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In memoriam: Dokter Luc Vandamme

Vichtse Dorpsraad vzw

|

Luc Vandamme °1951-†2016
Op 5 december ll. overleed één van
Vichtes “groten”, Dokter Luc Vandamme, op 65-jarige leeftijd.

|

Speciale editie

Kerstmis 2016

Op zaterdag 10 december namen we afscheid van Dr. Luc.
Dr. Luc (zoals hij door veel mensen respectvol werd genoemd) werd geboren
op 6 augustus 1951, groeide op in
Wervik en behaalde zijn Master in de
Geneeskunde aan de Leuvense Universiteit. Hij huwde met Riet Lauwers
(°1953 - †2014) en kreeg drie kinderen:
Miek, Pieter en Ellen. Eind de jaren ’70
vestigde hij zich in Vichte als huisarts.
Hij was meer dan 30 jaar bestuurslid en
ondervoorzitter van de Gezinsbond van
Vichte. Dr. Luc was ook gedurende
lange tijd voorzitter van de Vichtse
Heemkundige Kring de Spinspoele.
Van 1982 tot 2000 was hij voorzitter
van de Dorpsraad. Onder zijn impuls
werd het dorpskrantje de Verteller
(vanaf september 1988) uitgegeven. Hij
was ook de drijvende kracht bij de onvergetelijke revues en dorpsfeesten.
Het voorbije jaar was het zijn bijzondere

wens om de dorpsraad nieuw leven in
te blazen. Dit mondde uit in het oprichten van de “Vichtse Dorpsraad vzw” en
in het uitgeven van “De Nieuwe Verteller”. Hij bleef zeer nauw betrokken bij
de opstart hiervan, tot op de laatste momenten.
In zijn laatste voorwoord bedankte hij
iedereen die zich voor de dorpsraad en
voor Vichte heeft ingezet.
Beste Luc, in naam van de Vichtse gemeenschap en haar talrijke verenigingen
willen we je danken voor je initiatieven,
je grote inzet en enthousiasme, je wijze
woorden en je warmte.
Heel genegen!
Karel Demeulemeester en
Chantal Depaemelaere

Vichtse Dorpsraad algemene vergadering maandag 28 november 2016
Op deze algemene
vergadering van
de Vichtse Dorpsraad waren een
60-tal aanwezigen.
De Vichtse verenigingen waren talrijk
vertegenwoordigd: AVK, Badmintonclub, BIB, Bruine Duivels, Davidsfonds,
Natuurpunt, de Kasteelheren, de
Schietsspoele, de Spinspoele, de Textieltrekkers, DEDE Vichte, Femma Vichte,
Fotoclub Agepon, Gezinsbond, Korfbal,
KSA, KVLV, KWB, Lindekouter, Markant, Muzinar, NEOS, NSB-11-Novembercomite, OKRA, Ouderraad Beukennoot, Ouderraad de Ranke, Parochie,
Samana, Streven, Tennisclub, ’t Perelke,
Wiel in Wiel.
Na de verwelkoming werden de statuten van de nieuwe vzw Vichtse Dorpsraad voorgesteld en besproken.

Kandidaten die willen meewerken in het
bestuur kunnen hun kandidatuur indienen ten laatste op 20 januari 2017
(vichtsedorpsraad@gmail.com) .
Op de agenda stonden ook enkele
“Vichtse kwesties”:
- Het standbeeld “PRUTSKE” zal hersteld worden en krijgt een plaats in de
hal van het ontmoetingscentrum “de
Stringe”.
- De plannen voor de komst van een
nieuw zwembad zullen toegelicht worden op 12 jan 2017 (meer info rond
uur en plaats volgen in Aktiv).
- In 2019 zullen we het 900-jarig bestaan van de parochie Vichte vieren.
- Herdenking WO I in 2018. De gemeente Anzegem organiseert verschillende herdenkingsmomenten in de
loop van 2018 in de deelgemeenten.
Ook het 11-novembercomite zal
op 11 november 2018 een speciale
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herdenking voorzien.
- Voor de nieuwe bestemming van gebouwen rond het Ommerheimplein
heeft de gemeente Anzegem een studie aangevraagd bij Leiedal.
- Verkeersveiligheid: er wordt meegedeeld dat er op het open plein op de
Vichteplaats te snel gereden wordt en
dat er in de Bosstraat een deel van het
voetpad versperd is door overhangend
groen. Deze bezorgdheden kunnen
burgers altijd melden via een meldingskaart op de website www.anzegem.be.
- Waar is onze reus Ventie Spoelies?
In de Arena, loods van de gemeente.
- Mededeling: er komen verkeerslichten
bij het kruispunt van de Ingooigemstraat en de Pareelstraat.
Een volgende algemene vergadering is
gepland voor begin maart 2017.

Weetjes St.-Stefanuskerk Vichte
Kerstviering en andere info

Op woensdag 21 december (vanaf
17u30) organiseert onze gemeenteschool ‘De Beukennoot’ voor de 8ste
maal een Kerstmarkt. Deze gaat door op
speelplaats van de school.
Onze Kerstmarkt is geen groot commerciëel opgezette bedoening. Maar kleinschaligheid en gezellig primeert. Onze
opzet : mensen samenbrengen in een
warme en aangename sfeer, zo kenmerkend voor deze periode van het jaar.
We kunnen als bijdrage aan de kerstsfeer steeds rekenen op de leerlingen die
hun beste beentje voorzetten in de levende kerststal, bij het bespelen van hun
muziekinstrument of bij het zingen van
liederen.

De Kerstman komt langs en wie wil kan
met hem op de foto of gaat voor een
“selﬁe”...
Om de inwendige mens te versterken
voorzien we enkele eetstandjes. Er is
gratis soep (vrije bijdrage) en frisdranken
& andere Kerst-gerelateerde dranken...
alles aan heel democratische prijzen aan.
De opbrengst gaat, zoals elk jaar, deels
naar een goed doel. Dit jaar wordt dit
Poverello.
Als ouderraad willen we graag verder investeren in de techniekklassen (materiaal
en/of infrastructuur).
Iedereen van harte welkom!
Prettige eindejaarsfeesten!!
Het schoolteam & ouderraad

Lokaal Fifta
Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be

Nieuw adres :
Vichteplaats 49

Op 3 december werd het ontmoetingslokaaltje aan het Louis Isebaertplein bedacht met een nieuwe naam: FIFTA
Het zaaltje en de naamgever, Eveline
Malfait uit Vichte werden door het gemeentebestuur gehuldigd.
Zie hierbij de betekenis van de naam
Fifta:
Al in 965 wordt de “Fifta”-beek vernoemd in een oorkonde. Het woud van
Harelbeke (het Medele-woud) lag tussen de Vichte- en de Gaverbeek en was
eigendom van de graaf van Vlaanderen.
Vanaf de 11de eeuw vormde de “Fifta”beek de grens tussen de kasselrijen (administratieve, gerechtelijke, militaire en
ﬁscale districten) van Oudenaarde en
Kortrijk. De Vichtebeek heet ofﬁcieel
Kasselrijbeek.
De naam Vichte is dan ook afgeleid van
de benaming van de beek waaraan het
gelegen is.
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We vieren Kerstmis in de St.Stefanuskerk
met klein en
groot
op zaterdag 24
december om
17u30.
Jongeren o.l.v.
Mattijs Leenknegt brengen
een kerstevocatie.
We zingen met
het St.-Stefanuskoor kerstliederen.
(geen viering in
de kerk van
Vichte op 25 december!)
Op tweede kerst maandag 26 december is er om 10 uur een feestelijke viering n.a.v. de feestdag H. Stefanus,
uiteraard in de St.-Stefanuskerk.
Welkom elke vrijdagavond om 18 uur
voor de avondviering in de Emmaüskapel (kerk Vichte) en elke zondag om
10u30 voor de viering.
Een jaarmis of andere intentie kan je
steeds aanvragen bij zuster Jeannine
Kerkdreef 4 Vichte 056 77 75 35
Mogen we vragen om dit tijdig te doen.
De kerk is elke dag open voor stil gebed.
Voor een doopviering ,uitvaartdienst
(ook in beperkte kring!), huwelijk of jubileum kan je terecht bij diaken JeanYves Verhaeghe 056 42 37 10
soﬁe.jean-yves@telenet.be
Wens je een bezoekje van de parochie of
de communie thuis te ontvangen bel dan
naar 0474 588 634

