagen daardoor ook hun
gelukzalig pintje in rook opgaan.
Maar minivoetbalploeg Bruine Duivels Vichte springt met alle plezier
in dat gat. Café BDV gaat op dinsdag 18 september voor het eerst, en ook maar voor 1 dag, open.
De Bruine Duivels willen hiervoor eerst en vooral de mensen van Brouwerij Verhaeghe danken. Zonder hun steun en hulp had dit initiatief niet kunnen doorgaan. Op dinsdag 18 september kunt u voor, tijdens en na de 80e Textielprijs dus terecht in café De Gilde, dat voor
deze eenmalige stunt herdoopt wordt naar “Café BDV”. De deuren zwaaien open vanaf 11u,
dus u weet waar u moet zijn!
Tot dan, Bruine Duivels Vichte
meer info: www.bruineduivels.be

WIEL
IN
WIEL
afstand van 150 KM met start aan de vernieuwde platse om 14.00 uur.
Vele grote namen worden weer verwacht
maar zeker zal de volledige ploeg van Landbouwkrediet aanwezig zijn evenals Stijn
Devolder, Godart, Rasmussen(jawel de gele
truidrager van de tour geweest)komt ook
met zijn ploeg naar Vichte.
Dit jaar zal er terug een podium worden
geplaatst waar alle renners worden voorgesteld aan Café het Molenhuis alsook enkele
intervieuws van oudere gloriën.
Ook Exqi TV zal 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 19 september om 18.30 uur.
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 160 deelnemers. Dus alle supporters terug op post op kermisdinsdag.
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 een ernstige
financiële inspanningen. We moeten het
hebben van de medeburgers en ook van onze
talrijke sponsors.
Tot hoors en ziens!!!

Gegroet vrienden
van KSA
Ter Vichten!
Wat ging het werkjaar 20112012 weer razendsnel voorbij… Gelukkig zijn er nog de zoete herinneringen die we kunnen koesteren aan onder
andere onze spetterende heemfeesten, de
vele topactiviteiten, zalige kampen enzovoort enzoverder… Gewoonweg teveel
hoogtepunten om hier in dit korte tekstje
uitgebreid op terug te blikken. Zij die erbij
waren kunnen dit zeker beamen! Allen
geweldig bedankt voor erbij te zijn, ons te
steunen en ons het nodige vertrouwen te
schenken. Het is een geweldige stimulans om
er in het volgende werkjaar opnieuw volop
tegen aan te gaan. Als ik er zo even de agenda op nakijk, zal het zal alleszins weer de
moeite worden. Daarom geef ik graag een
samenvatting hoe de eerste KSA-maanden
eruit gaan zien.
• Weekend van 15 september: eerste activiteit van het werkjaar.
• Zondag 23 september: The Games @ voetbalplein bij De Stringe. De jaarlijkse verbeterde versie van “Spel zonder grenzen” met
BBQ. Informatie voor inschrijven BBQ of
Games kun je terugvinden op de affiche die
ook in deze Verteller staat.
• Zaterdag 3 november: KSA Vichte bestaat

VKSJ staat weer paraat
VKSJ Vichte speelde een prachtig kamp in
Kinrooi klaar en vertrekt binnenkort naar
een hopelijk even fantastisch werkjaar! Haal
uw agenda maar boven, want wij kunnen al
heel wat datums beloven: op 22 september
van 14u tot 17u wordt het jaar ingezet met
een heuse startdag, het enige toegangsticket
voor dit ravottersevenement is een vrolijke
lach (daarna kan je vragen aan je ouders of je
in de VKSJ komen mag). Dit vindt plaats, net
als onze andere activiteiten, aan het lokaal in
het beukenhof. Daar wordt het iedere zaterdag vast en zeker tof. Iedereen is welkom op
deze kenningsmakingsactiviteit en voor je
het weet is lid zijn van de VKSJ een feit. Op
24 november geven de VKSJ meisjes een spetterend optreden. Jaja, onze ouderavond is
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dit jaar maar liefst 75 jaar. Naar goede
gewoonte wordt dit gevierd met een spetterende editie van Oberbayern. Z i n g e n ,
drinken en dansen op topniveau! Ik kan al
verklappen dat de bejubelde The Antonio’s
er hun opwachting zullen maken. Dit naast
een geheime hoofdact, die ik hier niet kan
verklappen, omdat die geheim is natuurlijk!
Vroegere hoofdacts waren onder andere
Get Ready en Sam Gooris, dus bereid je
maar voor op het beste van de Vlaamsche
muziekscene.
Je ziet het, we blijven niet bij de pakken zitten. Alle ingrediënten zijn alvast aanwezig
om fantastisch te beginnen aan het werkjaar.
We kijken ook reikhalzend uit naar het nieuwe gemeenschappelijke lokaal met VKSJ dat
er in de loop van het komende werkjaar
moet komen. Om optimale werking te kunnen garanderen met het hoge ledenaantal in
beide Vichtse jeugdverenigingen is het van
cruciaal belang dat de huidige accommodatie
wordt uitgebreid en aangepast aan alle voorschriften op het vlak van veiligheid en ruimte. Er zijn al enkele moedige stappen genomen in dit proces, hopelijk blijft dit voor ons
in de positieve richting evolueren!
Zo, rest ons dan nog om iedereen een goede
start van het schooljaar te wensen! Met vragen en opmerkingen kan je nog steeds
terecht bij de hoofleider (Jelle Ryckoort, tel:
0497/376607, jelleryckoort@hotmail.com).
Aarzel niet om hem te contacteren!
Dikke KSA-groeten,
De leiders van KSA Ter Vichten.

