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DE VERTELLER

Editoriaal
Beste dorpsgenoten,
Je gelooft het misschien niet maar de lente is in het land. Jaja, ik
hoorde onze weermannen op de Vlaamse tv-zenders dit toch
duidelijk verklaren. De weergoden daarentegen zijn er zich waarschijnlijk nog niet van bewust. Zij twijfelen nog efkes.
Enfin, dit weerhoudt de gemiddelde Vlaming niet de grote
schoonmaak te houden, herstellingen te doen of vernieuwingen
door te voeren. Zo plaatste onze brandweer twee nieuwe grote
poorten achteraan hun kazerne. Ze komen uit op het Ommersheimplein en zorgen er o.a. voor dat de brandweerlui snel en gemakkelijk
met hun nieuwe tankwagen kunnen uitrukken. Op zichzelf kunnen
we dit maar aanmoedigen want een goed uitgerust korps verhoogt
onze veiligheid in tijden van nood. Doch langzaam maar zeker
wringt er een schoentje in de blijvende inbreidingsdrang. Er ontstaat
namelijk een groeiend conflict met de omliggende openbare
ruimtes, gebouwen en hun respectieve functie. Er is gewoonweg te
weinig plaats ! Een goed uitgebouwde brandweer heeft voldoende
ruimte nodig om optimaal te kunnen werken en indien nodig nog uit
te breiden. De huidige locatie is hiervoor totaal ongeschikt. Zo is er
o.a. een voordurend gevecht om de nu al schaarse parkeerplaatsen.
Parkeerplaatsen die, naast de brandweer, ook en met recht moeten
kunnen gebruikt worden door de bezoekers van de Stringe, de
gemeenteschool, de sporthal, de tennispleinen enz. Bovendien is er
een totale onverenigbaarheid van noodzakelijke snelle interventies
bij noodgevallen en de onoplettendheid van spelende en school-

gaande jongeren. Er zijn toch bij de heraanleg van de Beukenhofstraat met reden vertragende elementen ingebouwd om een veilig
en rustig verkeer in onze dorpkern aan te moedigen !
Deze twee elementen kunnen ongetwijfeld ook een cruciale rol
spelen in het voortbestaan van onze brandweer. Want als in de nabije toekomst naar analogie van de politie ook brandweerkorpsen
verenigd worden, zou de huidige locatie en zijn blijvende beperkingen wel eens naar een verkleining of erger nog naar het wegvallen
van onze kazerne kunnen leiden. Dit moet te allen tijde vermeden
worden. Daarom willen we vanuit de dorpraad een dringende
oproep doen naar onze politiekers om deze problematiek ernstig ter
harte te nemen. Het brandweerkorps is historisch en ook qua manschappen onverbreekbaar verbonden met ons dorp en dit moet zo
blijven. Door een nieuwe thuishaven met meer mogelijkheden en
ruimte bv. net buiten de dorpskern zal ons korps bij hervormingen
niet kunnen genegeerd worden. Bovendien lossen de conflicten zo
zichzelf op en biedt het ongekende opportuniteiten voor andere initiatieven die typisch dorpskerngebonden zijn. Wordt ongetwijfeld
vervolgd…
Zoals ik al zei : "De lente is in het land" en je zal het gelezen
hebben in deze volle Verteller. De Vichtse verenigingen zetten hun
beste beentje bij om ook in het voorjaar jullie te verassen met een
resem nieuwe activiteiten. Onder het motto "allen daarheen" hoop
ik jullie dus op een van deze evenementen te mogen begroeten.
Tot Vichtens
Dominique Demurie
Voorzitter Dorpsraad Vichte

Verkeersvrije Vichteplaats
tijdens Ommegang en Kermis
Tijdens de kermis en Ommegang wordt de Vichteplaats gedurende bepaalde tijdstippen
naar aanleiding van speciale activiteiten verkeersvrij gemaakt. Dit kan enkel gebeuren mits
de toestemming van het gemeentebestuur van Anzegem en haar politiediensten. Hiervoor
dienen de organiserende verenigingen en handelaren elk jaar opnieuw en individueel een
aanvraag in.
De Dorpsraad stelt voor dit vanaf heden gezamenlijk te doen en slechts één brief te
sturen.
Wij roepen alle organisaties en handelaren die in het verleden een dergelijke aanvraag
indienden op om hun wensen hieromtrent aan de Dorpsraad kenbaar te maken.
De Dorpsraad zal dan in overleg één duidelijk allesomvattend verzoek indienen. Dit vermijdt overlappende aanvragen en zorgt voor een betere coördinatie.
Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen tegen het einde van de maand april.
Opgelet, in eerste instantie richten we ons enkel op de Vichteplaats tijdens de ommegang
en de kermis. Indien de coördinatie goed verloopt kan dit in de toekomst wellicht nog uitbreiden.
Voor concrete afspraken, contacteer Tom Verhaeghe (0486/25 79 14) tom@vichte.be of
Dominique Demurie (0496/231 453) dominique@vichte.be.