SANDY DE FRENE
0495 89 02 55 • 056 68 14 97

destrijkberg@telenet.be
Oudenaardestraat 52 • 8570 Vichte

Beste ouders, leden en
sympathisanten KSA
Vichte meisjes start het
nieuwe jaar graag met
een terugblik op de
voorbije maanden. In september zijn we vol enthousiasme uit de startblokken
gevlogen. De eerste activiteiten waren
vooral een voorbereiding op onze Ouderavond. Alle leden hebben één voor
één geschitterd op ons podium. We willen van de gelegenheid gebruik maken
om alle aanwezigen en ook al onze
sponsors te bedanken voor deze geweldige editie. Ook de Sint en zijn Zwarte
Pieten zijn over ons dak komen lopen.
Ze kwamen een kijkje nemen op onze
activiteiten en hadden zoals elk jaar
weer heel wat lekkers voorzien. Dat kon
natuurlijk niet anders met zoooooo’n
brave leden! De laatste activiteiten van
het eerste deel van ons werkjaar zijn helaas aangebroken. De leidsters zitten ondertussen al met hun neus in de boeken,
om hun examens tot een goed einde te
brengen. Maar wees niet getreurd, want
in 2017 staan er nog heel wat plezierige
dingen voor de deur! Van 17 tot 19 februari kunnen de Jimmers er een weekendje op uit, zonder hun leiding. KSA
West organiseert dan speciaal voor alle
JIM-leden een leuke tweedaagse. Dit
jaar is het thema: “The JIM Academy
Awards”. Inschrijven is de boodschap!
Maar ook de kleinsten onder ons hebben nog veel om naar uit te kijken. Van
3 tot 5 maart gaan we op Sloeber-Springerweekend. Meer info over dit weekend zullen jullie binnenkort krijgen van
de leidsters. Op zaterdagavond 18
maart organiseren wij voor de derde
keer op rij onze fuif “NEONNACHT”.
Het belooft alweer een kleurrijke editie
te worden. Allen welkom om een beentje te komen zwieren! Bij deze is jullie
agenda alweer een beetje aangevuld. Indien jullie nog vragen hebben: bel ons,
schrijf ons, laat ons toch iets weten. Je
kan steeds terecht bij de hoofdleiding:
Fien Pareit: 0478 84 66 78 en Fien Bos:
0493 14 79 36. Via mail zijn wij bereikbaar op ksavichtemeisjesgmail.com. Op
Facebook vindt u ons terug onder de
naam: KSA Vichte meisjes. Maak er een
sfeervol eindejaar en prettige feesten
van! Vele groetjes, De leidsters van KSA
Vichte meisjes

GROTE ONTBIJTACTIE
Valentijn zondag 12 februari 2017
Lijkt het je iets om op zondagmorgen te
genieten van een heerlijk ontbijt zonder
daarvoor door het gure weer ’s morgens
vroeg naar de bakker te moeten gaan?
Dan hebben wij (althans voor één keer
dit jaar) de oplossing! De leerkrachten
van de Vichtse scholen leveren die dag,
in samenwerking met de beide ouderraden, naar jaarlijkse traditie uw ontbijt
aan huis.
Dit jaar pakken we bovendien weer uit
met een LUXE –ONTBIJT voor 2 personen.

Wens je dus extra verwend te worden,
aarzel dan niet en laat je verrassen door
dit luxe-pakket. Net zoals vorig jaar zullen bij dit ontbijt de bubbels niet ontbreken!
De opbrengst van deze ontbijtactie
wordt door beide scholen gebruikt ten
voordele van de kinderen. Langs deze
weg willen wij ook alvast iedereen van
harte danken voor de steun die zij onze

scholen geven door in te schrijven op
deze ontbijtactie.
Je kan een ontbijt bestellen op volgende
wijze:
• Online via het webformulier op de
website van één van de scholen
(www.vbsving.be of www.vichte-ingooigem.be). Je zal dan een bevestigingsmail ontvangen met een
referentie die je moet gebruiken om de
betaling via overschrijving op rekeningnummer van Buscomité Vichte
(BE14 7384 2218 8983) te doen.
• Via het bestelstrookje onderaan.
Dit bestelstrookje, kan je, in een envelop samen met het geld
- meegeven aan een leerling of een
leerkracht van één van de scholen
- deponeren in de brievenbus van één
van de Vichtse scholen
- deponeren in de gele ontbijt-actie
brievenbus bij de Vichtse bakkers of
supermarkt Delhaize
Ben je echt niet in de mogelijkheid om
de bestelling op bovenstaande manier te
doen, neem dan gerust contact op met
één van de scholen. Wij komen je bestelling dan afhalen. SMAKELIJK!
De uiterste datum om te bestellen en te
betalen is 3 februari 2017
Vrije Basisschool
GemeenteschoolVichte
Kerkdreef 4
Beukenhofstraat 38
Vichte
Vichte
0498 07 61 81
0478 32 23 66

P.S.: Mocht je ontbijt op zondag 12 februari niet geleverd zijn tegen uiterlijk 8 uur ’s morgens, aarzel
dan zeker niet om ons te verwittigen op één van bovenstaande GSM-nummers voor 9u00.

✂

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
te bereiken op het telefoon- of GSM-nummer ………………………………………………………………………….
wenst op ZONDAG 12 februari 2017
AANTAL
- LUXE – ONTBIJT voor 2 personen 19 euro

…………

x 19 euro = …………………… euro

- Ontbijt voor 2 personen:

12 euro

…………

x 12 euro = …………………… euro

- Ontbijt voor 1 persoon:

6 euro

…………

x

6 euro = …………………… euro

- Kinderontbijt

5 euro

…………

x

5 euro = …………………… euro
TOTAAL: …………………… euro
(hierbij ingesloten in envelop)

definitieve
ontharingen
en
alle
schoonheidszorgen

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

Luxe-ontbijt bevat bubbels, 2 luxe-pistolets, 2 croissants, chocolade- en boterkoek, diverse soorten beleg, brie, natuuryoghurt, pralientjes, ﬂesjes fruitsap,
potje vers gesneden fruit.
Ontbijt voor 2 personen bevat 3 pistolets, sandwich, chocolade- en boterkoek,
diverse soorten beleg, yoghurt, brikje fruitsap, pralientjes.
Ontbijt voor 1 persoon bevat 2 pistolets, boterkoek, diverse soorten beleg, yoghurt, brikje fruitsap, pralientje.
Een kinderpakket bevat 1 pistolet, 1 chocoladekoek, choco, cornﬂakes, appel,
yoghurt, brikje fruitsap, verrassing.
Bestellingen worden enkel geleverd in een straal van 4 km rond het centrum van Vichte
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Beste Vichtenaar
Voor we weer een rits
nieuwtjes op u loslaten,
even een welgemeend woordje
van dank aan
iedereen
die
zich op 24 september aan onze
lokalen bevond. ‘Wat was er toen ook al
weer?’ voelen we u denken. Doet de
naam ‘Startacus’ weer een belletje rinkelen? Voor het eerst trapten we het
werkjaar af met een heuse avonturenloop door de Vichtse velden. Maar liefst
180 sportievelingen vonden de weg
naar het Beukenhof om na het startschot
vijf kilometer door, onder en boven tal
van hindernissen te kruipen en te springen. Een warme douchke later was het
tijd om de voetjes onder tafel te schuiven en van een lekkere, dampende pasta
te genieten. Op de beats van onze dj’s
bleven sommigen plakken tot in de
vroege uurtjes. Dank aan iedereen die
aanwezig was!
Na Startacus vlogen we uiteraard met
veel goesting opnieuw in de wekelijkse
activiteiten en intussen zijn er al heel wat
de revue gepasseerd. We apprecieren
het erg dat we iedere week op veel
leden kunnen rekenen om er samen met
ons een toffe activiteit van te maken.
Doe zo verder!
Maar we willen ons niet enkel beperken
tot de Vichte jongeren om leuke activiteiten aan te bieden. Het weekend van
3 en 4 december trokken een aantal leiders van KSA ter Vichten naar het Op-

vangcentrum Meihof in Lint voor het
project ‘Wereldspelers - Jeugdwerk zonder grenzen’. In het opvangcentrum zitten een veertigtal jonge vluchtelingen
die de ons ondertussen welbekende
conﬂicten in Syrië, Irak, Afghanistan, etc.
zijn ontvlucht en een veilige thuishaven
vonden in België.
Wereldspelers wil die jongeren een kans
geven om hun sociaal netwerk te verbreden, talenten te onplooiien en te ervaren dat ze kansen krijgen.
Concreet betekent dit dat er om de twee
weken een aantal mensen uit het jeugdwerk naar een opvangcentrum trekken
om die gevluchte kinderen en jongeren
te entertainen en naar hun verhalen te
luisteren. Ook KSA ter Vichten deed hier
graag aan mee. Op die manier willen we
ons niet alleen inzetten voor de Vichtse
jongens, maar ook voor kinderen en jongeren in moeilijke leefsituaties.
Daarnaast iets helemaal anders. Hoeft
Kwistda nog een introductie? De intussen befaamde quiz ten voordele van
DeDe Vichte en KSA ter Vichten is al aan
zijn zevende editie toe. Op vrijdag 3 februari 2017 komen quizploegen uit alle
uithoeken van het land strijden om de
eerste plaats. Met nieuwe en originele
vragenrondes is er dit jaar geen enkele
reden om er niét bij te zijn. Inschrijven
kan via kwistda@gmail.com of via het
nummer 0496 20 43 02. Meer informatie vind je op het Facebookevenement
‘Kwistda 2017’. Wees er snel bij, want
de plaatsen zijn beperkt!
De leiders
In de kerstvakantie van 2017 willen we
in De Stringe opnieuw een sprookje
schrijven! Pinokkio wordt een fascinerende musical, gedragen door ontelbare
handen. Jong en oud geven het beste
van zichzelf om een sprookjesachtig
eindresultaat te tonen aan het grote publiek. Het enthousiasme en de gedrevenheid van een creatieve groep
mensen geven een professionele glans
aan deze musical. Van zodra u onze
theaterzaal binnenkomt, zal u Pinokkio’s
neus in je rug voelen priemen. Pinokkio
is overal, want de goesting voor dit project zit in onze aderen en splinters!
Heb jij zin om mee te timmeren aan dit
project? Iedereen is welkom, als vereniging of als individu. We zoeken nog
decorbouwers, reclamemannen, naaisterren, cateraars... elk helpend hand
weten we te vullen met een nuttig werk!
Laat gerust van je horen/lezen via muzinar.vzw@gmail.com

Wandelclub De Textieltrekkers vzw
JAARPROGRAMMA 2017
Ons nieuw wandelseizoen wordt zondag 26 februari op gang geschoten met
onze befaamde AKTIV-tochten vanuit
het oc Groeninge te Kaster. Inschrijven
(€1.50) kan vanaf 7.30uur en u hebt
ruime keuze om een parcours af te stappen van 6, 9, 12, 18, 24, of 32km. Op
iedere afstand is er één of meerdere rustposten voorzien met een uitgebreid aanbod van frisdranken, streekbieren van
onze plaatselijke brouwerij Verhaeghe,
kofﬁe, verse soep en royaal belegde boterhammen. Onze parcoursmeesters
bieden u een prachtige omloop aan met
als centrale oorden richting Kluisbergen.
De grote afstanden maken kennis met
de Kwaremont, de Patersberg en het natuurgebied “Paddenbroek”.
Als eerste weekdagtocht staat de GRASTOCHT geprogrammeerd op woensdag
26 april en start vanuit de Ansold te Anzegem. Een wandeltocht in en om de
gemeente Anzegem met zijn prachtige
paadjes en landwegen, we wandelen
door het Domein Hemsrode met zijn
uniek kasteel en dito tuin.
Op dinsdag 27 juni bewandelt onze
HOOITOCHT Gijzelbrechtegem, één
van onze mooiste dorpjes in het zuiden
van West-Vlaanderen. We starten vanuit
het o.c. de Kleine Kluis, een pracht van
een ontmoetingscentrum temidden een
oase van groen.
Onze wandelhoogdag blijft ongetwijfeld
de 23ste Prutsketochten op zondag 10
september met prachtige wandeltrajekten over het wandelnetwerk “Land van
Streuvels”. De kortere afstanden staan
in het teken van de geschiedenis van de
gemeente Vichte.
En besluiten doen wij weer met onze
12de ZAAITOCHT die ditmaal op donderdag 26 oktober Tiegem aandoet met
een prachtig stuk natuur en vergezichten over de Scheldevallei. We gaan door
het Warande park van St.Arnoldus en de
hem toegewijde kapel.
Terug een superaanbod vanwege uw
wandelclub, om naar uit te kijken.
Bezoek ons op www.textieltrekkers.be

Modern hair Heikki

DSC WINDOWTINTING

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

Wij zijn een bedrijf uit VICHTE en onze specialiteiten zijn het tinten van
ramen, zowel van je lichtevracht, personenauto of monovolume...
Ook het tinten van woning ramen is bij ons mogelijk.

WILLY VAN DEN BERGHE

Pinokkio?
Het lijkt intussen
geschiedenis
toen we onszelf
en vele kijklustigen
verrasten
met een betoverende musical in
Vichte. Nog voor
het doek viel over “De Tovenaar van
Oz” werd al luidop gedroomd van een
volgend project. Drie jaar later zijn de
energiereserves aangevuld en voelen we
ons klaar om de uitdaging opnieuw aan
te gaan. Muzinar wordt wakker uit zijn
winterslaap.