alweer 2 jaar geleden. Fuiven
met eskimo’s doen we nog
altijd, deze keer op 23
maart. De leidsters brengen je tijdig op de hoogte
en zo bemachtig je zeker
een kaart! U ziet: naast onze
wekelijkse activiteiten mogen
we weer heel wat in onze
agenda noteren. Om dan van 10 tot
18 juli opnieuw op kamp richting Zedelgem
te keren! Wilt u zich over onze jeugdbeweging verder informeren? TEL: Lisa: 0477/83 49
69 en Isolde: 0494/42 47 05 of MAIL:
vksj.vichte@hotmail.com. U kan de nieuwe
hoofdleiding via deze gegevens contacteren.
Heel veel groeten en tot snel (nog met onze
zomersproeten en een bruin vel),
De leidsters van VKSJ Vichte

WIELERTOERISTEN WIEL IN WIEL VICHTE
ORGANISEREN DE 12° VLAAMSE ARDENNEN
FIETSTALLY & MOUNTAINBIKE-TOERTOCHT.
Beste sportliefhebber,
Op zaterdag 25 september organiseren wij
met de wielertoeristen ‘Wiel in Wiel Vichte’,
onze 12° Veldtoertocht en Wegrally in Vichte.
Gezien ons dorp gelegen is aan de voet van
de Vlaamse Ardennen, kunnen wij zonder
blikken of blozen stellen dat we beschikken
over een prachtig parcours, in een uniek stukje natuur, waar iedere MTB-er of wielertoerist zich naar hartelust kan uitleven.
Er worden voor de veldtoertocht drie omlopen voorzien: 35 km, kort en pittig, 50 voor
de getrainde mtb-er en de 80 km voor de gasten die zich eens willen weren en alles geven
… crossen jongens en meisjes! Het kan zo’n
deugd doen.
De drie trajecten lopen o.a. over veldwegen,
bospaden en wegeltjes … en zijn uitstekend
bewegwijzerd. Volgende plaatsen zijn o.m.
opgenomen in het parcours: Anzegem, Wortegem-Petegem, Tiegem, Kwaremont, voor
–en achterkant (Wallonië) van de Kluisberg
(enkel de 50 & 80 km-uitvoering)
Voor de wegrit hebben we vorig jaar enkele
nieuwe trajecten uitgebouwd. Zonder meer
prachtig. Een rit van 80 km doorheen het
nabije Wallonië 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 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,
nakaarten bij een frisse pint of een frisdrank
met een stevige boterham. Den après-sport
kan ook deugd doen aan ’t hertje… en zorgen voor het spijzigen van onze kas.
Inschrijven kan op zaterdag reeds vanaf 8 u
tot 14 u in 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 zich meer en meer gaan
mengen in de 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 ver-

Gezinsbond Vichte organiseert
voor de 12de maal haar

TWEEDEHANDSBEURS

dienen zijn.
Het wegseizoen begint de tweede zondag
van maart en eindigt de tweede zondag van
oktober. Er wordt telkens gestart om 8 u. 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 De Panne).
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 13.30 u. voor een rit van 100 à 120
km. Voor de liefhebbers is er nog een rit op
woensdagavond met aanvang om 18 u. aan
ons lokaal tot 20 u. 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 rallys worden gecontroleerd aan de
hand van een kaart die in de voorziene vakjes wordt afgestempeld. Er worden een vijftal
bergritten gereden met telkens een 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
over twee jaar lag in de Cevennes met z’n
prachtige natuur en heerlijk fietsklimaat. Dit
jaar trekken 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 16 /11 van 20
tot 22 u. en op zondagvoormiddag 25/11 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 JeanMarie
Verhoest
via
émail
jmverhoest@telenet.be
of
via
gsm
0496/266218 voor meer inlichtingen en info.
Je kan tevens eens afkomen de zondagmorgen om eerst enkele proefritjes mee te rijden.
Bezoek onze website www.wtcvichte.be met
allerlei info en foto’s over onze activiteiten.

op za. 29 september
in
De Stringe, Vichte

van 14 tot 17 u.
Toegang gratis
Welkom in de cafetaria
•

Standhouders kunnen nog inschrijven tot woensdag 19 september (of tot alle tafels besproken zijn)
via e-mail aan dirkgabriel6@msn.com. Leden van de Gezinsbond huren een tafel (+/- 2 m²) tegen
de prijs van € 10. Niet-leden betalen € 15.