De Gezinsbond
organiseert

KLEUTERACTIVITEIT
op zaterdag 15 april ’06.

Bericht aan alle handelaren, zelfstandigen
en vrije beroepen :
controleer uw gegevens op de website !

Paaseierenzoektocht voor kleuters
Vrije Basisschool om 10.30 u.
Vanaf 11.30 u. worden de ouders
terug verwacht voor een aperitiefje!
De paashazen
verwachten jullie !

Zoals menig bezoeker aan de website van
de Dorpsraad www.vichte.be zal opgemerkt
hebben, wordt elke zelfstandige ondernemer, handelszaak en vrij beroep van Vichte
gratis opgenomen met hun naam, adres en
telefoonnummer.
Een website staat of valt met zijn accuraatheid ! Mogen wij daarom verzoeken
eventuele foute gegevens te melden of ons
te verwittigen wanneer u nog niet
opgenomen bent. Een eenvoudige e-mail
naar Carlo Michels volstaat : carlo@vichte.be.
U kan ook zorgen dat uw zaak uitgebreid
wordt opgenomen op onze website :

Als lid van de Gezinsbond
betaal ik 2,5 euro
Niet-leden
betalen 3,5 euro

ZONDAG 21 MEI

Gezocht !

Mits een kleine jaarlijkse bijdrage van €
10 of tweejaarlijkse € 15 krijgt u extra
ruimte om een foto, logo, faxnummer, website, e-mail, en een aantal extra regels voor
gegevens zoals openingsuren, specialisatie
of dergelijke.
Surf even naar www.vichte.be en klik
door : Vichte > Handel en vrije beroepen
Handelszaken > Kleding en textiel : ’t Beddeke voor een voorbeeld ervan.
Voor concrete afspraken, contacteer Tom
Verhaeghe (0486/25 79 14) tom@vichte.be of
Dominique
Demurie
(0496/231 453)
dominique@vichte.be.

Gezocht !

SMOEFELTOCHT
speciale editie ter gelegenheid van
80 jaar Gezinsbond Vichte
Zorg dat je erbij bent !

Foto-videoclub Age PØN uit Vichte is op zoek naar een kleine ruimte (± 40 m2), om een
donkere kamer en een plaats om te monteren in te richten.
Wie heeft er ergens een plaatsje vrij in een fabrieksgebouw of een andere ruimte ? We zorgen zelf voor de inrichting.
Een kleine vergoeding is mogelijk.
Tel Danny 0476/46 30 16
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Toneelgroep
Streven :
"Greenwich"
Aprilse grillen op ons
dak, en da’s voor Toneelgroep Streven altijd het
sein dat de ‘fin de saison’
alweer vervaarlijk dicht in de buurt komt.
Maar vooraleer we ons buigen over de
nieuwe stukken van het seizoen 2006-2007
(met eind 2006 ook de nieuwe Vichtse revue
waar Streven volop aan meewerkt), schotelen wij u eerst nog een klassieker van Walter
van den Broeck voor: "Greenwich".
"Greenwich" is een ontroerend tragikomisch toneelspel over een vastgeroeste
horlogemakersfamilie uit een arbeiderswijk.

De famillie Verachtert sukkelt met de tijd.
Robert is werkloos en loopt achter, Elsa loopt
voor, Myriam zorgt voor iedereen maar is
van slag en Andrea staat stil. Hoog tijd dus
om in te grijpen. Gelukkig staat de deur soms
open en vinden vreemde gasten altijd een
gaatje...
Walter van den Broeck schreef met
"Greenwich" een volks sociaal drama dat
past in ’s mans beste traditie.
vrijdag 7 april om 20 u
zaterdag 8 april om 20 u
vrijdag 14 april om 20 u
zaterdag 15 april om 20 u
CC De Stringe Vichte
Losse kaarten kosten 7 euro
Reservaties: Francine 056/ 77 68 36 - Carine
056/ 77 55 75.

Bibliotheeknieuwsjes
De lente is stilletjes aan opnieuw in het
land…
En ook in de bibliotheekwereld is dit een
drukke periode :
• Wij hebben een geslaagde Jeugdboekenmaart achter de rug met alle scholen en
alle leerlingen.
De sfeer opsnuiven, kan op de website
www.anzegem.be.

• De winnaars van de Gouden Uil 2006
zijn bekend :
Literatuurprijs : Ultramarijn – Henk Van
Woerden
Jeugdliteratuurprijs : Schijnbewegingen –
Floortje Zwigtman
Prijs van de lezer : De engelmaker – Stefaan
Brijs
Prijs van de jonge lezer : Het nachtland – Jan
de Leeuw
Wie deze boeken wel eens zelf wil beoordelen kan ze vinden in de bib.
• De Literaire Lente begint een traditie te
worden, dit jaar is het al de 6de editie.
Van 5 april tot 30 april kan u als lezer kennis maken met een selectie van 24 nieuwe
eigentijdse romans, een mooie mix van
Vlaamse en vertaalde literatuur van bekende
auteurs, maar ook van ontluikend talent. De
lijst is te vinden in de bibliotheek net zoals
alle boeken.

