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Editoriaal

Editoriaal
Voila, na menige maanden voorspel en een onverwachte apotheose is
het wicht gebaard. De teerlingen zijn geworpen, de kaarten zijn
geschud, de kogel is door de kerk. Na 31 december wordt er een nieuwe, of beter een vernieuwde gemeenteraad boven de doopvont gehouden. ‘t Is duidelijk een kind uit een gemengd huwelijk, zeg maar gerust
een avontuurlijke of gewaagde liaison. Je kan er niet echt een kleur aangeven. Meestal zijn mulatjes mooie kinderen. De vraag die hier echter
moet gesteld worden is: heeft het ook een goed karakter? Dat zal de
toekomst moeten uitwijzen. Momenteel zijn er geen stoute kinderen.
Dat heeft de Sint toch “of all places” van het balkon van het Antwerps
stadhuis plechtig verkondigd. Maar onze spruit zal vlug moeten opgroeien. Veel tijd zal hij of zij niet hebben om volwassen te worden. Kenners,
die zelf al menig dreumes op de wereld hebben gezet, geven het slechts
een zestal maanden om zijn melktandjes te verliezen. Daarna zal het zelf
zijn boterhammen moeten kunnen smeren. Alhoewel het beleg vermoedelijk niet al te royaal zal zijn met de huidige en voorspelde gemeentelijke spaarkas, die eerder naar een deficit dan een surplus ruikt. Maar
goed, ieder kind moet een eerlijke kans krijgen op deze wereld.
Ik hoorde sommige dorpsgenoten al klagen dat onze ukkie geen Vichtse genen heeft. Niets is minder waar. Vichte levert de belangrijke functie van OCMW voorzitter, Mia Tack-Defoirdt, die tevens ook schepen van
sociale zaken, gezin, kinderopvang, senioren en gelijke kansenbeleid
wordt. Bovendien zit de OCMW-voorzitter vanaf deze legislatuur vast in
het schepencollege. Dit is wettelijk vastgelegd voor alle gemeentebesturen. Daarnaast zullen we ook beroep kunnen doen op al de andere
Vichtse gemeenteraadsleden. Dit zijn de rechtstreeks verkozenen: Annemie Ampe, Greet Coucke, Youri Devlaminck, Willy Demeulemeester en
Jolanta Steverlynck-Kokoszko. Mogelijks komen daar nog de opvolgers
Nicolas Duquesnoy en Dirk Tack bij. Ons dorp is dus goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad en we hopen dan ook ten stelligste dat onze
belangen op een eerlijke maar krachtige wijze verdedigd zullen worden.
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het Kasteel Verhaeghe
Breng mee:
Goed humeur en nieuwjaarswensen

Geniet van de unieke gloeikriek!
(met dank aan brouwerij en kasteel Verhaeghe )
(stickers, pins en vlag van Vichte verkrijgbaar tijdens receptie)

www.vichte.be

Nog 365 keer slapen!!
Nog een jaartje en het is zover, dan strijkt de
“Tovenaar van Oz” en zijn bizar gevolg neer op
de Vichtse buhne. Nu al spinnen de danseressen
hun draden, warmen de naaisters hun stemmen
en stretchen de zangers hun gewrichten. De
voorbereidingen gaan steeds vlotter, steeds
sneller, steeds meer ongedurig… en vooral
steeds leuker, steeds enthousiaster, steeds creatiever. De musicaltrein is op tempo maar blijft
in vaart toenemen. Er zijn nog zitjes vrij en nog
plekken leeg, wie zin heeft om er op te springen: we vangen je graag op!
Enthousiasme is de enige voorwaarde, elk
talent is een meerwaarde! Neem gerust contact
op via musicalvichte@gmail.com of bel 0472 777
427 als je zin hebt om mee te helpen. Je kan ons
ook volgen op www.detovenaarvanoz.be.

Knecht van twee meesters!
“Tramlijn Verlangen” was goed voor een ritje
van tweeënhalf uur toptheater! Een sterke cast
vertolkte overtuigend de klassieker van Tennessee Williams en wist het publiek te raken.
Passie, verlangen en begeerte omhelsden de
theaterliefhebbers en zoog hen mee in de zoektocht van de zussen Blanche en Stella naar een
evenwicht tussen fantasie en werkelijkheid.
“Tramlijn” wist ons te raken en doet ons ver-

Enfin, de geboorte liep naar verluidt niet helemaal vlekkeloos. Sommige
vermoeden dat er zelfs een keizersnee aan te pas kwam, waarbij de
navelstreng nogal bruut werd overgesneden en het kind direct ter adoptie werd aangeboden. Over keizer gesproken, de uitdrukking “tu quoque, fili mi!” (jij ook mijn zoon) leek ook al niet helemaal uit de lucht
gegrepen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen is het zo dat
wanneer je jouw stem geeft, je ook jouw volmacht geeft aan de verkozenen. Zij spelen daarna op hun beurt het spel dat “politiek” heet. Wij
hebben nu eenmaal geen directe democratie. Soms valt dit mee en soms
valt dit tegen, afhankelijk van de kant waar je staat. Dit alle spandoeken
en facebookblogs ten spijt, maar dit is de wettelijke realiteit. In Duitsland,
Groot Brittannië en Italië kiest men wel rechtstreeks. Zelfs bij onze Waalse vrienden is het systeem van de verkiezing van de burgemeester anders
geregeld. Och ja, ieder systeem zal wel zijn pro’s en contra’s hebben, denk
ik dan.
Nu, genoeg geraaskal over de verkiezingen. In ons dorp hebben we geen
verkiezingen nodig om leven in de brouwerij te brengen. Het winterseizoen doet volop zijn intrede en dit is duidelijk te zien aan de vele hartverwarmende activiteiten. Deze verteller staat weer bol van de evenementen om je agenda barstensvol te vullen. Misschien is die bovenstaande Latijnse uitdrukking wel een antwoord dat je moet geven op één van
die vele activiteiten, namelijk de grootste quiz van heinde en ver: Kwistda! Je leest er alles over in dit unieke dorpskrantje!
In 2012 bestond de Dorpsraad 35 jaar en dit eigenste blad 25 jaar. Samen
met de verenigingen hebben we dit smakelijk en muzikaal gevierd in de
Oude Kerk tijdens de kermis. Daarbij werden Herman Coene, Luc Vandamme en André Terrijn respectievelijk tot erevoorzitters en eresecretaris
benoemd voor hun jarenlange inzet voor het Vichtse verenigingsleven.
Nogmaals proficiat!!
Ik hoop met jullie op al dit en nog veel meer te kunnen klinken op onze
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in de stallingen van het Kasteel Verhaeghe.
Tot op 1 januari om 11u30.
Gelukkige eindejaarsfeesten.
Met vele Vichtse groeten
Vanwege de Doprsraad Vichte
Dominique Demurie, voorzitter