De Beukennoot Vichte
(Beukenhofstraat 38),
weerom in een Europees
project. Buitenlanders te gast
bij ons van
14 tot 18 november 2012
Na een heel geslaagd project over “sterktes”
waarbij onze Vichtse gemeenteschool in zee
ging met scholen uit Polen, Italië, Turkije en
België werd door de Europese Gemeenschap
in juni 2012 ons nieuwe project goedgekeurd. Ditmaal gaat het over o.a. “trotsdozen”. Kinderen kunnen in een doos of map
zaken bewaren waarover ze trots zijn: bv.
een medaille die ze haalden, een mooi of
geslaagd werkje dat ze maakten, een leuk
brevet, een gevisualiseerd schouderklopje,
een talent. Het gaat over het ontwikkelen
van een positief zelfbeeld bij kinderen. We
vonden Europese partners in Noord-Ierland
(2 scholen in het Verenigd Koninkrijk) en
Hongarije. De landen Portugal, Estland en
Roemenië vielen af wegens besparingen
aldaar… jammer. Ons project (waarvan we de
Europese coördinator zijn) kreeg 89,60% van
de Europese gemeenschap, wat niet onaardig is in het Europese onderwijslandschap.

Midden november 2012
komen de delegaties onze school
bezoeken en leren
we samen hoe we
het positief zelfbeeld bij onze kinderen
kunnen
bevorderen. In mei
2013 zijn we te gast in
Belfast en nadien nog
in Hongarije. Het is de bedoeling dat ook
onze kinderen communiceren met hun buitenlandse klasgenoten.
Verder is de gemeenteschool ook al enkele
jaren partner met de Europese School van
Moeskroen (Centre Educatif Européen) voor
een taaluitwisseling tussen Wallonië en
Vlaanderen. Schitterende ontmoetingen…
We doen samen met onze zesdeklassers een
sportweek, een schoolreis en een bezoek aan
elkaars school na een uitgebreide kennismaking via e-mail.
Zo proberen we in Vichte onze kinderen voor
te bereiden op een toekomst die steeds internationaler wordt. Talenkennis is daarbij een
troef. Dat willen we onze leerlingen meegeven.
PS. Onze (alsmaar meer succesvolle) kerstmarkt vindt dit jaar plaats op woensdag 19
december 2012 vanaf 17 uur

+HUIVWFRQF

]DWHUGDJRNWREHU

RNWREHU
]RQGDJ

&&'H6WULQJH9LFKWH

+HW EHVWXXU HQ GH OHGHQ YDQ 6LQW&HFLOLD 9LFKWH
+HUIVWFRQFHUW 1DDU JRHGH JHZRRQWH EUHQJHQ ZH H
JHEUDFKWGRRU9LFKWHV'UXPEDQGROY'RPLQLTXH%RV
GH .RQLQNOLMNH )DQIDUH 6LQW&HFLOLD ROY .DDWMH
3URNRILHY-DQ9DQGHU5RRVWHQ'XNH(OOLQJWRQ

3

is
u
h te
w
ch
u
i
t
s nV
a
lv va
a
r lag
e
i
rs e v
e
V td
me

VICHTE
KERMISWEEKEND

Vrijdag 14 september 2012

•20u00 de Oude Kerk Vichte – "Septem Viri"
A cappella vocaal ensemble met oude kaskrakers van Elvis Presley en
The Beatles tot de beste hits van de moderne popmuziek
Toegangsprijs optreden : vvk € 10 add € 12, kinderen onder 12j gratis
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO, ten voordele van het Filipijns melaatsendorp

Zaterdag 15 september 2012
•Stratenloop "Dwars door de kazerne", "De 5 mijl van Vichte" loopwedstrijd 4 en 8 km
(inschrijving vanaf 13u start om 14 u (kinderloop) om 14u30 (4 km) – om 15u (8km )
Organisatie : Brandweer Anzegem
•vanaf 15u00 u opening wielerfeesttent langsheen het parcours in de kerkdreef;
Na de koers volgt een spetterend schlagerfestival in de tent. Organisatie: Wiel in Wiel
•16u30 Kerkdreef “8° Veldcross voor Vichtenaren” Organisatie: Wiel in Wiel.

Zondag 16 september 2012
•14u00 Kerkplein Oudenaardestraat Vichte
Brandweer Anzegem animeert Vichte Kermis
spectaculaire death-ride van de kerktoren, en animatie
•vanaf 14u00 Oude Kerk
- spetterende volksspelen voor jong en oud met prachtige prijzen
- boekenbeurs: voorstelling boekenpakket en jaarprogramma davidsfonds
- petanquetornooi
Organisatie tentoonstelling : werkgroep ILO-ILO , t.v.v het Filipijns melaatsendorp
Organisatie boekenbeurs : Davidsfonds Vichte
•15u30 Wielerwedstrijd voor Junioren
Start: Beukenhofstraat Aankomst: Molendreef 15 ronden 94,5 km
Organisatie: Wiel in Wiel
•18u00 Café den Breugel optreden The Upcats - Alternatieve en Indie cover rockband
(The Kooks, Arctic Monkeys, Bloc Party) gebracht door onder meer
jeugdig geweld uit Vichte
•vanaf 19u00 tot 21u30 Café Molenhuis
Optreden Verscheidene imitatoren o.a. Kevin Kenzo, Djuna, Michael Angelo
brengen André Hazes, Will Tura, Elvis Presley, ….