0476 49 24 45 • info@dscwindowtinting.be
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cv Zakenkantoor
BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

de SCHIET SPOELE
Toneelgroep KWB - KAV Vichte

nodigen u graag uit op de
kofﬁe met

“Harold en Maude”
Tragikomedie door Colin Higgins
Regie : Roxane Sirejacob
Deze bewerking van de ﬁlm over de 19jarige jongen met zelfmoordneigingen,
die uiteindelijk werkelijk leert te leven
wanneer hij de verrukkelijke getikte 80jarige Maude ontmoet. Harold is een
zielig eenzaam rijkeluiskind die door
zijn vervreemding meerdere malen probeert om zelfmoord te plegen. Dit zijn
echter eerder noodkreten om aandacht
dan serieuze pogingen. Zijn bijzondere
relatie met Maude, die hij ontmoet op
een begrafenis, is wat hem redt en ons
boeit.
Brecht Cardon - Hildegart Vandendriessche - Nadine Marysse - Filip Ottevaere
- Marieke De Smet - Sophie Nuyttens Antoon ’t Kint - Kathelijn Trachet Hanne Debaveye – Joy Vanmaercke
zaterdag 11 februari 2017 om 20 u
zondag 12 februari 2017 om 18 u
vrijdag 17 februari 2017 om 20 u
zaterdag 18 februari 2017 om 20 u
OC De Stringe, Ommersheimplein 4,
8570 VICHTE
Kaarten aan € 8 verkrijgbaar bij Rita Depraetere. Tel : 056 77 51 91

Bruine Duivels Vichte kijkt
tevreden terug op een
succesvolle Pirobak
Het laatste weekend van november hielden de Bruine
Duivels hun jaarlijkse Pirobak in café den Breugel.
De tiende editie was
overweldigend, er
werden meer dan
2400 piro’s verkocht! De lekkere
delicatessen werden
naar goede gewoonte
door de voetballers zelf met de hand
gemaakt. De Bruine Duivels danken iedere supporter voor het kopen van de
piro’s en daarnaast ook bakker Steven
Dewaele voor alle hulp en Wouter en
Tanja van den Breugel voor de goede samenwerking!
De Bruine Duivels staan momenteel op
de derde plaats in de competitie en strijden volop mee voor de titel. Wie weet
worden ze eind dit seizoen wel voor de
tweede keer kampioen in hun 25-jarig
bestaan. U kan het allemaal gemakkelijk
volgen via www.bruineduivels.be!!

Kristien Hemmerechts
Zondag 22 januari 2017 verwennen we
jullie in de bib van Vichte met een verwenkofﬁe en een heerlijk stuk taart. Welkom om 15u.
Kristien Hemmerechts is al jaren een
vaste waarde in het Vlaamse schrijverslandschap. Als echtgenote van overleden
Vlaamse dichter Herman De Coninck is
© Dieter Bacquaert
zij van alle markten thuis. Haar pen
schrijft zowel ﬁctie als non-ﬁctie, in haar recentste werk deelt ze haar notities over
haar gevecht tegen borstkanker.
Wij nodigen Kristien Hemmerechts, één van de gastauteurs dit jaar van het Lijsternest, graag uit voor een gesprek.
Praktisch
€ 4 / € 3* (leden Davidsfonds/leden bib Anzegem)
Graag inschrijven voor 18 januari 2017
via Koen Tack, 0479 27 78 77, koentack@telenet.be
of via bibinfo@anzegem.be

Film in de kerk
van Gijzelbrechtegem
donderdag 9 februari 2017 om 20u
Polen, 1945. De Tweede Wereldoorlog is eindelijk voorbij.
Mathilde Beaulieu, een jonge Franse dokter bij het Rode
Kruis, behandelt in de buurt van Warschau de laatste Franse
soldaten die terugkeren van het front. Op een nacht komt
een novice haar om hulp vragen en Mathilde volgt haar
naar het klooster. Daar ontdekt ze een verschrikkelijk geheim.
Gebaseerd op waargebeurde feiten, sleept deze ﬁlm je helemaal mee.

1 ﬁlm voor € 4, 3 toegangen voor € 10
Ruil 10 UiTPASpunten in en kijk gratis!
Meer info: bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22
ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT
VICHTEPLAATS 3 • 8570 VICHTE • GSM 0479 61 18 62

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

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

Café den Breugel

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

Sportevenementen op groot scherm

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
info@drukkerij-vanoverbeke.be - www.drukkerij-vanoverbeke.be
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Bij wouter en Tanja
Vichteplaats

WIEL
IN
WIEL
Het jaar en wielerjaar 2016 loopt stilletjes aan ten einde. Voor Wiel In Wiel was
2016 een echt topjaar op gebied van
wielrennen. We zien vol enthousiasme
uit naar 2017 en we zullen trachten een
boeiend wielerspektakel aan te bieden.
De juniorenkoers was een prachtige en
boeiende wedstrijd begin juli met een
mooie overwinnaar.
De 12de veldcross kon iedereen bekoren
met een groot deelnemersveld van 46
veldcrossers.
Het werd bovendien een zeer spannende wedstrijd met twee supermannen
Bert Jasper en Dylen Verschuere. De titel
van crosser ter Vichten werd beslecht in
een prangende spurt gewonnen door
Dylen voor Jasper. De derde plaats op
meer dan 2’ was voor Vaneeckhout Kristof. Het goede weer zorgde ook voor
veel toeschouwers en een grote ambiance. Onze crossers werden luid aangeV
moedigd. De after-cross party werd fel
gesmaakt en er werd duchtig gezongen.
Op naar volgend jaar, de cross zal een
topevenement worden waar Pol Deschepper nog meer vernieuwingen; zie
de brug; zal uit zijn hoed toveren.
Onze profkoers de 84ste textielprijs
Vichte op dinsdagkermis 20 september
2016 was een schot in de roos ondanks
de Eneco tour.
We klokten af op 216 deelnemers een
unicum voor onze wedstrijd. Vele grote
namen passeerden de revue aan de inschrijvingstafel. Het bestuur had kosten
nog moeite gespaard om een peloton
met vele vedetten aan u voor te stellen.
De Lotto - Belisol ploeg was terug van
grote allure met De Gendt Thomas (winnaar rit Ronde Van Frankrijk op de Ventoux), De Bie Sean, Vandersande Tosh
(winnaar Textielprijs 2015), Dockx Gert,
Sander Armee, Vervaecke Louis, Boeckmans Kris, Ligthart Pim en Wallays Jelle