langen naar de volgende productie van Streven.
Op 6, 12 en 13 april toont Joost Van de Kerkhove samen met zijn enthousiaste spelersbende
wat zij maakten van Carlo Goldini’s “Knecht van
twee meesters”. Een voorsmaakje:
Clarice is door haar moeder uitgehuwelijkt aan
een edelman uit Turijn. Als blijkt dat deze
gestorven is, is voor Clarice de weg vrij om zich
te verloven en te trouwen met haar ware liefde
Silvio. Dan verschijnt plotseling de knecht Truffaldino die de komst van zijn, doodgewaande,
Turijnse meester aankondigt. Ongeloof, wanhoop, woede en hebzucht regeren in een zotte
wereld waarin de knecht Truffaldino zich meesterlijk op zijn plaats voelt. In dienst bij twee
meesters, verstrikt in zijn eigen leugens en tot
over zijn oren verliefd – maar zijn grootste zorg
is en blijft: dat zijn meesters elkaar niet treffen.
Deze onverwoestbare oer-komedie werd in
1748 geschreven door Carlo Goldoni en geldt
als één van de ijkpunten van de Commedia dell’arte of het Italiaanse geïmproviseerde typentoneel van de 16e tot 18e eeuw. Deze vorm van
volkstoneel gaat, in tegenstelling tot het klassieke toneel, niet gebukt onder vaste regels en
leent zich tot tal van interpretaties.
Streven laat in deze bijna acrobatische versie
het decor, de attributen en de acteurs als levendige poppetjes op het slappe koord van de leugen dansen. Een energie-bom die steevast op
de lachspieren werkt. Een gewaarschuwd
man/vrouw is er alvast twee waard.

Kerstmarkt in de Beukennoot
woensdag 19 december
Al jarenlang staat de kerstmarkt op de
gemeenteschool in Vichte garant voor een
toffe avond. Ouders halen het rapport van
hun oogappels af bij de juf of meester en
komen bij het naar buiten gaan terecht in
een feeërieke, hartelijke omgeving. Rond
een gezellig knetterend houtvuur staan her
en der leuke kerststalletjes opgesteld. Je kan
er terecht voor een koude vanille- of kuberdonjenever, een fris Christmasbier, een
warme Glühwein of Fillierskoffie. Voor de
BOB’s en de kinderen zijn er natuurlijk enkele frisdranken. De innerlijke mens kan verder
versterkt worden met een hotdog of een
warme wafel. Het spreekt voor zich dat hier
heel wat mensen elkaar in een ontspannen
sfeer ontmoeten, iets wat vandaag de dag
nog maar amper gebeurt. Het is ook hier dat
je eindelijk te weten komt wie de kinderen
van die moeder of vader zijn, of welke kindjes nu wel of niet broer en zus zijn.
Hou verder een euromuntje opzij voor onze
mega-tombola. Aan alle zelfstandige zaken
in Vichte werd gevraagd om een product in
natura te sponsoren, iets wat door de meesten van harte werd gedaan. Het resultaat is
een aantal leuke prijzen. En wie niet speelt,
kan niet winnen...

Speeldata:
zaterdag 6 april 2013
vrijdag 12 april 2013
zaterdag 13 april 2013

In de inkomhal van de school zal je ook een
echte kerststal vinden, met levende kinderen
en zelfs een levende baby. Het kerstverhaal

Telkens om 20u in CC de Stringe.
Inkom € 8. Info en reservatie:
www.strevenvichte.be

wordt met veel overgave
uitgebeeld en alles wordt
opgeluisterd door live muziek.
Er is ondertussen geen reden meer
om niet in de juiste stemming te zijn...
Alhoewel de organisatie stuk voor stuk
bestaat uit mensen die liefdadigheid hoog in
het vaandel dragen, hopen we natuurlijk om
een centje over te houden aan deze attractie.
In onze eigen zak belandt het niet, wees
gerust. Dit jaar hebben we ons als doel
gesteld om elke klas te voorzien van een
eigen digitaal compact fototoestel. Als extra
mikken we op één exemplaar dat wat duurder is. Dat zal dienen voor speciale activiteiten en moet moeilijke taken zoals binnenskamers mooie foto’s trekken tot een goed
einde weten te brengen. Het is een mooi verlengstuk van de digitale borden die vorig jaar
aangekocht werden met de opbrengst van de
kerstmarkt en het schoolfeest.
Ik ben er zeker van dat je na deze gezellige
kerstmarkt moe maar voldaan naar huis gaat.
Wees voorzichtig onderweg, want we zien
jullie graag.
We zien jullie dus op 19 december vanaf 17u?
Voor meer informatie kan je terecht bij Bert
Igodt (0496/37.15.06)
De ouderraad van de Beukennoot