Dinsdag 18 september 2012
•Vanaf 11u00 Café De Gilde voor één dag omgetoverd naar
Café BDV Organisatie: Bruine Duivels Vichte
•Vanaf 12u00 Café Molenhuis Inschrijving Koerse, BBQ met braadworst en springkasteel
•14u00 Wielerwedstrijd 80ste Textielprijs voor elite met en zonder contract en beloften
Start: Molenhui - Aankomst: Oudenaardestraat (±17u30) 12 ronden -150 km
•14u tot 19u Opendeur in ’t Huizeke (achter de Gilde) Ziekenzorg Vichte-Ingooigem
de werkjes van de hobbyclub worden tentoongesteld en verkocht. Koffie en taart en een
lekker biertje worden geserveerd. Aarzel niet om eens binnen te springen.
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO - Fam.Patriek Vaneeckhout-Vantomme: 056/775022 - Pastoor Luc 056/777870 en alle leden Davidsfonds Vichte - Koen Tack, Edgar Tinelstraat 8 -8570 VICHTE
Wiel in Wiel - Philippe Degroote: 056/772571 Brandweer Anzegem Piet Beirlaen

Schrijf je in: kom langs in de bib of via het formulier op website

Streven
Theaterliefhebbers
Het beeld van een reusachtige
dino op het podium van de scène
brandt nog verder op ons netvlies en
de zoete smaak van Pina Colada plakt
nog heerlijk aan ons kiezen…
Met de herinneringen aan een boeiend en
succesvol toneelseizoen, bereidden wij ons
voor op wat komen zal! Trots als een peuter
op het potje stellen wij u enthousiast volgend
programma voor:

TRAMLIJN VERLANgEN
Auteur: Tennessee Williams
Regie: Frank Hofmans
Speeldata: 10, 16 en 17 november 2012
Blanche komt haar zus Stella en schoonbroer
Stanley opzoeken. Ze heeft alles moeten achterlaten, haar ouderlijk huis, haar job als lerares, haar man, haar reputatie, haar familietradities. Op zoek naar een nieuwe wereld,
een nieuw doel en vooral zekerheid, wordt
ze geconfronteerd met de aardse en ruwe
macho Stanley die haar culturele achtergrond doorprikt als vals maniërisme. Haar
fantasie en seksualiteit overschaduwen haar
werkelijkheidszin. Hunkering, verlangen,
begeerte en liefde zijn de kernen waarrond
het leven van deze mensen draait.

KNEchT

VAN

2

MEESTERS

Auteur: Carlo Goldoni
Regie: Joost Van de Kerkhove.
Speeldata: 6, 12 en 13 april 2013.
De knecht van twee meesters´
begint waarmee de meeste komedies
eindigen: met een huwelijk tussen twee
geliefden. Maar dan loopt het plots allemaal fout. Een doodgewaande minnaar
duikt op. De vader van het meisje vindt de
bruidschat van zijn dochter belangrijker dan
een goede echtgenoot en alles wordt klaargemaakt voor een nieuwe huwelijksceremonie. Maar is de minnaar wel wie hij zegt dat
hij is?
Alsof er al niet voldoende verwarring is,
besluit diens knecht twee meesters te dienen
want, zo redeneert die, twee heren dienen
wil zeggen: tweemaal zoveel loon en vooral
tweemaal zoveel eten…
Wil je van beide voorstellingen genieten?
Aarzel dan niet om een seizoenskaart te
kopen! Voor de houders van een seizoenskaart houden we de beste plaatsen in de
Stringe vrij tot twee weken voor de voorstelling! Meer info: probeer een exemplaartje
van ons drieluik te bemachtigen of surf naar
onze vernieuwde website: www.strevenvichte.be
Wij hopen jullie in november en april
opnieuw te mogen verwelkomen op de paarse zitjes van de Stringe!
Speelse groet!

VERWENDAG zaterdag 20 oktober 2012.
Kom langs in Vichte tussen 10u en 12u.
Via een unieke rondreizende compacte game
flightcase kan groot en klein, jong en ouder
kennismaken met het uitgebreide aanbod
van consoles, videogames en accessoires.

START TO GAME: september-oktober
bibliotheek Anzegem.
Schrijf je in voor Anzegemse finale op
zaterdag 20 oktober 2012.
Intussen kan je oefenen tijdens opeopeningsuren bib of op afspraak.
Voor meer info: bibinfo@anzegem.be of 056
68 14 22
1 tot 15 november 2012
Opgelet door het upgraden van het bibliotheeksysteem zal op bepaalde ogenblikken
de catalogus online NIET beschikbaar zijn.