Wandelclub De Textieltrekkers Vichte
De Textieltrekkers organiseren een reeks van vijf weekdagtochten.
Bij deelname aan vier v/d vijf tochten heeft men recht op een waardevol geschenk.
De datums zijn 14/04 Grastocht te Gijselbrechtegem
19/05 Bloeitocht te Kaster
07/07 Hooitocht te Tiegem
13/10 Zaaitocht te Ingooigem
22/11 Slachttocht te Anzegem

Eerste tocht Grastocht
Prachtige wandeling door een golvend parcours met mooi vergezichten op de Vlaamse
Ardennen.
Afstanden : 7,8 km, 6,6 km en een pure natuur lus van 5,6 km.
Voor rolstoelen en buggy’s is er een speciaal parcours voorzien.
Alle afstanden lopen hoofdzakelijk door landelijk gebied met heel wat paadjes.
De lus van 5,6 km gaat door het Bouvelobos, een prachtig bos met een groot hoogteverschil, zeer geschikt voor de harde kern van wandelaars.
Alle lussen starten en eindigen in de Lugano.
Vanaf 8.00 tot 18.00 u.
Zaal Lugano, Blaarhoekstraat Gijselbrechtegem

• In april komen de leeskringen van
Anzegem en Vichte opnieuw samen.
Geïnteresseerden kunnen altijd aansluiten, neem gerust contact op met onze bibliotheek :
Op woensdag 19 april in Vichte, 20 u : Grijze
zielen – Philippe Claudel
Op donderdag 20 april in Anzegem, 20 u :
Het voorbijgaan – Nicci Gerrard
• Op zondag 21 mei is er het grote
Boekenfeest in Gent van de Kinder- en
Jeugdjury Vlaanderen.
Vanaf 11u zullen meer dan 30 auteurs en
illustratoren aanwezig zijn in de bib en in de
Vooruit.
Voor meer info is er de website
www.kjv.be.
Nieuwe lezertjes voor het komende
seizoen kunnen zich nu inschrijven in de bib.
De bibliotheek als een ontmoetingsplaats…
Wenst u met uw vereniging eens kennis
te maken met onze bibliotheek en het werk
achter de schermen ? Of zoekt u eens een
andere locatie voor een vergadering ?
Onze deur staat steeds voor u open. Bel
ons gerust op om een afspraak te maken.
Opgepast: de bib zal gesloten zijn op
maandag 17 april, 1 en 8 mei - donderdag 25
mei en maandag 5 juni.
Gemeentelijke
Openbare
Bibliotheek
Anzegem
Landergemstraat 1A
8570 Anzegem
056/68.14.22-Anzegem@bibliotheek.be
Voor Vichte is de bib te vinden in CC De
Stringe :
Ommersheimplein
8570 Vichte

Programma

De 2de Bloeitocht is de tweede wandeling.
Is een mooie volledig bewegwijzerde wandeling, met prachtige vergezichten over de
Vlaamse Ardennen langs veldwegels en ongekende licht golvende en kronkelende paden en
de niet te versmaden Vlaamse kasseien.
Er zijn drie lussen voorzien van om en bij de 6 km.
De wandelaar kan zelf de combinatie maken, zodat hij een afstand kan afhaspelen van 6,
12 of 18 km, voor wie nog niet genoeg heeft van al dat mooie..die doet er nog maar en lusje
bij.
Iedereen is welkom , ook wandelaars die niet bij een club zijn aangesloten, of diegenen
die nog nooit een georganiseerde of bewegwijzerde wandeling gestapt hebben.
Wij verwelkomen u graag aan onze inschrijftafel.
Vrijdag 19 mei 2006 - start : 8.00 u. / einde 18.00 u.
O.C. Groeninge, Groeningestraat Kaster
Leden wandelclub : 1,10 euro / Niet leden : 1,50 euro.
Contacteer: Stefaan Bossuyt gsm: 0497/46.79.42 of www.textieltrekkers.be.

Zondagmorgen 17 april 2006 : Uitwaaitocht ‘drijvende kracht’
Op een rustige manier door de natuur, even afstand nemen van de dagelijkse bezigheden
en tot verstilling komen.
We maken een wandeling onder begeleiding van Claudine Stevens en daarna is er tijd
voor een flink ontbijt.
We verzamelen aan de Kerk te Vichte en vertrekken er om 7.45 u. We trekken richting
Waregem en laten de auto’s op de parking van ‘Ter Doest’.
Prijs: € 5,00 - Inschrijven bij: Christine Cosaert, Overakker 33, Vichte – tel. 056/77.54.66
START FIETSSEIZOEN 2006 !
1e rit op dinsdag 2 mei 2006.
Wij starten aan de kerk telkens om 19.30u. Wekelijks fietsen we 1 uurtje, dit t.e.m. 18 juli.
Na het verlof opnieuw op 22 en 29 augustus.
Opgepast : dit is een activiteit enkel voor KAV-leden (verzekering enkel geldig voor hen).
Wees sportief en kom in beweging, geniet van het gezelschap en de omgeving.