“U zijt wellekome”
Samenzang in de Sint-Stefanuskerk te Vichte
woensdag 26 december om 17u
m.m.v. de Anzegemse koren

KVLV-Vichte Werkjaar 2013
Dinsdag 22 januari : Jaaropener
19u30 bar De Stringe
Dinsdag 05 februari : “Overgangsrituelen”
14u KVLV-Tiegem organiseert.
Plaats nog te bepalen.
Donderdag 07 februari : Kookles 1 :
Stoofpotjes en ovenschotels
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster : Mevr. K. Tanghe
Maandag 11 maart : Kookles 2 :
Pizza en zoveel meer
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster : Mevr. K. Tanghe
Dinsdag 16 april : Gezondheidsles :
“Je hebt je hart hard nodig.”
19u30 bar De Stringe
Lesgeefster : Mevr. T. Staelens

U zijt wellekome is een gezellige kerstsamenzang voor jong en oud. Op woensdag 26 december kan je samen met je familie of vrienden op een 100-tal plaatsen, waaronder Vichte,
terecht om mee Kerstmis op een sfeervolle en originele manier te beleven. Tijdens U zijt wellekome zing je een 20-tal ‘vergeten’ Nederlandstalige kerstliederen en herbeleef je een stukje erfgoed. Je zingt op die manier eigenlijk het kerstverhaal. Samen zingen staat centraal,
onder begeleiding van een ervaren zangleider en een organist. De diverse Anzegemse koren
zullen je sterk ondersteunen. Iedere deelnemer krijgt ter plaatse ook een gratis zangbundel.
U zijt wellekome is een gratis evenement met vrije bijdrage voor het goede doel. In 2012 is
dat De stem van ons geheugen, een prachtig project dat mensen met dementie hun geheugen laat trainen door samen te zingen. Bedoeling is om overal in Vlaanderen lokale zangprojecten met mensen met dementie op te zetten.
Zing dus mee, steun het goede doel en herontdek de kerstliederen uit je jeugdjaren of een
aantal pareltjes uit het verleden. Graag tot tweede kerstdag!
Info Davidsfonds Vichte : Koen Tack (secretaris) – 0479277877
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Beste mevrouw, mijnheer,
Vanuit de werkgroep Iloilo willen
wij met Kerstmis en Nieuwjaar terug
onze Nieuwjaarsactie lanceren naar
jullie. Dit jaar hebben wij wel
nieuws te melden in die zin dat er
een aantal klemtonen binnen onze
projecten zullen verschuiven. We willen dit
graag even toelichten.
Tot op de dag van vandaag ging onze steun
steeds volledig naar het melaatsendorp
Santa Barbara in Iloilo. We steunden er
samen met jullie verschillende projecten die
de melaatsen zelf opgezet hebben. We merken ondertussen meer en meer dat deze projecten goed zelfstandig draaien. Daarom
hebben wij vanuit de werkgroep beslist om
enkel nog het project van de studenten
volop te blijven steunen, dit ook in samenspraak en overleg met zuster Veerle die jaren
werkzaam was in Santa Barabara.
Naast ons Filippijns melaatsendorp wensen
wij te starten met een tweede project, namelijk de zorg voor Braziliaanse kinderen en
jongeren uit de sloppenwijken rond Salvador
da Bahia. Via pastoor Luc kwamen in contact
met vader en zoon Steeman waarvan de
zoon Guido werkzaam is als vrijwilliger in
Acopamec Brazilië.
Acopamec is een organisatie die opgericht
werd door priester Michel Ramon om de
opvang van de straatkinderen in Brazilië
sterk te verbeteren. Hoofddoel van de organisatie is de rechten van de kinderen en jongeren doen eerbiedigen door samen te werken met de ouders, wijkbewoners en de
plaatselijke overheid. In 1990 werd een eerste schooltje opgericht met 31 kinderen. Vandaag is Acopamec uitgegroeid tot een van de
belangrijkste referentiepunten voor het werk
met kinderen, tieners en jongeren in de sloppenwijken. Momenteel worden meer dan
2000 kinderen en jongeren in verschillende
sectoren begeleid via verschillende projecten
als beroepsopleidingen, voorbereiding op
tewerkstelling, kunst en cultuur, kinderopvang en kleuterscholen.
Met jullie steun willen we de zorg op ons
nemen van een nieuw project binnen deze
goed draaiende organisatie : namelijk de
opstart van een naschoolse opvang. De volledige uitleg van ons project krijgt u wat verder.
Zo zie je dat we met onze groep niet stil
zitten en proberen met jullie steun zoveel
mogelijk mensen een klein beetje een beter
bestaan en toekomst te bezorgen.
Daarom verdelen we vanaf dit jaar onze
steun over twee projecten :
- storten op 001-4823906-75 rekening van
onze werkgroep ten voordele van de Braziliaanse jongeren of Filippijnse studenten
(zonder fiscaal attest)
- storten op 000-0718676-03 rekening van
Kontinenten met fiscaal attest vanaf €40.
voor de Braziliaanse jongerenopvang ( referentie Michel Ramon, Brazilië)
- storten op 000-0901974-68 rekening van
SOS Scheut met fiscaal attest vanaf €40.
Voor de Filippijnse studenten
(referentie 03-063-003-WVS-SCS Iloilo PR)
Prettige Kerst- en Nieuwjaarswensen en hartelijk dank vanwege
Isabelle, Nico, Rudy, Dorine, Pastoor Luc,
Peter, Kirsten, Nicole, Patriek
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Olekenbosstraat 36 - 8570 Vichte
tel 056/77 50 22

Ziekenzorg
KERSTFEEST

26 DECEMBER 2012
WOENSDAGNAMIDDAG
Dit gaat door in
zaal DE LINDE te Ingooigem om 14h.
dinsdag 26 februari :
Proef Ziekenzorg,
dit is enkel voor de kernleden.
dinsdag 12 maart :
Jan de Boer - Ziek zijn en toch gezond
leven in De Linde te Ingooigem.
Tussen Kerst en Nieuwjaar
zijn is de bib van Vichte
enkel open op
zaterdag 29 december 2012
en zaterdag 3 januari 2012.