Badmintonclub
Uitnodiging
aan alle inwoners,
en verenigingen van Vichte

Herdenking
van de

nationale bevrijdingsen vredesdag
Zondag 11 november 2012
Programma :
8h30 : samenkomst aan de Vichteplaats
8h45 : vredesoptocht naar de kerk
9h00 : eucharistieviering verzorgd door de leerlingen van het 5de leerjaar
9h45 : vredesoptocht naar het gedenkteken
10h00 : plechtigheden aan het gedenkteken
10h20 : vervolg van de vredesoptocht naar het
Brits Militair Kerkhof
10h30 : huldebetoon aan onze bevrijders op het
Brits Militair Kerkhof
10h45 : einde van de plechtigheden – dankwoord
aan alle aanwezigen
Betuig je sympathie door :
het bevlaggen van je woning
het mee opstappen in deze vredesmars
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Prutske

start zijn seizoen
Al meer dan 30 jaar kunnen onze dorpsgenoten en hun buren hun sportiviteit botvieren
met een racket en shuttles. Iedere donderdagavond vanaf de eerste week van september tot de laatste week van juni kunnen jullie
recreatief badmintonnen in de sporthal
Beekdale aan het Ommersheimplein te Vichte. We starten om 20u en slaan de laatste
pluim buiten om 22u.
Je hoeft geen krak te zijn. Zowel beginnelingen als gevorderden, alleen of met vrienden,
mannen als vrouwen, jongere 14 jarigen tot
ervaren 74 jarigen, iedereen is er op zijn
plaats.
Wil je even kennismaken? Geen probleem.
De eerste keer kom je er gratis in! Wij hebben enkele reserverackets en pluimen in
bruikleen, niets houd je dus tegen.
Badmintonners die het al gewoon zijn betalen 25 euro lidgeld en 1, 5 euro per avond.
Hierbij word je verzekerd en krijg je een
koker shuttles Yonex Mavis 300 gratis. Mensen die slechts nu en
dan eens kunnen binnenspringen betalen
gewoon 2,5 euro per
avond, maar zorgen
dan wel voor eigen
shuttles en een sportverzekering.
Kom gerust even
langs. Meer info bij
Dominique Demurie
0496 231 453 of dodem@pandora.be

OKRA VICHTE
Hier is Okra terug na een
typisch Belgische kwakkel zomer
om depressief van te worden.Op 26 juli
zijn
we
terug
naar
school
geweest,wel te verstaan om er
petanque te spelen,er waren 33 aanwezigen.De sfeer was ook deze keer
geweldig,met de nodige herinneringen aan
de jongensschool.
De zomer heeft zich herpakt,want op het
familiefeest van zaterdag 18 augustus was
het zweten geblazen.Er kwamen 102 volwassenen en 15 kinderen naar het heerlijke middagmaal.Om 14 uur hebben 40 dappere
petanque spelers de hitte getrotseerd,met
wel is waar door het nodige vocht tot zich te
nemen.Greet & Claude Huysentruyt zijn de
winnaars bij de volwassenen,Hanne Vandenabeele en Kjell Deruyter zijn de winnaars bij
de – 14 jarigen.De langoor(konijn)werd
gewonnen door Sven Vandenbroucke.We telden 5 tafels kaarters.Linda Ovaere en Sven
Vandenbroucke waren niet te beroerd om bij
deze hitte barbecue worsten te bakken.
Op naar”Waregemkoerse”,zoals men in de
volksmond zegt,dan staan we voor de winter,maar bij Okra laten we het niet aan ons
hart komen en storten we ons terug op de
komende sportactiviteiten reizen en koffienamiddagen.
Het schooljaar 2012-2013 dient zich aan en
ook Okra herneemt zijn activiteiten,kaarten
op de eerste donderdag,wandelen op de
tweede donderdag fietsen op de derde donderdag en petanque op de vierde donderdag
van iedere maand.
Vele van onze leden reizen mee met de senioren van Groot-Anzegem voor de jaarlijkse
daguitstap naar Bredene(t’zeitje),je ziet de
senioren”zetten”nog graag uit.
Op 17 september is er de voordracht”pluk je
door
Marc
geluk”gegeven
Vandenberghe,deze voordracht gaat door
om 14u30 in”De Kring”.
Tussendoor hebben we bij Okra de vergaderingen van het”dagelijks bestuur”en
het”groot bestuur”,kwestie van alles in
goede banen te lijden.Als voorzitster van
Okra-Vichte,wil ik de bestuursleden een bloemetje toewerpen,want ze zijn “bijna”altijd
allemaal aanwezig op de vergaderingen.
Wat gaat de tijd toch vlug voorbij,we zijn al
in oktober beland.Op 2 oktober hebben we
onze dagreis wel bekend bij Okra als
de”palingreis”,we gaan naar het”Biezemhof” in Aalter voor de lekkere mosselen en
paling, bereidt op 4 verschillende wijzen.
Daarna trekken we naar de struisvogel hoeve
om er te zien hoe het er reilt en zeilt bij die
steltenlopers,op eigen risico ,want die beestjes zijn verzot op al wat blinkt,zelfs van een
bril
zijn
ze
niet
vies.Men
weze
gewaaschuwd,er
is
ook
nog
een
proevertje,koffie en cake,de cake is gebakken met eieren van de struisvogels.Dan met
z’n allen terug de bus op naar het jukebox-