Een bovenste beste boekenjuf in eigen gemeente !

16 mei 2006 : Laat je bewegen en kom naar de KAV-Prikkeldagen !
Wil jij mee beslissen welke activiteiten onze afdeling op haar programma zet ? Ben jij ook
geprikkeld en benieuwd naar wat KAV in petto heeft voor 2006-2007… Kom dan zeker een
kijkje nemen op de KAV-Prikkeldagen !

In het hele land werken juffen en meesters met boeken in de klas. Jaarlijks wordt er één
gekroond als "Beste Boekenjuf of –meester" door de Groep Kinderboekenuitgevers. De
boekenjuf van de Vrije Basisschool Vichte-Ingooigem, Dorine Vangheluwe, werd door haar
school voorgedragen. Ze werd als één van de tien genomineerden op 8 maart gelauwerd in
Leuven. Proficiat aan onze boekenjuf en doe zo verder !
Misschien intussen al het artikel gelezen verschenen in Het Wekelijks Nieuws ? Het volgende werd overgenomen uit De Bond van 24 maart 2006 :
Dorine Vangheluwe werkt in een school waar alle leerkrachten haar ondersteunen en meewerken. Een citaat uit het juryverslag : ’Boeken vind je in de jeugdbib, tenminste als je de weg
kent. Deze juf leert dit de kinderen al heel snel aan, zo kunnen ze er zowel met de klas als
alleen naar toe’.

Nieuwe revue in Vichte
De Dorpsraad Vichte organiseerde 5 jaar
geleden in samenwerking met de Vichtse
verenigingen de revue "Bouilla Vehta", ter
ere van de 100ste verjaardag van Gerarda
Blancke.
Dit groot succes zette enkele enthousiastelingen aan om op eigen initiatief dit jaar
eenzelfde evenement op stapel te zetten. Ze
zijn reeds druk bezig om allerlei Vichtse
anekdotes bij elkaar te sprokkelen om een
volkse, ludieke, voor en door Vichtenaren
samengestelde theaterproductie op touw te
zetten. Dit wordt beslist een niet te missen
spektakel !
De verschillende voorstellingen van deze
revue gaan telkens door in de Stringe en dit
op :
– Dinsdag 26 december 2006
– Woensdag 27 december 2006

Op het programma :
– doorlopend beurs en workshops
– knabbel en babbel in de ontmoetingsruimte
– animatie, demonstraties, wedstrijdjes en doe-opdrachten
Alle leden zijn welkom op de Prikkeldagen. Daarom nodigen we je graag uit om met ons
mee te gaan en samen te ontdekken wat de nieuwe activiteiten zijn voor het volgende werkjaar. Je kan hier ook meer over lezen in ‘Vrouw & Wereld’.
Wij van KAV Vichte gaan op dinsdag 16 mei 2006 om 14 u. en om 19 u.

– Vrijdag 29 december 2006
– Zaterdag 30 december 2006
Na de voorstelling van zaterdag 30
december volgt er terug een gigantisch
volksfeest. Hiertoe worden alle mensen die
de revue gezien hebben gratis uitgenodigd !
Mocht het reeds kriebelen om mee in dit
project te stappen (als acteur, grimmeur,
decorbouwer, mederwerker,...) of u wenst
meer inlichtingen, twijfel dan niet contact te
nemen met Frans Soete (056/77 55 75), Luc
Vandamme,
Peter
Deslee
of
via
tino.gabriel@telenet.be. Na de zomer wordt
effectief gestart met de praktische voorbereiding, castings en repetities. In de volgende
editie van de verteller komen we hierop
terug.
U hoort beslist nog van ons !

Wil je mee ? Laat het weten voor 20 april 2006 aan : Greet Brugghe, Domien Veysstraat 5,
Vichte – 056/776250
18 mei en 1 juni - donderdagavond : Dansen en bewegen
30 juni - vrijdagavond : avondje uit
5 juli - woensdagnamiddag : uitstap met kinderen
GEZOCHT : VROUWEN DIE AAN HET ROER WILLEN STAAN.
Onze afdeling vernieuwt haar bestuur. KAV is in beweging en graag willen wij dan ook
alle leden hierbij betrekken. Zo kan je ook mee bepalen hoe het coördinatieteam in de volgende 4 jaar eruit kan zien. Misschien weet je zelf wel iemand die hiervoor de geknipte persoon is of ken je iemand die hiertoe de juiste talenten heeft ? Wil je zelf je steentje bijdragen
of wil je lid worden van het coördinatieteam ? Heb je misschien ook een idee dat je graag zou
uitgewerkt zien in onze afdeling of wil je graag eens meewerken rond een bepaalde
activiteit ?
Alle voorstellen zijn welkom en krijgen de nodige aandacht :
tel. 056/775466 - Christine Cosaert, Overakker 33, Vichte
of e-mail : kavvichte@hotmail.com