PROJECT
“SEMENTES DA
MATA ESCURA”
ACOPAMEC

TC Vichte
Tennisschool
FUN!damentals en
TC Vichte bieden aan:

Hier de volledige uitleg van ons nieuw project rond de opvang van straatkinderen in
Brazilië. (Salvador da Bahia)

Tennisstages/Kleutersportstages

Inhoud van het project :

Kerststage:
1e week Kerstverlof (maandag 24,
donderdag 27 en vrijdag 28 december)

Via de kinderopvang en de kleuterschool zullen 50 kinderen begeleid worden. Gedurende
5 dagen per week zullen ze op hun niveau
onderricht in kennis, kunst, sociale omgang
en cultuur krijgen. Daarnaast krijgen ze de
nodige maaltijden.

Paasstage:
1e week Paasverlof
(dinsdag 2 t/m vrijdag 5 april)

In de naschoolse opvang zullen 50 kinderen
deelnemen aan recreatieve en speelse activiteiten. Ze krijgen eveneens een gezonde
maaltijd en hun schoolse ontwikkeling zal
opgevolgd worden. Deze activiteit vindt
plaats gedurende 5 dagen in de week na of
voor de normale schooluren. (de school in
Brazilië is of in de voormiddag of in de
namiddag.)

Zomerstages:
1e week zomerverlof
(maandag 1 t/m vrijdag 5 juli)
2e week zomerverlof (maandag 8 t/m
vrijdag 12 juli)
voorlaatste week zomerverlof
(maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus)
laatste week zomerverlof
(maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus)

Algemene doelstelling:

verdere info via www.tennisschoolfundamentals.be => ‘Stages’ => ‘Algemene info’ =>
gewenste doelgroep aanklikken

Bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van 100 kinderen, leeftijd tussen 05
en 12 jaar, door tijd te maken voor aanvullende schoolopvoeding. Er wordt begeleiding voorzien in de gezondheidszorg van de
kinderen en de familiale toestand. Door tussen te komen op heel jonge leeftijd vermindert de kans heel sterk om in de marginaliteit
terecht te komen. De financiële ondersteuning wordt vooral gebruikt voor materiaal
aankopen, werkingskosten en de weddes van
de twee opvoedsters.

Lessen Kleutersport
Nieuw initiatief te Vichte!
Direct succesvol opgestart met maar liefst 16
kleuters, wat blijk mag geven van ons uitstekend concept speciaal op maat van de allerkleinsten.
Balvaardigheid, racketgewenning en algemene motorische vaardigheden worden op
een speelse en uitdagende manier de kleuters bijgebracht.
Tijdens de schoolweken, telkens op woens-

Doelgroep:
Het project “Sementes da Mata Escura” –
Zaadjes van Mata Escura – zal 100 kinderen
bereiken met de leeftijd tussen de 05 en 12
jaar die behoren tot de wijk Mata Escura en
van wie de ouders in moeilijke omstandigheden te werk zijn gesteld. Het project waarborgt een veilige plaats die de zekerheid op
opvoeding van betere kwaliteit biedt.

Wandelclub
DE TEXTIELTREKKERS vzw
JAARPROGRAMMA 2013

Rechtvaardiging van het project:
Brazilië heeft ondanks de grote en belangrijke vorderingen met betrekking tot de rechten van kinderen nog een lange weg te gaan,
in het bijzonder met betrekking tot de democratisering van het lager onderwijs.
Kinderen die de leeftijd van 06 jaar bereikt
hebben moeten volgens de wet het basisonderwijs beginnen. Dit project past perfect in
het geheel van projecten van Acopamec ter
begeleiding van de straatkinderen van de
favelas (sloppenwijken) van Salvador da
Bahia, Brasil

Beste Vichtenaar,
Ons nieuwe wandelseizoen wordt op zondag 17 februari op gang geschoten met onze
gekende AKTIV-tochten vanuit het o.c. Groeninge te Kaster. Inschrijven kan (€ 1.50 per
persoon, verzekering inbegrepen) vanaf
7u30 tot 15u en u hebt ruime keuze tussen 6,
9, 12, 18, 24 of 32km om de ca. 6km is er een
halte voorzien met een uitgebreid aanbod
van drank en voeding. Onze parcours-meesters bieden u een prachtige omloop aan in
het heuvelachtig gebied tussen Kaster, Grijsloke en Tiegem.
De eerste van onze 3 weekdagtochten, de
GRASTOCHT, staat genoteerd op woensdag
24 april vanuit de Mensinde aan de kerk te
Tiegem.
De tweede, de HOOITOCHT, volgt op
woensdag 26 juni en vertrekt deze maal vanuit het o.c. de Ansold aan de sporthal te
Anzegem.

Financiële steun via :
Kontinenten vzw
Op rekening BE21 0000 7186 7603
BIC: BPOT BE B1
Met vermelding: Michel Ramon, Brazilië
Fiscaal attest vanaf € 40
Hartelijke dank
vanwege de werkgroep Iloilo-Vichte

Agenda

DE SCHIETSPOELE.