cursus digitale
fotografie
Foto- en videoclub AgePøn organiseert dit
najaar opnieuw een Basiscursus Digitale
Fotografie.
Deze richt zich op alle mensen die hun fototoestel steeds op ‘automatisch’ hebben staan
en die meer uit hun toestel willen halen.
Met praktische voorbeelden zal worden uitgelegd waarvoor de verschillende menu’s op
het toestel dienen, hoe de flits juist te gebruiken, wat optische en digitalezoom is.
Verder tips hoe je in moeilijke lichtomstandigheden toch mooie foto’s kan maken en
hoe je een foto best ‘cadreert’ om uw onderwerp mooi in beeld te brengen.
In de laatste les zal kort worden uitgelegd
hoe je de foto’s op de computer kan plaatsen
en beheren en hoe je de foto’s kan verkleinen om ze eenvoudig door te mailen.
Iedereen kan zijn eigen fototoestel meebrengen en zal er persoonlijke uitleg over krijgen.
De cursus omvat 4 lessen en heeft plaats in de
Gemeenteschool (De Beukennoot) in Vichte
op 16 en 23 oktober, 6 en 13 november, telkens van 19u tot 21u.
De totale prijs van de cursus is € 40,00.
Inschrijven kan via www.agepon.be

TC Vichte
Tennisclub Vichte organiseert ook dit jaar
tennislessen voor de Jeugd en voor volwassenen.
We werken dit jaar terug samen met de tennisschool FUN!damentals.
Hierbij een overzicht van het uurrooster .
• Rooster en richtleeftijd
- Kleur blauw : 5-7j woe 13-14u en
zat 16-17u
- Kleur Rood: 7-9 j woe 14u30 - 15u30
en zat 17u30 - 18u30
- Kleur oranje: 9-10j woe 15u30 - 16u30
- Kleur Groen: 10-12j woe 17 - 18u
- Kleur geel:
van 12-18j ma 18 – 19u30
zat 8u30-16u
• De KidsTennis blokken zijn aangeduid in de
kleuren Blauw, Rood, Oranje en Groen en
gaan telkens gepaard met een half uurtje
conditie/coördinatie voor of na het tennisgedeelte (aangeduid door ABC: Agility,
Balance, Coordination, ofwel het ABC van
elke sport)
• Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen
bepaalde dagen en/of tijden komen te vervallen
• Dit uurrooster vormt het uitgangspunt en
zal altijd voorrang genieten. Wanneer echter bij gebrek aan inschrijvingen een
bepaald kleur niet kan doorgaan, kan altijd
bekeken worden of er een ander kleur in
de plaats kan komen.
• Ook kunnen bepaalde uren worden verschoven wanneer een ander tijdstip wegvalt, dit om het uurrooster opnieuw een
aaneengesloten geheel te laten vormen.
• Eerste lesdag gaat door op vrijdag 28/09,
zaterdag 29/09, maandag 1/10, dinsdag
2/10, woensdag 3/10 en donderdag 4/10
Voor bijkomende informatie, prijzen en
inschrijvingen wijzen we u door naar volgende site:
http://www.tennisschoolfundamentals.be/
of neem contact op met
Jürgen Thienpont
Tennisschool FUN!damentals
0472 40 39 76

Beste sportgerelateerden en andere sympathisanten,
Op vrijdag 23 en zondag 25 november 2012
organiseren we onze jaarlijkse Pirobak. Deze
gaat opnieuw door bij Bernard in Café den
Breugel op de Vichteplaats.
Wij streven opnieuw naar een recordverkoop
en hopen zo de kaap van 1600 piro’s te overschrijden.
Kom proeven van onze lekkere artisanaal
gebakken worstenbroodjes, en steek de sympathiekste minivoetbalploeg van Vichte en
omstreken een piro onder de riem!
De piro’s kunnen op voorhand besteld worden via piro@bruineduivels.be of op 0472 45
48 51. Graag vermelding: verkoper-koperaantal piro’s-datum van afhaling.

markant Vichte is actief!
Ook dit werkjaar heeft onze afdeling binnen
het thema ‘nog meer... puur’ een gevarieerd
en pittig programma klaar. Inclusief een aantal interessante voorstellen voor jou persoonlijk!
Op de startvergadering van onze afdeling, op
26 september om 20u00 in kasteel Verhaeghe, vertellen wij jou graag wat we precies in
petto hebben. En om elkaar even vooraf wat
beter te leren kennen, verwelkomen we jou
met plezier met een drankje en een hapje om
19u30.
Kan je er niet bij zijn op de startvergadering?
Dan kan je aan de hand van een |m|-pas nog
tot en met 31 oktober ‘proeven’ van ons aanbod, één activiteit naar keuze bijwonen
tegen ledentarief en eventueel bekenden
treffen en/of je kennissenkring uitbreiden
(zie de kalender).
Je twijfelt? Absoluut niet nodig,
want markant – dat is 3 in 1…
1) In het vrijetijdsnetwerk ontmoet je andere
vrouwen, plaatselijk of daarbuiten. Doe
mee. De activiteiten zijn altijd aantrekkelijk en interessant, met een regionaal en
nationaal aanbod erbovenop.
2) Bij mabizz kom je thuis in het enige netwerk in Vlaanderen met een specifiek aanbod voor zelfstandig ondernemende vrouwen en beoefenaars van vrije beroepen.
Verrijk je met opleidingen, evenementen,
netwerkmomenten en infosessies. Altijd
relevant en brandend actueel.
3) Binnen artemis, het carrièrenetwerk van
markant, maak je tijdens exclusieve netwerkevents kennis met andere vrouwelijke
professionals. Leer van hun ervaringen en
verstevig jouw netwerk.
Wil je meer over markant Vichte weten of
inschrijven voor een activiteit? Neem dan een
kijkje op www.markantvzw.be, klik in de balk
rechts op ‘markant in je buurt’ óf neem contact op met Marianne via e-mail mariannevancaenegem@scarlet.be of met Ines via tele-

foon 056 77 94 02. Óf beter nog: wees er
gewoon bij op 26/09/2012...
Tot dan!
... nog een tip! Bekijk hieronder meer voordelen van markant!

vrouwelijke ondernemers in de armste Zuidelijke landen (in samenwerking met de ngo
Trias).