allemaal kleppers van de bovenste
plank. Verder aangevuld met volgende
ronkende namen:
Verhelst Louis, Ista Kevyn ,Calleeuw
Joeri, Kaupas, Kreder, Wastyn, Gardeyn,
Keukeleire ( oud winnaar) en andere Farazijns. Ook een meer dan sterke EtixxQuickstep ploeg met kleppers als Stijn
Vandebergh, Lampaert Yves, Serry Pieter, Maes Nikolas, Vermote Julien, Contreras en Van Keirsbulck . Verder nog
Wanty groupe Gober, Veranclassic Doltcine, Team 3M, Team Roompot, Metec
e.a.
Aan de start op de platse was het koppen lopen. Het was een wedstrijd vol
spanning en voortdurend andere vluchters Wallays probeerde meermaals en
halfweg waren zestien man weg met
ondermeer De Gendt,Marchand, Serry
en wallays. De ﬁnale werd met Vervaecke, Stevens,Vandenbergh en Tosch
Van Der Sande op ,gang getrokken. De
ene uitval na de andere maar niemand
geraakte weg. Tot Julien Vermote een
snedige uitval deed en solo ﬁnishte voor
teamgenoot Lampaert en uittredend
winnaar Tosch Van Der Sande.
Het was een World-tour podium in
Vichte Koerse.
Nadien kroonden Julien Vermote en
Yves Lampaert zich nog tot wereldkampioenen in het ploegentijdritten.
De Textielprijs of Vichte Koerse komt
zeker in de grote boeken van de wielerwereld.
De echte wielerfanaten konden de laatste ronden terug volgen op het grote
scherm aan de aankomst. Er werden
terug VIP-arrangementen zowel ’s middags als ’s avonds geregeld dat met zeer
veel enthousiasme werd onthaald.
Aan de aankomst konden de vele sportliefhebbers hun dorst lessen in het popup café.
Het programma voor 2017:
- maandag 1 mei 2017: Belgisch Kampioenschap tijdritten voor aspiranten,
nieuwelingen, junioren en U-23 voor
dames en heren
- zondag 2 juli 2017: juniorenkoers

NATUURVOEDING

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

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

- zondag 27 augustus 2017: gentlemenkoers en nieuwelingenkoers
- zaterdag 16 september 2017: 13de
veldcross
- dinsdag 19 september 2017: 85ste textielprijs elite, elite zc en beloften.
We hebben met de gemeente Anzegem
een samenwerkingsakkoord (oprichting
van een nieuwe VZW) met Yvegem
Sportief Ingooigem en Wiel In Wiel
Vichte voor het organiseren van verschillende Belgische Kampioenschappen :
• maandag 1 mei 2017: Belgisch Kampioenschap tijdritten voor aspiranten,
nieuwelingen, junioren en U-23 voor
dames en heren
• vrijdag 22 juni 2018: Belgisch Kampioenschap tijdritten voor Elite en Elite
zonder contract
• zondag 2 juni 2019: Belgisch Kampioenschap voor Juniores Dames en
Heren
• zondag 28 juni 2020: Belgisch Kampioenschap voor Elite met contract
Dames en Heren
Het bestuur dankt tevens alle sponsors,
medewerkers en seingevers die alle
wedstrijden in goede banen leiden.
We steunden dit jaar terug een goed
doel “Kinderarmoede: project Sinterklaas”.
Hoofdopdracht van OCMW Anzegem is
de begeleiding van gezinnen met een
beperkt inkomen of een hoge schuldenlast. Door de organisatie van dit project
zou het OCMW de kinderen uit deze
gezinnen kunnen laten deelnemen aan
een Sinterklaasactiviteit( bv: knutselen,
Sinterklaasvoorstelling, speculaasbakken….
En van de echte Sint een mooi cadeau
krijgen. Een tombola werd hiervoor georganiseerd met prachtige prijzen en we
hebben, een zeer mooi bedrag voor dit
project te steunen
Wie bieden alle sportvrienden een warm
en deugddoend eindejaar 2016 en een
voorspoedig 2017 toe met veel leute en
plezier, goede gezondheid en een prachtig wielerjaar.
Tot hoors!

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

• info@dscwindowtinting.be
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Wapenstilstand
in Vichte:

traditie met een boodschap

Zoals ieder jaar wordt Wapenstilstand in
Vichte op een respectvolle en ingetogen
manier beleefd.
De dorpsgemeenschap, de verenigingen
en de jeugd worden betrokken in de
herdenking van de oorlogen. Samen
brengen wij een boodschap van samenhorigheid, respect voor elkaar en eerbied
voor slachtoffers van oorlogen en terreur. De oproep voor blijvende vrede
wordt door de Vichtenaren enorm gedragen.
Dit jaar ging er bijzondere aandacht naar
de civielarbeiders (De slaven van de
Groote Oorlog). Er werd eerbetoon gebracht aan Emiel Craeye, civielarbeider
in Noord-Frankrijk waar hij overleed op
18 december 1916 door een hartfalen
ten gevolge van mishandeling en ontbering.
Ook onze Britse gasten waren terug talrijk aanwezig. Hun aanwezigheid zorgt
voor een extra motivatie om de herdenking jaarlijks te organiseren.
Wij danken iedereen voor hun aanwezigheid en een bijzondere dank gaat
naar allen die zich inzetten om deze herdenking tot een jaarlijkse vaste traditie
te maken.
Wij doen ook een oproep naar enthousiaste vrijwilligers om ons bestuur te
versterken.
Heeft u interesse dan kan u contact opnemen met voorzitter John Demeyer
(NSB – 11 novembercomité Vichte) via
john.demeyer@telenet.be .

- zondag 19 februari 2017 winter ontbijt (GOSA), start om 8u in het Spey
- zondag 19 maart 2017 knutselen met
kids 3, 4, 5 & 6de leerjaar
- zaterdag 15 april 2017 paaseierenzoektocht, start om 10u VBS De
Ranke

EVENTS
COORDINATION
HOSPITALITY
lees onze werkwijze op

WWW.BDSERVICE.BE
0497/927 727

Graag willen wij vanuit de werkgroep
Iloilo ons nieuw project in Salvador da
Bahia (Braziliê) voorstellen. De wijk Tancredo Neves, ook wel bekend als Beiroet, telt ongeveer 200.000 inwoners,
en is enkele vierkante km groot. Zoals de
vele randwijken van Salvador da Bahia
en de grote steden van Brazilië zijn deze
ontstaan door een ongecontroleerde
groei van de bevolking en werd gebouwd zonder planning waardoor er
een groot gebrek aan infrastructuur is.
Het gebrek aan toekomstperspectief en
een laag zelfbeeld van kinderen en jongeren verlaagt de toegang tot de school
en in combinatie met het gebrek aan
ontspanningsfaciliteiten en sport worden
ze een gemakkelijke prooi in de werving
van jongeren voor de drugshandel en
bendevorming met geweld. Vanwege
de noodzaak en de bezorgdheid over de
onderwijssituatie van de kinderen en
jongeren heeft Ceifar het initiatief genomen om een pedagogisch project van
sociale promotie te ontwikkelen door
middel van onderwijs, sport en cultuur.
De acties van dit educatieve project zijn
complementair aan de school.. De families, in de strijd om te overleven, zijn
soms gedwongen hun kinderen op de
straat te laten of alleen in huis achter te
laten omdat de opvoeding van kinderen
en hun werk moeilijk met elkaar te verzoenen zijn. Vaak worden de kinderen
het slachtoffer van kinderarbeid, fysi-