Januari

Nieuwe productie februari 2013:

di. 8:

maandelijkse wandeling, 5 km, start
14.30 u.
di. 15: nieuwjaarsfeest met misviering om 11
u., receptie en diner alsook huldiging
van de kaartkampioen.
di. 29: concerten Willem Vermandere en zijn
trawanten te Wevelgem om 14u30.

TOM, DICK EN HARRY.
Regie is in handen van John Schouppe.
Het 3de en 4de weekend van februari brengt
toneelgroep De Schietspoele haar nieuwe
productie TOM, DICK en HARRY.
Crisis, ontslagen bij gerenommeerde firma’s,
overstromingen, zelfmoord bij tieners, … We
worden in de media constant overspoeld met
informatie die een negatieve weerklank
heeft. Als individu of als vereniging kan je
daar weinig of geen verandering in brengen.
Als toneelvereniging echter kan je jouw
publiek een onbezorgde avond bezorgen
door hen eens goed aan het lachen te brengen. Onze jongste productie staat garant
voor zo’n avond.
Tom, Dick en Harry is een knotsgekke komedie die de ene lachsalvo naadloos aan de

Februari
di. 5:

maandelijkse petanque te Zwevegem,
start om 14 u.
di. 12: maandelijkse wandeling, 5 km, start
14.30 u.
di. 19: kaartcompetitie in de Stringe, start
14.30 u.
di. 26: namiddaguitstap naar Grootmoeders
koffie en de sterrewacht te Zillebeke.

Maart
di 5:

maandelijkse petanque te Zwevegem,
start 14 u.
2

dagnamiddag van 14u00 tot 15u30.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij die kunnen
worden ingenomen na Nieuwjaar. Inschrijvingen worden afgesloten op zaterdag 5 januari!
Verdere info via www.tennisschoolfundamentals.be => ‘Kleutersport’ => ‘Concept’ of
‘Mogelijkheden’

Lessen KidsTennis en
TienerTennis
Ook dit gaat door tijdens de schoolweken op
gezette tijdstippen.
Groepjes worden gevormd volgens leeftijd
en niveau.
Jammer genoeg zijn er op dit moment geen
instapmogelijkheden, aangezien alle groepen volzet zijn.
Na de paasvakantie start een nieuwe lessenreeks. Op dat ogenblik kunnen nieuwe
gezichten wel opnieuw in het rooster worden opgenomen!
Start to Tennis
In navolging van Start to Run/Swim/… is er nu
ook Start to Tennis! TC Vichte zal dit laagdrempelig concept aanbieden gedurende de
lente-zomer van 2013!!!
Verdere info volgt begin maart. We lichten
alvast een tipje van de sluier:
Lessenreeks die u de basistechnieken bijbrengt
Op maat van startende volwassenen, geen
ervaring vereist
Spelgericht waardoor je snel aan spelen met
een partner toekomt
Aangepast materiaal en terreingrootte om
het leerproces te versnellen
Rackets te gebruiken via de club
Start na de paasvakantie (week 16)
Hebben wij uw interesse reeds weten te wekken? Stuur dan alvast een mailtje naar
info@tennisschoolfundamentals.be. We houden u vervolgens op de hoogte!
Onze wandelhoogdag
met onze 19de PRUTSKETOCHTEN vinden plaats op
zondag 8 september en
vertrekken vanuit de Stringe te Vichte oostwaarts
richting Anzegem-Heirweg
en
Waregem.
Talloze
bezienswaardigheden en
verscholen veldwegels zorgen voor een boeiend spektakel tijdens uw gekozen wandeltraject.
En besluiten doen wij met onze derde
weekdagtocht de ZAAITOCHT, op donderdag
31 oktober vanuit de Kleine Kluis te Grijsloke.
Terug een sterk gevarieerd wandelprogramma om naar uit te kijken en waarom
niet lid worden van de wandelclub. Voor € 10
per persoon per jaar die dan nog door praktisch alle ziekenfondsen worden terugbetaald, geniet u van tal van voordelen met een
heuse verzekering inbegrepen.
Voor verdere inlichtingen zie overigens
onze website ; www.textieltrekkers.be of
neem contact op met onze voorzitter :
John Depamelaere, Koornbloemstraat, 11
te 8570 Vichte of john.depamelaere@textieltrekkers.be.
Tot wandel.
andere rijgt. De 3 broers zorgen voor niet
alledaagse situaties die enkel voor de betrokkenen zelf als niet-lachwekkend worden
ervaren. Toneelgroep De Schietspoele is niet
verantwoordelijk voor verrekte of gescheurde lachspieren.
Brengen dit stuk tot leven:
Dirk Bostoen, DominiqueBostoen, Ignace
Gabriël, Eric Kabongo, Linda Manderick, Nadine Marysse, Peter Nuyttens, Sophie Nuyttens, Antoon t’ Kindt, Hildegart Vandendriessche.

Speeldata:
Zaterdag
16/02/2013
om 20h.
zondag
17/02/2013
om 18h.
vrijdag
22/02/2013
om 20h.
zaterdag
23/02/2013
om 20h.
Kaarten à € 8 zijn verkrijgbaar bij
Rita Depraetere - Weggevoerdenlaan 20,
8570 Vichte - telefoon: 056 77 51 91
of via de website: www.deschietspoele.tk