Meer voordelen,
meer waarde

Donderdag 13 september:
Nazomerwandeling
Afspraak om 19:15 aan de nieuwe kerk
of om 19:30 aan het ‘Lijsternest’ te
Ingooigem

je lidkaart: aanzienlijke kortingen op alle
activiteiten
- 6 x per jaar gratis markantmagazine: boeiend, eigentijds en fris
- in elke editie van markantmagazine kortingsbonnen voor reizen, boeken, tentoonstellingen, …
- 10 % korting op je verblijf (voor jou en je
gezin) in het vernieuwde vakantiecentrum
Ter Helme, een heerlijke plek in de duinen
van Oostduinkerke
- speciale voorwaarden bij Music Hall en
ShopMyBook (kijk op www.markantvzw.be
bij ‘ledenvoordelen’)
- een gepaste verzekering voor alle activiteiten waarop je aanwezig bent
Dankzij jouw lidmaatschap steunt markant
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museum i n Menen,daar kunnen we ons hartje ophalen van in de tijd van toen,nostalgie
troef.Ondertussen hebben we terug honger
gekregen en gaan we naar het domein”De
Gavers”met als afsluiter boterhammen met
groentjes,hesp en kaas.Na de tombola(2 prijzen ter waarde van € 15)is het tijd om de heimat op te zoeken.
Maandag 22 oktober is het herfstfeest in de
salons”Rembrandt”om 14u30,met een kopje
koffie en een gebakje,het optreden van”De
Lachende Muziekanten””Na de pauze worden de vijf gouden jubilarissen en één diamanten echtpaar gehuldigd.Op het einde
van de koffienamiddag eten we lekkere verse
koekeboterhammen met een dampende kop
koffie.We houden ook onze jaarlijkse pralinen verkoop,deze worden gemaakt op
bestelling,dus verser kan niet.(Nog een weetje,pralines mag je niet in de ijskast bewaren,ze gaan”zweten”en krijgen een lichte
damp over zich,wat niet zo smakelijk is om
aan iemand te presenteren).Dus pralines
altijd bewaren op een koele plaats,buiten de
ijskast.
Oktober is bij Okra een heel drukke
maand,op 25 oktober reizen we met 38
muziek liefhebbers naar het”Casino” in Oostende,voor “Melodieën van de lage landen”waar acht verschillende zangers en
muzikanten
optreden.Bij
onze
terugkeer,eten we in”Het Molenhuis”boterhammen met ham , kaas en groentjes,en praten we een beetje bij over de voorbije namiddag.
In november gaan de gewone activiteiten
door,buiten het fietsen,we hebben de laatste
maal fietsen in oktober(bij goed weer).Donderdag 29 november is er de jaarlijkse film in
de toneelzaal van “De Stringe,om 14u30.De
titel van de film is”Pasen”,met verschillende
acteurs van“De zingende sterren”uit Waregem.
De laatste maand van het jaar is aan de
beurt,met kaarten op donderdag 6 december,een
bekende
datum
voor
de
kinderen,maar onze leden zijn ook niet vies
van een attentie van de Sint.Eerst moet ik de
Sint spreken om te zeggen of ze al dan niet
zoet zijn geweest het laatste jaar.
Vrijdag 14 december houden we voldoeningsfeest voor al de mensen te
bedanken,die zich waar dan ook, hebben
ingezet tijdens het afgelopen jaar,voor Okra.
Op het”Kerstfeest” van maandag 17 december in de”Rembrandt”treden de”Flamingo’s”op,bij een heerlijk kopje koffie met versnapering,we sluiten de namiddag af met de
gebruikelijke koekeboterhammen en koffie.
Dit is de rijkgevulde agenda van Okra-Vichte,vereniging voor alle 55-plussers,altijd welkom.Wie nog geen lid is mag éénmalig deelnemen aan één van onze sportactiviteiten of
voordrachten,dit ter kennismaking.Wie lid
wordt in september 2012,betaald voor het
jaar 2013 maar mag aan al de activiteiten die
dit jaar nog doorgaan deelnemen ,
Vriendelijke groeten
Okra-Vichte

Onze activiteiten
van het najaar...