Het revue comité

www.kavvichte.tk
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Kon. Fanfare Sint-Cecilia blaast 75 kaarsjes uit

Korfbalclub ‘The Blue Ghosts’

2006 is voor de Vichtse Sint-Ceciliafanfare een heuglijk jaar : precies 75 jaar geleden werd
in de bakkerij van wijlen Julien Demeyer "Ick dien" opgericht, de eerste Vichtse fanfare.
Ondertussen heeft de vereniging een stevige muzikale reputatie opgebouwd, dankzij de vele
optredens, concerten en wedstrijden.
75 jaar, dat kan natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.
Het bestuur van de fanfare heeft flink de handen uit de
mouwen gestoken om van 2006 een heus feestjaar te maken. Zij
stelden de volgende kalender samen:
– Vrijdag 21 april om 20h, CC De Stringe : Les Désaxés
Les Désaxés zijn niet alleen virtuoze saxofonisten, het zijn
vooral geboren entertainers. Vooral de wijze waarop ze uitpakken is verbluffend : Bob Marley wordt moeiteloos afgewisseld met Bach en Ravel, jazz en klassieke muziek vloeien naadloos in elkaar over. Kaarten
voor dit humoristische muzikale spektakel kan u verkrijgen bij Filip Speleers (0497/ 48 85
35) voor 12 euro per persoon of via overschrijving op rekening 001-3363265-60 met vermelding van je naam, adres en het aantal personen.
– Zaterdag 16 september, Kasteel Verhaeghe : Chateau Brillant
Het binnenplein van Kasteel Verhaeghe wordt omgetoverd in een zuiderse oase : cocktails,
tapas, bloemenkransen en zuiderse klanken. Een ware ‘Fiesta Latino’ dus, met het spetterende optreden van de Latin Jazz Big Band Mucho Gusto. Meer info : www.muchogusto.be.
– Zaterdag 14 & zondag 15 oktober : Herfstconcert
– Vrijdag 8 december, CC De Stringe : Optreden van de Muziekkapel van de Koninklijke Belgische Marine
Meer info over het feestprogramma vindt u op www.sintcecilia.be. Wil u voor elk evenement een persoonlijke uitnodiging ontvangen ? Stuur dan een mailtje naar
ine.luyckx@telenet.be of geef uw naam en adres op aan één van de leden.
Het bestuur en de leden van de fanfare hopen u op een van deze evenementen te mogen
begroeten.

Beste korfballiefhebbers,
Op ZATERDAG 13 MEI 2006 organiseren wij, ‘The Blue Ghosts’, ons EERSTE TOERNOOI voor
spelers, ouders, sympathisanten en supporters.
Het toernooi gaat van start om 9 uur op het veld voor de ‘Stringe,’ waar onze trainer een
korte uitleg zal geven over het spel en de spelreglementen. Na de uitleg worden alle deelnemende ploegen door onze trainer getraind zodat ze een degelijke prestatie kunnen
neerzetten in de namiddag tijdens het toernooi. Indien de weersomstandigheden te slecht
zijn zullen de trainingen plaatshebben in de sporthal naast het veld.
’s Middags zijn er broodjes of hotdogs te verkrijgen aan een spotprijs van € 1. Ook voor
de droge keel wordt voldoende voorzien.
In de namiddag wordt het toernooi gespeeld tussen alle deelnemende ploegen waaronder ook onze eigen jeugdploegen. Voor iedere speler is er een promotiepakket en aandenken voorzien.
We sluiten deze hopelijk geslaagde dag af met een heuse barbecue in de ‘Stringe.’
Kaarten voor de barbecue kunnen bij onze spelers verkregen worden, zij krijgen kaarten mee
na de eerst volgende training.
Blijf dus niet twijfelen, maar sportschoenen aantrekken en afkomen is de boodschap !
Gelieve onderstaand strookje tegen ten laatste 01 mei af te geven via een speler, bij ons
secretariaat : Soen Filip – Hantson Sabine, Beukenhofstraat 33 - 8570 Vichte of bij onze penningmeester : Demeester Christiaan, Beukenhofstraat 107 - 8570 Vichte

✂
Naam: ……………………………………………................... Tel nr.: …...…/…………..............…
Aantal spelers voor het toernooi :
jonger dan 12 j. : ….....
tussen 12 en 18 j. : ….....
ouder dan 18 j. : ….....
aantal personen broodjes ‘s middags : ........