WIEL
IN
WIEL
Beste sportvrienden;
De nieuwelingen- en juniorenkoersen waren
van een hoog wielergehalte.
We startten dit jaar ook met een vernieuwde
8ste veldcross der Vichtenaren.
De wedstrijd ging door in het bos van kasteel
Verhaeghe en de weides van de Kerkdreef.
Het startschot werd gegeven om 16u30.
We hebben een prachtige wedstrijd gehad
met Thierry Folens als grote winnaar.
Bert Vandenbroucke werd tweede en Johan
Blanke bezette de derde plaats.
Een vernieuwing die de inwoners van Vichte
duidelijk smaakten. De tent op de weide
werd druk bezocht en het was een groots
feest mede door het goede weer. Op naar de
negende editie dat nog beter zal worden.
Op kermisdinsdag konden we de profkoers
presenteren in een volledig vernieuwd kleedje. We mochten 167 deelnemers verwelkomen voor de 80ste Vlaamse Textielprijs van
Vichte, een record wat deelnemers betreft.
De koers werd opnieuw uitgezonden op
EXQI-sport vanaf de woensdag en volgende
dagen. Een prachtig verslag van onze profkoers op TV.
De presentatie van de renners op een podium
aan Café Het Molenhuis was overweldigend
en het zeer talrijk opgekomen publiek kon
het appreciëren.
Alle aangekondigde vedetten bij de renners
waren aanwezig zoals Eeckhout, Devolder,
Ghyselinck, Vanlandschoot, Thurrau, Bake-

OKRA VICHTE

Het is volop herfst en stilaan
nadert de winter. Wellicht
plannen jullie reeds de kerst- en
nieuwjaarsperiode in.
Ook het
bestuur van Okra denkt aan “Kerst”
en nodigt elk van U graag uit om
ook dit jaar opnieuw aanwezig te zijn
op ons “KERSTFEEST”, dat doorgaat op :
Maandag 17 december om 14u30 stipt in de
Feestzaal de”Rembrandt”.
We verwelkomen U met een heerlijk tasje
koffie en een gebakje. En we verrassen jullie
zoals gewoonlijk met een nuttig kerstgeschenk.
Terwijl U geniet van de koffie komen de
bestuursleden bij U om de bijdrage op te
halen, die we ook deze keer, zelfs in tijden

Programma

vrijdagavond 11 januari – nieuwjaarsfeest
Wij gaan de spaanse toer op om wat warmte
in onze avond te brengen. Eerst nuttigen we
een typisch spaans gerecht en daarna genieten we van Flamengo met de dansgroep
Tacón Tacón. Dit alles gaat door in het Spey
(refter vrije basisschool Victe). Onze deuren
gaan open om 19u30. Prijs voor deze warme
avond € 10, ook voor niet leden. Inschrijven
tegen 2 januari bij Mady D’Hoop, Hooiestraat
27, Vichte, 056/772371, mady.dhoop@scarlet.be
dinsdagavond 29 januari
DO-in relaxatieoefeningen
In deze praktische workshop leer je jezelf een
ontspannende massage geven van kop tot
teen, gebaseerd op eenvoudige massagetechnieken uit verschillende Oosterse en
Westerse disciplines. Je wrijft, stretcht en
beklopt te lichaam zachtjes en ontdekt hoe je
vermoeidheid en spanning met eenvoudige
handelingen kunt verlichten. Je leert ook de
weldadige kracht van ademhaling en olie
kennen.
dinsdagavond 5 februari
Huishoudmiddeltjes met kruiden
Kruiden en planten zijn niet alleen mooi
maar ook handig. Ze zitten boordevol krachtige stoffen. Je kunt ze gebruiken om loka-

Rijmen met VKSJ

lants, Dehaes, Keukelaire, Jo Maes, Kevin
Claeys, Kevin Hulsmans 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.
De koers mocht er ook zijn met talloze ontsnappingen en een prachtige sprint gewonnen door de bekende Jens Keukeleire van het
Greenedge cycling team.
Hij won voor Schäfer en Baugnies.
Iedereen was tevreden
Op naar de 81ste Vlaamse Textielprijs.
Het werkjaar ligt nog maar pas achter de rug
en 2013 komt al zeer vlug naderbij.
Het bestuur onder voorzitterschap van Philippe Degroote zal zich verder dubbel plooien
voor een goed wielerjaar 2013 met verschillende aanbiedingen:
zaterdag 16 maart 2013: kaas- en breughelavond in de Rembrandt en dan de verschillende koersen.
We zoeken ook gemotiveerde mensen om
ons team te versterken en uit te breiden in de
hoop nog beter voor de dag te kunnen
komen.
Mensen die mee willen werken aan de
toekomst van dit professioneel gebeuren.
Wie zich geroepen voelt kan een
gemotiveerde e-mail sturen naar :
franssoete@yahoo.com.
Het bestuur dankt tevens alle sponsors,
medewerkers en seingevers die alle wedstrijden in goede banen leiden.
Het voltallige bestuur bieden de vele trouwe
sportievelingen prettige kerstdagen, een
goed eindejaar en een voorspoedig 2013 toe
met een prachtige gezondheid en hopelijk
nog vele wielerHOOGdagen.
Tot hoors!

De kinderen haalden op de ouderavond
weer het beste in zichzelf naar boven, volgend jaar is het weer tijd om spaghetti te stoven.
De Sint en zijn pieten zijn nog steeds in
het land, hopelijk passeert hij in het lokaal
van VKSJ Vichte ook eens met zijn mand.
Ons schoentje staat alvast klaar, onze kinderen zijn dit jaar heel braaf geweest, écht
waar!
Nog tot het einde van het jaar voorzien
de leidsters spetterende activiteiten, weliswaar in mindere mate, want zij moeten volop
blokken voor hun wedstrijden.
Van de Kerstman hoeven wij geen
geschenken, want een mooier cadeau dan
een nieuw lokaal kunnen wij niet bedenken.
Ook VKSJ Vichte haalt zijn agenda boven
voor het nieuwe jaar, want in 2013 staan er
alweer een reeks spetterende evenementen
klaar.
De Jimmers gaan van 15 tot 17 februari