Beste vrienden van Kwistda!
We blijven bij onze succesformule. Een
sfeervolle quiz met gevarieerde vragen,
een leuke avond voor jong en oud, met
een hoofdpijs van € 150 en mooie
prijzen voor de dichte ereplaatsen.
Na het succes van de vorige edities,
doen we er opnieuw alles aan om de
organisatie nog te verbeteren, met
nieuwe en originele vragenrondes. We
melden ook graag dat we rekening
houden met de reacties en opmerkingen
van de vorige editie, er is dus geen
enkele reden om er dit jaar niet bij te
zijn! De plaatsen zijn beperkt tot 100
ploegen, meer teams kunnen we zeker
niet toelaten!
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sche en psychologische mishandeling,
drugshandel en prostitutie. Het gebrek
aan reële kansen leidt vaak tot heel wat
verkropte agressie, die soms ook op effectieve geweldpleging uitloopt.
Vanuit Brazilië kregen wij, via Guido
Steemans, daarom de vraag om vanuit
Vichte mee te werken aan een psychologisch hulpcentrum, bestaande uit 1
psycoloog/coordinator met een minmum salaris onder het wettelijk barema,
bijgestaan door enkele stagairs en 3 psychologen die vrijwillig wat komen helpen. Om het project verder te kunnen
zetten is er een jaarlijkse werkingskost
van ongeveer € 10.000 nodig. Met dit
schrijven en onze acties gedurende het
jaar, willen we er samen met jullie alles
aan doen om dit project verder te kunnen laten evolueren.
Daarom onze oprechte vraag om samen
met ons dit project een steun te geven
in deze warme eindejaars dagen, waar
we de mensen die het moeilijk hebben
niet mogen vergeten.
Ons Braziliaans project steunen kan via:
- storten op BE05 0014 8239 0675 rekening van onze werkgroep (zonder
ﬁscaal attest)
- storten op BE21 0000 7186 7603
rekening van Kontinenten met ﬁscaal
attest vanaf € 40 . met referentie :
project 25/50 - Acopamec
We danken jullie van harte voor elke
blijk van steun.
Prettige Kerst- en Nieuwjaarswensen
vanwege de werkgroep Iloilo-Vichte
Isabelle, Nico, Rudy, Dorine, Peter,
Kirsten, Nicole, Patriek

Zorg dus zeker dat je tijdig ingeschijft!
Praktisch:
- vrijdag 3 februari 2017 om 19u30
- OC De Stringe, Ommersheimpl.
Vichte
- 3 tot 5 spelers per ploeg
- € 25 per ploeg
Overschrijven van het inschrijvingsgeld
moet op het rekeningnummer BE67
7360 2975 2287, dan pas bent u zeker
van uw quiztafel. Het best vermeldt u
daarbij uw ploegnaam en gsm-nummer.
Inschrijven kan via kwistda@gmail.com
of via het nummer 0496 20 43 02.
Het is voor de rappe!
We hopen u opnieuw te mogen
begroeten,

Ouderraad
De Ranke
De ouderraad is meer dan een gezellige
kofﬁebabbel onder ouders. We ondersteunen alle ouders en kinderen met enkele uurtjes vrije tijd. Ouderraad De
Ranke vertegenwoordigd meer dan 200
kinderen en hun ouders op VBS Vichte
(1e, 2e, 3e kleuter en 1e, 2e, 3e leerjaar).
et alle kleine en grote vragen kun je bij
ons terecht. Wij helpen je graag op weg.
Contacteer ons ook gerust online
(www.ouderraadderanke.be). Een berichtje komt terecht bij de voorzitster van
de ouderraad.
Onze vereniging is ingedeeld in werkgroepen. Zo kan een papa of mama zich
aansluiten bij een groepje die hem of
haar het best past. Per klas proberen we
ook een ouderraadslid te hebben om de
aanspreek drempel zo laag mogelijk te
houden.
Er zijn 3 activiteiten voor het hele gezin
en sympathisanten:
• de wijn degustatie: eind november
hadden we terug een succesvolle wijnactie. Een Italiaanse avond door Wouter Van Houcke zorgde voor heel wat
steun. De opbrengst gaat volledig naar
het herschilderen van klassen.
• de ontbijtactie op 12 februari 2017:
dit gaat door samen met de Ouderraad De Beukennoot (4e, 5e en 6e

Beste Markantdames, we genoten samen
van een wervelende start… Een ‘lekker’
bezoek aan een pluktuin was de opener… We blikken terug op een prachtige
jubileumviering 60 jaar Markant Vichte.
Met velen onder jullie mochten we een
stemmige dankviering meemaken, voorgegaan door onze pastor Jean-Yves. De
ontvangst nadien in kasteel Verhaeghe
met academische zitting, receptie en walking dinner kon heel wat dames en hun
partners bekoren, een feestelijke avond
als bekroning van het mooie parcours van
Markant Vichte. De initiatie ‘Linedance’
bracht ons verschillende avonden plezier
in dans en muziek… dank aan onze
‘cowboy’-juf, Monique!
In navolging van onze actie voor het
Vrouwenopvanghuis wilden we eens zélf
iets doen voor minder fortuinlijke medemensen. Op 31 oktober gingen 2
Markantleden, Riet en Marianne, als vrijwilligers inslapen in de nachtopvang te
Kortrijk. Het was een intense ervaring
met zovele vragen en het gevoel dat we
niet voldoende beseffen hoe goed wij het
hebben. 23 november gingen Karien en

leerjaar). Bestel uw ontbijtpakket en
de leerkrachten komen dit zondagmorgen thuis aﬂeveren!
• het schoolfeest op 26 maart 2017: het
thema is nog niet gekend, maar noteer
alvast deze datum in uw agenda.
Met de steun van de ouders, grootouders, familie en sympathisanten ondersteunen we de kinderen en werking op
school:
• veiligheid: met de ﬂuo-jas acties proberen we alle kinderen en ouders een
veilig schoolverkeer bij te brengen.
• het kleuterbos: een veilige en leuke
plek om te spelen.
• Sinterklaas: ondersteuning op school
• fruitdag: we sponsoren fruit om alle
kindjes gezond en lekker te laten smullen.
• schilderwerken: jaarlijks proberen we
een klas op te vrolijken.
• er is nog heel wat meer. Bezoek
www.ouderraadderanke.be of facebook.
• onthaal peuter: 24 januari 2017, ouderinfo peuters.
• opendeur peuters: 28 januari 2017 van
16u00 tot 18u00.
We kunnen steeds rekenen op bereidwillige ouders, grootouders en medewerkers die graag de kinderen
ondersteunen. Ouderraad de Ranke bedankt hierbij iedereen die onze kinderen
helpt steunen. Bedankt!

Ann inslapen en zo zullen 2 dames zich in
de volgende 7 maanden een avond
/nacht inzetten en hun ervaringen met
jullie delen. Je kan ons volgen op
www.bloggen.be/Markant/.
Met een workshop snijtechnieken bij
Couteaux & Co te Kortrijk en een stemmig en verrassend Kerstcarrousel wuiven
we 2016 uit.
In januari vertelt architecte Isolde Herremans ons alles over de nieuwe gebouwen van brouwerij Verhaeghe. Toasten
we ter plaatse, met een lekker brouwerijbier en hapjes, op het nieuwe jaar. Februari maakt van ons echte theekenners
en een avondje EHBO brengt ons in de
praktijk levensreddende handelingen bij
met o.a. de laatste technieken zoals
AED… help jij ook onze gemeente ‘hartveilig’ worden?
Kofﬁe zal in maart, na een avondje bij
barista Miek Vandamme (Mokka en
Meer), geen geheimen meer hebben en
we verwelkomen de lente tijdens een
leuke wandeling. Uiteraard begeleiden
Hilde en Anita ons in april opnieuw bij
het maken van een fris bloemstuk.
-8-

De Vichtse Dorpsraad vzw
wenst u
een zalige Kerst
en
een heel gelukkig 2017
foto’s Agepon