Woensdag 26 september:
‘Paleisgeheimen’, spannende startavond
met royaltywatcher, dhr Jan van den
Berghe in kasteel Verhaeghe om 20:00
Woensdag 24 oktober:
Bezoek/rondleiding in een veilige omgeving ‘Gezond (t)Huis’ te Waregem
Maandag 5 november:
Jongeren – Lasershooting
Woensdag 21 november:
Culinair – Italiaans koken
Dinsdag 18 december:
Creatief – Bloemschikken

Programma
femma bruisend Vichte
Donderdag 20 september – maken van een guirlande
Start om 13u30 of om 19u30 in De Kring, Oudenaardestraat,
Vichte. Inlichtingen en inschrijving bij Cindy D’Hoop, Hooiestraat
25, Vichte, Gsm 0471/075719, steven.peirs@telenet.be
Donderdagavonden 4 en 11 oktober – sport@your place
Sport@yourplace laat zien hoe jouw omgeving kan veranderen in
een multifunctioneel sportcomplex. Er worden passende oefeningen uitgevoerd op welgekende plaatsen zoals je keuken, het
winkelcentrum, je woonkamer, je tuin of zelfs je auto.
Inlichtingen en inschrijving bij Mady D’Hoop, Hooiestraat 27,
Vichte, 056/772371, mady.dhoop@scarlet.be
Dinsdagnamiddag en avond 16 oktober – taarten bakken
Inlichtingen en inschrijving bij Karien Demeyer, Cardijnstraat 1,
bus 10, Vichte, 056/775537, kariendemeyer@skynet.be
Dinsdagnamiddagen 13 en 27 november, 11 december – breicursus. Breien is weer hip ! Voor allen die de kneepjes van het
breien willen leren. Inlichtingen en inschrijving : Christine
Cosaert, Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
Maandagnamiddag en avond 19 november – maken van een
lichtslinger. Lichtslinger in zijdepapier. Een lichtslinger verwer-

ken tot bloemenslinger brengt niet alleen sfeer in je woonkamer,
maar is ook leuk op de tuintafel of aan de parasol. Een potje
houtlijm, wat decoratief papier en natuurlijk een slinger met fijne
lampjes en je kunt aan de slag. Inlichtingen en inschrijving :
Christine Cosaert, Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
Maandagnamiddag en avond 17 december – bloemschikken
“kerststuk”. Inlichtingen en inschrijving bij Cindy D’Hoop, Hooiestraat 25, Vichte, Gsm 0471/075719, steven.peirs@telenet.be
Donderdagavond – nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 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

maandag 22/10/2012 19.45u D’Iefte Deerlijk
Gewestelijke activiteit : “De stille kracht van thee”
door Ann Vansteenkiste
donderdag 15/11/2012 19u refter Beukennoot
kookles : “Feestmenu” - lesgeefster : Karine Tanghe
dinsdag 27/11/2012 19.30u refter Beukennoot
Crea-les : maken van vogeltaarten en-snoepjes
lesgeefster : Veerle Taelman
zondag 16/12/2012 14u bar De Stringe
Adventsbijeenkomst :
“Veerkracht werkt”
lesgever : Koenraad Vanlanduyt
KVLV-Vichte Werkjaar 2012
Voorzitster Greet De Kesel - 056/32 56 89
Proost E.H.L. Vandemoortele - 056/77 78 70
Secretaresse Dorine Vandendriessche - 056/77 31 37
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

KVLV
Agenda
woensdag 29/08/2012 verjaardag KVLV-Vichte : 75 jaar
zondag 30/09/2012 10.30u Feest 75-jarig bestaan
(Programma volgt)
woensdag 10/10/2012 19u refter Beukennoot Kookles :
”Bij de koffie” - lesgeefster : Karine Tanghe

NEOS-Vichte
Petanque Zwevegem: ....1e dinsdag 14 u.
Wandelen: .....................................2e dinsdag 14.30 u.
Kaarten:............................................3e dinsdag 14.30 u.
Uitstappen: ...................................de 4e dinsdag
Fietsen: .............................................woensdag 14 u wekelijks
Films Kortrijk:............................laatste maandag 14u30
September
Di. 18: De Stringe – kaarten
Di. 25: daguitstap met bus naar Aalst en wijngoed in Affligem.
Oktober
Di. 16: REMBRANDT te 14.30 u. voordracht “Successie- en vermogensplanning” door Hilde T’Joens, breugelmaal en kaarten
Di. 23: ½ dag met bus koekjes Destrooper en kaasbedrijf
November
Di. 20: De Stringe - kaarten
Do. 29: ½ dag textielbedrijf Escolys
December
Za. 1: avondvoorstelling circus Herman Renz 17 u. St.-Niklaas.
Di. 18: REMBRANDT te 14.30 u. goochelaar di Stefano,
kerstmaal en kaarten

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Nieuwjaar) te bezorgen vóór zondag 5 december 2012
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

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

definitieve
ontharingen
en

Trui Parmentier

alle
schoonheids-

Garage-Carrosserie

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

DESMET

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

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

Fzorgen
REDERICK

Jan Breydelstraat 70B 002 - 8530 Harelbeke

nu ook digitaal drukwerk !

touching your heart

M. Schiettecatte

Jan Breydelstraat
70B 002
8530 Harelbeke

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

Tel: 0496/473820 - Fax 056 444 981

www.sunroofcleaner.be

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

Open tijdens de werken

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
6
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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

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

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