TC Vichte
Jeugdcoördinator : Alain Demurie
Delfien Vanhautestraat 62, 8570 Vichte
tel 056/77.66.96 - GSM 0478/288.185
alain.demurie@skynet.be

Jeugdwerking
Lentetrainingen mini-, midi- en maxitennis voor de jeugd op
de buitenvelden van TC Vichte, van april tot juni 2006
Na de paasvakantie starten we opnieuw met de lentetrainingen op de buitenvelden van
TC Vichte. De trainingen zijn enkel voor jeugd die lid is van TC Vichte voor het seizoen 2006.
Wie nog geen lid is dient dit dringend te doen. Kostprijs : 15 euro voor jeugd –12 jaar, 25 euro
voor jeugd 12 tot 16 jaar en 82 euro voor jeugd +16 jaar.
Lessen op dinsdagavond voor kinderen vanaf de derde kleuterklas tot het vierde leerjaar :
Van 17.00 tot 18.00 uur: minitennis beginnelingen en gevorderden
Van 18.00 tot 19.00 uur: miditennis beginnelingen en gevorderden
Lessen op woensdagnamiddag voor kinderen vanaf de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar :
Van 13.00 tot 14.00 uur: minitennis beginnelingen en gevorderden
Van 14.00 tot 15.00 uur: miditennis beginnelingen en gevorderden
Van 15.00 tot 16.00 uur: maxitennis beginnelingen en halfgevorderden
Lessen op donderdagavond voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar :
Van 17.00 tot 18.00 uur: maxitennis beginnelingen en halfgevorderden
Van 18.00 tot 19.00 uur: maxitennis gevorderden
Lessen op zaterdag voor jeugd van 10 tot 18 jaar :
Van 08.30 tot 09.30 uur: maxitennis initiatie
Van 09.30 tot 10.30 uur: maxitennis halfgevorderd
Van 10.30 tot 11.30 uur: maxitennis gevorderd
Van 11.30 tot 12.30 uur: maxitennis gevorderd
Van 12.30 tot 13.30 uur: maxitennis gevorderd
Eerste les : de lessen starten op dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20, en zaterdag 22 april.
De lessen gaan enkel door bij droog weer. Bij regenweer wordt de les verplaatst.
Indien men niet zeker weet of de lessen zullen doorgaan kan men altijd contact opnemen
met de lesgevers Alain Demurie, lesgever op dinsdag, woensdag en donderdag (GSM
0478/288.185) of Jan Demasure, lesgever op zaterdag (GSM 0477/79.41.31).
Inschrijvingsgelden : deze bedragen 40 euro voor mini- en miditennis en 50 euro voor
maxitennis. Er worden hiervoor 8 lessen gegeven van april tot en met juni.
Inschrijvingen : gelieve voor de lessen vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain
Demurie. Het aantal inschrijvingen is beperkt ! Het lesgeld mag betaald worden bij de eerste les.
TC Vichte vzw, Maatschappelijke zetel, Oudenaardestraat 5, 8570 Vichte.

Fifta Club Molecule
1 mei 2006 – Minivoetbalhappening
9.00 tot 17.00 u. - De Stringe
12.30 u. : "Barbecue" voor € 12
Vooraf inschrijven noodzakelijk bij de
bestuursleden.
Organisatie : Fifta Club Molecule Vichte
John DEMEYER, Secr. Fifta Club Molecule

Bruine Duivels
Ons 11de tornooi vindt plaats op 20 en 21
mei op de voetbalveldjes aan De Stringe.
Om een van de 16 deelnemende ploegen
te zijn hoeft u enkel een overschrijvingske
van 70 € (waarvan 30 € waarborg) te plaatsen op rekeningnr. 001-3562201-49, met vermelding ploeg en tel.nr. van de contactpersoon. Wil je ook jullie gegevens van de
coach mailen naar info@bruineduivels.be. Er
kan ingeschreven worden tot 20 april 2006.
Alle verdere informatie kunt u vinden op
onze website: www.bruineduivels.be.

KSA Ter Vichten
feest
en kampeert

Karakterbierweekend
CC De Stringe

Hoi hoi !
Ook bij KSA ter Vichten
blijven we deze lente zeker
niet stilzitten !
De kabouters en kapoentjes hebben een
leuk weekend achter de rug en de tiptoppers
een spetterende overnachting.
Ook de oudsten blijven niet bij de pakken
zitten, want in de paasvakantie gaan de
knapen op weekend en zullen de jonghernieuwers een loodzware vierdaagse
ondernemen.
En na de paasvakantie is het pas echt
feest, want dan organiseren we, naar jaarlijkse gewoonte, weer een spetterende fuif :