Wens je meer info en heb je zin om aan
te sluiten, stuur dan gerust een mailtje
naar doortjedv@telenet.be of bel naar
0499 80 08 73.
Is het je ding om je sociaal en creatief
te engageren en wil je samen met het
dynamisch team de Markantactiviteiten
hier in Vichte inrichten, aarzel dan niet
om ons te contacteren. We verwachten
graag jouw frisse ideeën.
Bekijk alvast wat sfeerfoto’s op onze
website www.markantvzw.be/vichte en
volg ’markant Vichte’ ook op .
Het Markantteam van Vichte wenst jullie een innige Kerst en een mooi 2017!
Agenda Markant Vichte` Voorjaar 2017
januari 2017
Vr 20 Architectuur in Brouwerij
Verhaeghe - Nieuwjaarsreceptie
februari woe 8 Or Tea?
do 23 EHBO-opleiding
maart
do 16 Or Coffee?
woe 22 Wandeling
april
di 11
Bloemschikken
met Hilde en Anita

OKRA

OKRA-TREFPUNT-VICHTE
Anonieme Alcoholisten
Wat?
Is een gemeenschap van mannen en
vrouwen die hun ervaring, kracht en
hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun
alcoholisme.
Het enige vereiste voor lidmaatschap is
een verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA –lidmaatschap.
AA is niet gebonden aan enige sekte,
genootschap, politieke partij, organisatie
of instelling; wenst zich niet te mengen
in enig geschil; steunt of bestrijdt geen
enkel doel.
Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te
bereiken.
(uit “Grapevine” met toelating) copyright: AA Grapevine, Inc.
Alcoholisme, een ziekte
AA ziet alcoholisme als een ziekte. De alV
coholist kan zijn drinken niet onder controle houden omdat hij lichamelijk en
geestelijk (emotioneel) ziek is.
Genezen van deze aandoening is niet
mogelijk, wel herstel door algemene
onthouding.
AA is voor iedereen
Iedereen die meent dat hij of zij een
drankprobleem heeft, kan hulp vinden
bij AA. Niemand wordt uitgesloten omwille van geslacht, leeftijd, sociale rang,
godsdienstige overtuiging of politieke
opvatting. Hulpzoekenden kunnen
steeds terecht te Vichte: waar er twee
AA- groepen zijn o.a. op maandag- en
dinsdagavond, meer informatie bij:
Comité Openbare Informatie
Algemeen Dienstbureau
Grote Steenweg 149
2600 Berchem-Antwerpen
03 239 14 15
www.aavlaanderen.org
E-mail: info@aavlaanderen.org

Astronomische Vriendenkring
komende Sterrenkijkdagen
weekend van
3 - 4 (5) maart 2017

- O.K.R.A.sluit 2016 af met het Kerstfeest op maandag 19 december 2016, in de
Salons Rembrandt om 14u30,bij de kofﬁe en versnapering is er het optreden van
Carmen Deslee(ons allen wel bekend).In de pauze is er gelegenheid een drankje
te bestellen aan de bar,nadien vervolgt Carmen haar optreden.Rond de klok van
17 uur worden de koekeboterhammen samen met de kofﬁe opgediend en is dit
meteen het einde van het Kerstfeest.
- Tijdens de maand januari-februari en maart 2017 is het iedere eerste donderdag
van de maand kaarten en iedere vierde donderdag van de maand petanque.
Met als uitschieter de maand februari 2017, dan wordt de kampioen gevierd van
het petanque, iedereen krijgt kofﬁe met gebak, de winnaar krijgt een cadeaubon.
Alle petanque spelers gaan met de winnaar op de foto.
- Maandag 20 maart 2017 is er in de bar van De Stringe om 14u30 de voordracht
”De zeven hoofdzonden” door Jan Vanneste.
- Maandag 27 maart 2017 ”palingreis” om 12u00 middagmaal in de namiddag
een bezoek aan een bedrijf.
- OKRA- wenst u Prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2017.
Grote Va werd echter niet ingelicht en
denkt te blaken van gezondheid.

Kat op een
heet zinken dak

Terwijl de toneelplanken van de Stringe
nog herstellen van de vrouwelijke energiebom die tijdens “De Tijd Drinkt” over
hen heen raasden, staan al weer 6 Strevers klaar om de volgende theaterbrok
te verorberen.
Regisseur Frank Hofmans neemt hiervoor een theaterklassieker van Tennessee Williams onder handen: “Kat op een
heet zinkend dak”. Hij kiest hiervoor de
hedendaagse bewerking van De Spelerij.

Op het landgoed van een steenrijke
plantagefamilie wordt de 60ste verjaardag voorbereid van Grote Va. Na een telefoontje van de kliniek tekenen zijn
beide zonen present, want dit wordt
Grote Va zijn laatste verjaardagsfeest.
Nicolas Duquesnoy
nicolas@deltalex.be

In het begin blijft alles nog oppervlakkig, maar naarmate het feest vordert
wordt er eerlijker gepraat. De barsten
worden groter en diepliggende wonden
komen naar boven. Grote Moe probeert
intussen alleen maar vrolijkheid en familiale liefde te voorzien op het feest.
Helaas... Vlijmscherpe woorden, genadeloze gedachten, keiharde confrontaties en onthulde geheimen woelen het
rijke familieleven van de familie om tot
een bijna onverdraagzaam galgenveld
van emotie en pijn.
Is de waarheid belangrijker dan de onwaarheid van de oppervlakkige
vrede? Wie zal het zeggen...
Voorstellingen op
zaterdag 22, vrijdag 28 en zaterdag
29 april 2017.
Telkens om 20u in OC De Stringe.
Kies jouw favoriete datum en zitplaats
via www.strevenvichte.be

lifestyle voor hem, haar & de kids

www.close2u.be - Vichteplaats

Vichteplaats 27 - 8570 Vichte
쏽056 77 74 84
www.deltalex.be

Speelplaats De Beukennoot

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

• info@dscwindowtinting.be
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Werkjaar 2017
Volgende activiteiten zijn gepland:
- iedere dinsdagnamiddag
een activiteit: petanque (1e) wandelen (2e) kaarten (3e) uitstappen (4e).
- iedere woensdagnamiddag
ﬁetsen bij droog weer, vertrek om 14u aan de kerk.
- ﬁlmnamiddag in de Budascoop te Kortrijk op maandag
09/01,13/02,20/03,24/04,08/05,12/06 om 14u30.
december
dinsdag 20 december: Kerstfeest in zaal Rembrandt en voordracht door
mevr. Sabine De Vos over "Traliemama's" + kaarting.
Niet-leden dienen zich vooraf in te schrijven op
myriamneosvichte@telenet.be, inkom € 10, tl. 16 december.
januari
zondag 8 januari: Béjart - Vorst (Neos nat.)
dinsdag 17 januari: nieuwjaarsviering met mis om 11u en in zaal
Rembrandt : receptie, feestmaaltijd, huldiging kaartkampioen.
februari
maandag 6 februari: Musiquette "à la Rieu"- cc De Leest in Izegem.(Neos
prov.)
zondag 12 februari: Melodieën voor Miljoenen in de Bozar (Neos Nat.)
dinsdag 14 februari: ﬁnale van de provinciale quiz in Lichtervelde (Neos
Vichte plaatste zich!)
dinsdag 21 februari: kaarting in de Stringe
dinsdag 28 februari: namiddaguitstap :bedrijfsbezoek aan het verdeelcentrum van Colruyt (Ollignies) en avondsnack in de brouwerij Quintine in Ellezelles.
Maart
dinsdag 7 maart: theater "het kraken van de maan" in de stadsschouwburg
in Kortrijk
dinsdag 21 maart: ledenvergadering in zaal Rembrandt, met voordracht
door prof. Marnix Cokelaere, "waarom dik worden gemakkelijk en
vermageren moeilijk is" + kaarting.
woensdag 22 maart: halve daguitstap naar een opname van Blokken.