op weekend, maar
‘the place to be’ is nog niet
gekend.
Ook de twee jongste
groepen onder ons kunnen van 2 tot 3 maart gaan ravotten, terwijl
de andere leidsters potentieel volk voor de
eskimofuif gaan spotten.
Ja ja, u leest het goed, op 23 maart is het
weer tijd om te feesten, want VKSJ Vichte
biedt dan een dansvloer aan voor alle fuifbeesten.
Wil je meer over deze jeugdbeweging
ontdekken, vergeet dan zeker niet hun site te
checken. (ttp://vksj-vichte.be/)
Je kan er gerust ook een berichtje nalaten
in hun gastenboek, en sinds kort kan je hen
ook leuk vinden op Facebook! (VKSJ Vichte)
Als u dringend nog iets wilt expliqueren,
aarzel dan niet onze hoofdleiding te contacteren:
Lisa De Smet
Isolde Tack
0494 42 47 05
0477 83 49 69

Hoi KSA’ers,
ouders, sympathisanten

lebozen gevonden en wil je kans maken op
de hoofdprijs van €150 Dan kan u zich
inschrijven
door
te
mailen
naar
kwistda@gmail.com of te bellen naar het
nummer 0491/74.69.00. Meer info kan je verder in De Verteller vinden!
Na inspanning op Kwistda komt ontspanning
op Strandbal, onze jaarlijkse fuif. Deze gaat
door op 20 april in De Stringe. Later volgt er
mee info maar ’t is maar dat je uw dansschoenen alvast kan klaarzetten!
Tussen al deze spetterende activiteiten door
hebben de leiders helaas nog examens. In
december en januari hangen we boven
muffe boeken. Gelukkig hebben we in deze
barre tijden nog één iets om naar uit te kijken: onze wekelijkse activiteit! Dat willen we
voor geen geld missen dus gaan de activiteiten gewoon door!
Ziezo, we wensen u in deze decembermaand
veel genot van de overgevulde kalkoenen, de
vele cadeautjes en het gezellig samenzijn. En
laat op oudejaar de champagne en het vuurwerk maar lustig knallen! Alvast een zalig
kerstfeest en gelukkig nieuwjaar! Tot volgend jaar!
Bij vragen of opmerkingen, contacteer de
hoofdleider Jonas Verhoest
(verhoest.jonas@gmail.com of 0496/20.43.02)

Na de succesvolle start van het
nieuwe werkjaar en de meer dan
geslaagde Games werkten we
met de voltallige leidersploeg na
vijf jaar opnieuw aan een nieuwe editie van
Oberbayern. Het moest en het zou een
prachtige 70e verjaardag van KSA worden. En
dat was het ook! Met The Antonio’s als voornaamste ambiancemakers en de lang verwachte special act Katastroof dansten we tot
in de heel vroege uurtjes. Met KSA danken
we dan ook iedereen die ervoor zorgde dat
ook dit jaar Oberbayern een serieus feestje
was. Met in de hoofdrol alle aanwezigen!
Merci!
Voorts werken we samen met Wouter Tack
aan de opfrissing van het bekende ‘KSAventje’. De herwerkte versie wordt zo snel
mogelijk gelanceerd. Wij kijken er alvast naar
uit!
Op 8 februari slaan voetbalploeg DeDe Vichte en KSA Ter Vichten opnieuw de handen in
elkaar om de 3e editie van Kwistda te verzorgen. Bent u een gebeten kwisser of heb je die
avond nog niets gepland, dan is Kwistda de
place te be! Hebt u een groepje van 3 à 5 bol-

van crisis, nog op € 4 kunnen houden.
Na een korte kerstboodschap, gebracht door
Pastoor luc, worden we verwend met een
muzikaal optreden van “de Flamingo’s”, die
ons een gezellige en leuke namiddag zullen
bezorgen.
Zoals gewoonlijk is er een tussentijdse pauze
voorzien van een twintigtal minuten om
even de benen te strekken of een drankje te
bestellen aan de bar.
Na het tweede optreden wordt de innerlijke
mens gesterkt met verse koekeboterhammen
en heerlijk dampende koffie.
We hopen dat jullie erbij kunnen zijn.
Dit wordt dan onze laatste koffienamiddag
voor 2012 en het OKRA-bestuur wenst elk
van jullie alvast een prettig eindejaar.
“Tot weerziens in 2013”.
Het OKRA-Bestuur
len te ontsmetten, insecten op afstand te
houden, te verwerken in een afwasmiddel …
Op die manier ga je milieubewust aan de
slag.
woensdagnamiddag en -avond 13 februari
3D kader hart
We maken met behulp van een canvaskader
en stofjes een hart in 3D.
9, 10, 15 en 16 februari
Toneel “De Schietspoele”
zondagochtend 10 maart
Uitwaaitocht
Na een lekker ontbijt maken we een deugddoende wandeling.

Voor de 3de keer op rij stelt DéDé Vichte en
KSA Ter Vichten jullie weer hun spetterende
quiz aan waar jullie gewoonweg moeten bij
zijn!. KSA Ter Vichten slaat samen met DéDé
Vichte de handen in elkaar voor de organisatie van “KWISTDA!”. Op vrijdag 8 februari
om 19u30 in de Stringe worden alle teams op
hun kennis getest. Met een hoofdprijs van
€ 150 en voor meer dan € 500 aan andere prijzen wordt dit zeker weer een topavond!
Inschrijven? Heel eenvoudig! U schrijft zich in
met vrienden, collega’s, quizmakkers of fami-

zaterdag 16 maart
Daguitstap
donderdagnamiddag en avond 21 maart
Bloemschikken – Paasstuk
zondagochtend 24 maart
Paasfeest samen met KWB
donderdagavond
Nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 18u30 op de hoek van de Lieven Bauwensstraat met de Cottereelstraat.