zaterdag 3 en zondag 4 juni 2006

STRANDBAL
22 APRIL 2006
De Stringe
Niemand minder dan Wim Oosterlinck
van Studio Brussel komt als speciale DJ op
onze fuif ! Er is ook een happy hour vanaf
21.30 u. ! Het zou leuk zijn jullie daar allen,
al was het maar even, te mogen verwelkomen ! Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle
leiders voor slechts 3 euro !
En eens we de fuif zullen gepasseerd zijn,
nadert de kampperiode ook weer met rasse
schreden. Nog even ter herinnering de juiste
kampperiodes en kampplaatsen :
Kabouters :
15 tem 20 juli 2006 in Mol.
Kapoentjes :
11 tem 20 juli 2006 in Mol
Tiptoppers :
11 tem 20 juli 2006 in Mol
Knapen :
7 tem 16 juli 2006 in Olloy-sur-Viroin
Jonghernieuwers :
2 tem 11 juli in Muncq-Nieurlet (Frankrijk)
Hernieuwers :
24 juli tem 2 aug. 2006 in Praag (Tsjechië)
Wist je trouwens dat we met KSA nu een
volledig nieuwe witte tent hebben
aangekocht om te verhuren ? De tent is
ideaal om een leuk feest in te organiseren,
meer info hierover bij Bert (0472/65 18 69) of
Björn (0479/34 78 03).
Als jullie nog vragen of opmerkingen
kwijt willen, kunnen jullie altijd terecht bij
alle leiders, alsook bij bondsleider Bram Vanhoutte (0494/68 65 30). Neem gerust ook een
kijkje op www.ksatervichten.be !
Verder wensen we alle KSA’ers, ouders,
vrienden en sympathisanten een goede
paasvakantie en een vrolijk paasfeest toe !

VKSJ
op kamp
Beste Vichtenaren,
Onze fuif was weer een
groot succes !
We willen dan ook
onze sponsors, de aanwezigen en alle sympathisanten van harte
bedanken want zonder jullie was dit niet
mogelijk geweest !
Wat nu nog in het verschiet ligt, is het
kamp.
Dit gaat deze keer door in Halle-Buizingen van 12 tot 20 juli.
En voor de allerkleinsten onder ons (de
sloebers) is dat van 15 tot 20 juli. (Inderdaad
een dagje langer dan andere jaren.)
Voor meer info : www.vksj-vichte.be of
bij onze hoofdleidster Sylvie Speleers:
0478/21 47 03.
Vele groeten,
VKSJ-Vichte

Oprechte KSA-groet.
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De HOP vzw ("Heerlijk Objectief
Proeven") organiseert voor de 4de maal het
Karakterbierweekend in CC De Stringe.
De bedoeling van dit
festival is om
iedereen de
kans te geven
te ontdekken,
te proeven en
te genieten
van minder of
niet-bekende
"karakterbieren".
We
zijn
niet
het
enige bierfestival in België, daarom moeten wij ons
onderscheiden van de andere. Slechts heel
weinig bierfestivals bieden de bezoekers
de gelegenheid om uit kleinere glazen
bier te proeven. Daarom worden bij ons
alle bieren uitgeschonken in degustatieglazen van 13 cl. Dit betekent dat men
dubbel zoveel bieren kan proeven dan
anders.
Op ons bierfestival zijn alle exposanten
brouwerijmensen die zelf hun bieren
voorstellen en uitschenken.
Telkens slagen we er in enkele brouwerijen voor te stellen die op weinig andere
bierfestivals of beurzen te vinden zullen
zijn.
Daarnaast zullen er ook exclusiviteiten,
zeldzaamheden, nieuwigheden en primeurs
zijn. Dit maakt het tot het uitzonderlijkste
festival voor bierproevers.

Praktisch
Het Karakterbierweekend vindt plaats
op zaterdag 3 en zondag 4 juni 2006,
telkens van 14.00 tot 23.00 u. in zaal CC
De Stringe, Ommersheimplein 4, 8570
Vichte.
De toegang is gratis en de prijs per consumatie is één euro.
Verder is er ook een kinderhoek, een ‘altijd prijs’ tombola, ‘raad het gewicht en win
de biermand’ , frisdrank, Sara koffie en
BOB.
Voor de treinrijzigers is er een pendeldienst voorzien van/naar het station van Kortrijk.

VT 19/2 (04/06) (opmaak) 11-04-2006 14:22 Pagina 4

P l o e z e r o c k
Naar jaarlijkse traditie wordt ook dit jaar
weer PLOEZEROCK georganiseerd.
Op zaterdag 1 juli 2006 is het alomgekende (mini)zomerfestival al aan zijn 7de editie toe.
In primeur kunnen we jullie nu al de
namen geven van de volledige affiche die
zopas werd vrijgegeven door de organisatie.
Het startschot wordt gegeven door 2ND
TAKE die zich vooral toelegt op covers van de
betere songs van de afgelopen jaren.
Na 2nd Take is het de beurt aan BAREMOUTH die zorgt voor het ietwat steviger
werk.
Snedige rock-covers zijn hun ding en zoals
we kunnen lezen op het gastenboek van
www.ploezerock.be zijn ze van plan er een