SAMANA VICHTE – INGOOIGEM werkjaar 2017

dinsdag 27 december: KERSTFEEST in ons huiscafee. We starten met een mis om
14u door Priester André. Dan kofﬁe en daarna optreden met tussenin een
pauze. Als slot hebben we nog kofﬁe met kerstkoeken.

woensdag 25 januari
Kookles 1: “Winterkost”
+ nieuwjaarswensen
19u refter Beukennoot
Lesgeefster Mevr. Karine Tanghe
woensdag 15 februari
Gezondheidsles: “Zorg voor je rug”
19u30 bar De Stringe
Lesgeefster Mevr. Charlotte Callens
maandag 06 maart
Kookles 2: “Marokkaans koken”
19u refter Beukennoot
Lesgeefster Mevr. Karine Tanghe
woensdag 19 april of Do 27 april
Het maken van een juweel naar
eigen keuze bij Veerle Taelman
Zavelstraat 7 Otegem om 19u.
donderag 11 mei
Namiddag voor weduwen, alleenstaanden, mantelzorgers en alle
geïnteresseerden
14u De Linde Ingooigem
Degraeve Nele “Tussen de soep en
de patatten”
Zat 16 juni
Verrassingsreis 13u - 20u
vertrekplaats kerk Vichte
Voorzitster
Greet De Kesel 056/32 56 89
greetdekesel@telenet.be
Secretaresse
Dorine Vandendriessche 056 77 31 37
dorinevds@skynet.be
Wijkverantwoordelijken
Geertrui Dewaele 056 32 93 55
geertrui.dewaele@telenet.be
Chantal D’Huyvetter 056 77 97 33
gerysteyaert@skynet.be

dinsdag 3 januari: kaarten en hobby + traktaat.

Claudine Meesseman 056 77 63 10
Claudine.meesseman@telenet.be

dinsdag 28 februari: voordracht “Veilig medicatiegebruik”
om 14u in ons huiscafee.

Martine Ostyn 056 77 97 40
ostynmartine@skynet.be

dinsdag 28 maart: bedrijfsbezoek.

Carine Synhaeve 056 77 80 88
Carine@optieksynhaeve.be

dinsdag 18 april: PAASFEEST in ons huiscafee om 14u.
Bouwcoördinatie - Realisatie

Ook koude rillingen van uw energiefactuur?
Al eens aan een PELLETKACHEL gedacht?

Holstraat 61/405 - 8790 Waregem
tel. 056/612131 - fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

Breng een vrijblijvend bezoek aan
onze toonzaal aan de lichten te Vichte
www.avantis.be
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Wij wensen jullie een nieuw jaar
Bruisend en sprankelend
Stralend en schitterend
Gezond en gelukkig
Zorgeloos en prachtig !
vrijdag 20 januari - nieuwjaarsfeest
start om 19u in “De Rembrandt”
Korte voorstelling van ons jaarprogramma met daarna “Bendige Marie”
die ons, op een ludieke manier, tips
geeft om zuinig met onze eurotjes om
te gaan.
Inschrijven is noodzakelijk.
11, 12, 17 en 18 februari
toneel – toneelgroep De Schietspoele
dinsdag 21 februari – créa café
Ben je bezig met borduren, breien, een
juweel maken, … en wil je verder werken onder vriendinnen … heb je een

vraag of probleempje … misschien kan
ons créa café de oplossing zijn.
Van 14u tot 16u in het zaaltje van café
Het Molenhuis.
Inschrijven is niet nodig.
Créatief met beton
namiddag: 9 en 21 maart
s’avonds: 14 en 21 maart
telkens in de bar van De Stringe
Stoere en strakke decoratie is momenteel heel in! Met beton van Rayher
gaan we zelf aan de slag om de leukste spullen te maken voor huis én tuin!
Inschrijven is noodzakelijk.
zaterdag 11 maart
bezoek AZ Groeninge - namiddag
Inschrijven is noodzakelijk
zondag 12 maart
uitwaaitocht naar Bellegem
Een lekker ontbijtje om daarna te wandelen.
Inschrijven is noodzakelijk.
zondag 2 april
Paasontbijt samen met KWB
Inschrijven is noodzakelijk

zonderdag 13 april –
in de ban van het weven
Namiddag en avond. Een eigen stijl,
een nieuwe trend: armbanden en
haarjuwelen weven met parels, bohochic ! Je ziet ze overal, schitterende
haarjuwelen voor hippe, jonge vrouwen of slierten met kleurrijke parels
om tussen lange haren te vlechten.
Wij maken ze zelf, pronken ermee,
doen ze cadeau aan onze tienerdochters of verrassen er de kleinkinderen
mee. Helemaal niet moeilijk en o zo
leuk. Bij Veerle Taelman (Olive), Otegem. Inschrijven is noodzakelijk.
www.femmavichte.tk Like us on
Algemene inlichtingen en inschrijving:
Christine Cosaert, Overakker 33,
Vichte, Tel. 056/775466
debel.cosaert@telenet.be
Bestuursleden :
Christine Cosaert, Cindy D’Hoop,
Mady D’Hoop, Marie-Roos D’Huyvetter, Hilde Dehullu, Ingrid Vandepitte
en Anne Waelkens

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40
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v.u. Vichtse Dorpsraad vzw - Wie een advertentie wil plaatsen of De nieuwe Verteller wil verdelen gelieve zich te wenden tot K. Demeulemeester 0478 32 23 66 of C. Depaemelaere 0476 68 93 50

Prutske Pop Up – Groot succes

Donderdag 10 november mochten we
een massa Vichtenaren verwelkomen
op het eerste Vichts Pop up café. Dit in
het speciaal ingerichte portaal van de
kerk met aanwezigheid van het wondermooie beeldje “Prutske”. Het aantal
genomen selﬁes was verbluffend en …
God zag dat het goed was!
Rond 17u werden na het luiden van de
klokken de deuren geopend om kort na
middernacht blij maar uiterst tevreden
de deuren terug te sluiten.
Toffe babbels, blij weerzien van gekenden, veel schoon volk en een heel gezellige sfeer.
De opbrengst van de verkochte dranken
ten belope van 1500€ zal worden aangewend om Prutske na herstelling een
nieuwe waardige plaats te geven in ons
Dorp. Hierover wordt binnenkort een
overleg ingepland met het gemeentebestuur die tevens al initiatieven had genomen ter herstelling.
We danken diaken Jean Yves en de
kerkfabriek hartelijk voor het ter beschikking stellen van het portaal.
Intussen worden er plannen gemaakt
voor een tweede editie.
Save the data op vrijdag
10 november 2017.
De Kasteelheren

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Pasen) te bezorgen vóór 20 maart 2017 bij de redactie vichtsedorpsraad@gmail.com
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