lie en vormt een groepje van
3 tot 5 personen. Wij stellen u tijdens de avond enkele moeilijke
en minder moeilijke kennisvragen. U probeert ze zo goed als
mogelijk te beantwoorden. Wij
verbeteren en maken uw resultaat op. Aan het einde van de
avond worden de beste groepen
geprezen en kan je huiswaarts
vertrekken met één van onze
mooie prijzen!!
Lijkt dit iets voor jou? Wil je al
lang die vrienden van je eens uitdagen? Ben je een krak op het
vlak van nuttige en minder nuttige weetjes? Zijn jullie de Einsteins van Vichte en omstreken?
Zin om te tonen dat je slimmer bent dan je
eruit ziet? Zin in een gezellige avond met tussendoor een hersenpijniging? Schrijf je dan
razendsnel in!
Inschrijving: Bram Vanhoutte,
kwistda@gmail.com, of 0491/74.69.00
Het inschrijvingsgeld bedraagt nog steeds
€ 20 per groepje en kan worden
overgeschreven op rekeningnummer
001-5379692-51
Hopelijk tot KWISTDA!!
De KSA-leidersgroep en DéDé Vichte

Badminton Vichte

www.femmavichte.tk
Algemene inlichtingen : Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be

Je kan jouw goede voornemens voor het nieuwe jaar nu al een vliegende
start geven. Jaja, je wilt ook dit jaar iets meer aan sport doen! Kom dan nu
reeds badminton spelen. Iedere donderdagavond tussen 20 en 22 uur kan je
menige calorieën kwijtspelen of jouw fysiek op peil houden. De eerste maal
is gratis, daarna betaal je € 2, 5 per avond. Er zijn rackets en schuttles beschikbaar voor zij die
het even willen uittesten. Kom gerust eens langs in de sporthal te Vichte of bel voor meer info
naar Dominique op 0496 231 453. Tijdens de kerstvakantie blijven we doorspelen.

Bestuursleden : Christine Cosaert, Cindy
D’Hoop, Mady D’Hoop, Roos D’Huyvetter,
Hilde Dehullu, Karien Demeyer, Ingrid Vandepitte en Anne Waelkens

3

zet 2013 in met een gezellig Nieuwjaarstreffen ! Meer info in de kalender van De Verteller (zie hiernaast) of op onze website
www.markantvzw.be/vichte

Ledenvoordeel
Het netwerk van markant biedt je de kans
om andere vrouwen te ontmoeten op leuke
en leerrijke activiteiten. Je kan inschrijven in
3 verschillende netwerken:
• markant – Vrijetijdsnetwerk voor ondernemende vrouwen
• mabizz – (markant-Unizo) Ondernemersnetwerk voor vrouwen
• artemis – markant – carrièrenetwerk voor
vrouwelijke professionals

We bezorgen je graag een folder met alle
info en voorwaarden.
Als lid krijg je korting op alle activiteiten
Je ontvangt gratis tweemaandelijks het ‘frisse’ markantmagazine in de bus
Je vindt daarin kortingsbonnen voor tentoonstellingen, beurzen, reizen, ...
Je ontvangt gratis 3 x de regiokrant met
extra aanbod van cultuur, bloemschikken,
uitstappen, ...
Je hebt een gepaste verzekering voor alle
activiteiten
Je krijgt 10% korting in het vakantiecentrum
Ter Helme te Oostduinkerke (zie www.terhelme.be )
... dankzij jouw lidmaatschap steunt markant
projecten in het Zuiden (TRIAS ngo).

Gratis starters
Ben je met een zaak gestart sedert begin
2011 of start je een zaak vóór juni 2013?
Dan bieden wij je 1 jaar gratis lidmaatschap
aan!
Wens je meer details over het jaarprogramma ‘Meer PUUR’ en de activiteiten van markant Vichte, geef dan gerust een belletje
naar Marianne gsm 0477 434 634 of stuur een
mailtje naar marianne@schamp.be. We
bezorgen je graag een kennismakingspakketje met alle info & een ‘m-pasje’, dat je aan
ledentarief vrijblijvend toegang geeft tot een
activiteit naar keuze. Aarzel niet om samen
met vriendinnen te komen ‘proeven’.
Welkom bij een dynamisch markant Vichte!
Met markante groeten,
Het markantteam

Activiteitenkalender voorjaar 2013
Januari ‘13
za 19/01 Nieuwjaarsontmoeting: gezellige
kaasavond met verrassende muzikale
intermezzo’s door plaatselijk talent –
mét partner of vriendin
Februari ‘13
ma 4/02 Filmforum – Regio (zie vanaf
januari op www.markantvzw.be/vichte)
do 14/02 Kidsnamiddag: Ijsschaatsen in
Finlandia te Gullegem
18 & 19 Bloem en Tuin – Regio (beginners /
halfgevorderden of gevorderden)
do 21/02 Wellness – Heerlijk relaxen met
‘Tibetaanse klankschalen’
Maart ‘13
di 11/03 Creatief – ‘Schaapjes voor tuin of
terras’
25 & 26 Bloem en tuin – Regio (beginners /
halfgevorderden of gevorderden)

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Pasen) te bezorgen vóór zondag 10 maart 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

Desondanks,
Prettig kerstfeest &
een gelukkig 2013 !

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

Café "Den Hert"

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

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

nu ook digitaal drukwerk !

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy
Advies

•

Onderhandelingen

•

touching your heart

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

Rechtsbijstand

Harelbekestraat 8 8570 Vichte
Tel. 056 77 74 84 Fax 056 68 06 89
nicolas.duquesnoy@advocaat.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
4

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