De Spelavond
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mega feestje van te maken. Dat belooft !
Gezien het succes van tribute-bands op de
vorige edities van Ploezerock besloot de
organisatie opnieuw een beroep te doen op
2 bands van formaat.
Als eerste komt PURPLE STRANGERS aan
de beurt. Deze Nederlandse formatie zorgt
voor een fantastisch eerbetoon aan het
beroemde Deep Purple. Een waslijst van
meer dan geslaagde optredens in binnen- en
buitenland doet ons alvast vermoeden dat de
festivalgangers een spetterend optreden te
wachten staat.
Alsof dit nog niet voldoende zou zijn
komt BON GIOVI als "top of the bill" het festival afsluiten. Deze Britse versie van Jon Bon
Jovi zal gegarandeerd menig vrouwenhart
sneller doen slaan en de Ploeze uit volle borst

laten meezingen met de mooiste hits.
Nu nog hopen op een zonnige dag zodat
Vichte en omstreken opnieuw van een geslaagde muzikale start van de zomer kan
genieten.
Zoals steeds blijft de inkom gratis.
Meer info op www.ploezerock.be waar
binnenkort ook het uurschema + korte
voorstelling van de groepen zal verschijnen.

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zaterdag 17 juni 2006
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

ontharingen

Café Den Hert, Vichte
Zaterdagen 15 april en 13 mei
vanaf 20 u.
EEN AVOND VOL ANDERE SPELLEN
Divers en uitgebreid aanbod
Uitleg door ervaren spelers
Gratis bakje frieten
Rookvrije zaal
Gezellige sfeer
Voor jong en oud
Tombola
Bijdrage : 1 euro
Lees ook :

www.vichte.be
ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

voetTOP QUALITY BELGIAN CHOCOLATES

lichaamsen hand-

Trui Parmentier

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
verzorging
ENKEL OF AFSPRAAK
Tel. 056/323 353
arrangementen

Jagershoek 21, 8570 Vichte

Vincent en Marleen
Vandererfven - Bettens

Kom een kijkje nemen in onze fabriekswinkel :
Van Pasen tot aan het verlof :
di : 12.30-17.00 • do : 12.30-17.00
Vanaf 1 september tot Pasen :
di+vr : 09.00-12.00 / 12.30-17.00
wo : 09.00-12.00 / 12.30-16.30
do : 09.00-12.00 / 12.00-17.00 • za 09.00-12.00

Deerlijkstraat 23a, 8570 Vichte
tel. 056/70 08 35 - fax 056/72 54 01
Gesloten op maandag

Bouwcoördinatie - Realisatie

Bierhalle DECONINCK
bvba

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

P. Benoitstraat 2A • 8570 Vichte
Tel. 056 / 77 29 88 • GSM 0476 / 50 43 78
Verkoop - Aankoop - Garantie
www.autocentervichte.be

Holstraat 61 F4 - 8790 Waregem
tel. 056/612131 - fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51
Lingerie voor dames en heren

C&V CONSTRUCT
Jagershoek 2 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 83 87 - Fax 056/77 24 01
De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden
alle maat- en borduurwerk
dames T-shirts

‘t Beddeke
RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU
Krekelheedstraat 14 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 61 31
e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbedekke.be

cv Zakenkantoor

uitgeverij

vanoverbeke
vichteplaats 10a - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
isdn 056/77 56 29
e-mail : info@drukkerij-vanoverbeke.be

Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)
Centea - Mutualiteit Securex

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

M. Schiettecatte

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte

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

Wij zijn 7 op 7 open
doorlopend van 11.00 - 23.00
op vrijdag en zaterdag tot 01.00

wij maken er "druk"-werk van !

I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71
fax 77 25 72
huishoudlinnen :
f a b r i c a ge e n g ro o t h a n d e l

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

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

OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be
optiek.synhaeve@scarlet.be
Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
Tel. (056) 68 16 12

Vichteplaats 32, 8570 Vichte

Vichtesteenweg 45
8540 Deerlijk
tel. 056 77 88 49
fax 056 77 46 75
BADSTOFWEVERIJ
TISSAGE
EPONGE
FROTTIERWEBEREI
WEAVING
MILL

STEVERLYNCK GROUP

V.u. : Dorpsraad, Ellendedreef 7, 8570 Ingooigem

Oudenaardestraat 84, 8570 Vichte
Tel. 056 77 77 51 - Fax 056 77 77 59
www.steverlynck.be
Garen- en weefselveredeling

Industriezone De Polderhoek
B-8980 Zonnebeke-Beselare
BANK - VERZEKERINGEN

Vichteplaats 68,
Vichte
056 77 76 90

groenten
fruit
kaas
charcuterie

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44

Vichteplaats 7
8570 Vichte
tel. 056/78 25 40
fax 056/78 25 48

LINGUITEX

BLOEMENATELIER
Oudenaardestraat 36/2
8570 Vichte
Tel./Fax 056 / 77 23 83

uit sympathie !
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Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
linguitex@skynet.be

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

drukkerij

WILLY VAN DEN BERGHE

