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DE VERTELLER

Editoriaal
Beste dorpsgenoten,
Me dunkt, maar vinden jullie de laatste tijd ook zoveel "gewichtige" brieven in jullie bus? Tegenwoordig puilen onze brievenbussen
ervan uit. Je herkent ze meteen, want ze beginnen meestal met
"Bericht aan de bevolking", of iets dergelijks
Ze staan boordevol relevante, rechtlijnige en duidelijke informatie. Gelukkig maar, want een mens zou anders zijn schapen niet meer
terugvinden in een bos vol boze wolven. Of was het nu de koe die
zijn kalf niet meer terugvond ? Enfin, wie dacht dat er geen dramatische proza meer geschreven werd in onze gemeente zat er flink
naast. De cultuurdienst van de gemeente zal dit jaar heel wat moeite hebben met het uitreiken van hun literaire prijs "De gulden envelop met brief aan de bevolking" met al die kandidaten.
Maar tiens, ik dacht dat junkmail enkel maar via de elektronische
manier verstuurd werd. Zo zie je, de wonderen zijn de wereld niet
uit. Pas op, je hoort mij niet klagen hé, dank zij dit fait divers met
nationale uitstraling kan ik hier al de helft van mijn editoriaal volpennen. Nu nog wat muziek van de "Godfather" op de achtergrond
(naar analogie met de desbetreffende Ter Zake-reportage) en de eerste steen is gelegd voor de rest van mijn voorwoord.
En dan durven er kwatongen beweren dat onze maatschappij
verzuurd is. Gelukkig is het verenigingsleven daar nog: de specie die

de bouwstenen van onze maatschappij aan elkaar lijmt. Allé, volgens
onze (nationale) politici dan toch want die hebben weeral eens het
licht gezien. Hopelijk zetten ze geen zonnebril op als het erop aan
komt deze woorden ook in daden om te zetten.
En over bouwstenen gesproken, onze Vichtse verenigingen weten
duidelijk wel de mortel te vinden om steeds opnieuw creatieve en toffe
initiatieven op stapel te zetten. Zelfs aan het begin van dit zomerreces,
de spreekwoordelijke komkommertijd, zal je dankzij deze volle Verteller merken dat onze organisaties niet op hun luie kont gaan zitten,
maar jullie integendeel graag uitnodigen op een van hun vele activiteiten. Om te beginnen natuurlijk met de evenementen op de Vichtse
Ommegang. Kom uit je kot, supporter voor de toekomstige Tom
Boonens en andere glimmende fietsgoden, of ga eens goed uit de bol
op de tonen van o.a. Deep Purple and Bon Jovi. Zo kan de zomer van
2006 niet meer stuk.
Je leest er zoals gebruikelijk alles over in deze editie van ons uniek
dorpskrantje. Met dank aan de schrijvers, verdelers, sponsors en
natuurlijk jullie allen, ons publiek. Tot op de Ommegang of een van de
vele activiteiten.
Tot Vichtens.
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, Voorzitter
PS. Vergeet ook niet te kijken op www.Vichte.be.

Hobbytentoonstelling
Programma Ommegang 2006
ZATERDAG 1 JULI
14.30-20 u. :
"KOM UIT UW KOT" hobbytentoonstelling
Org.: ACW, inkom gratis, de Stringe
16-02 u. :
PLOEZEROCK, Place Pia (plein voor het kasteel)
Diverse rockbands (zie affiche)
Org. : Ploezerock, inkom gratis
ZONDAG 2 JULI
10-19 u. :
"KOM UIT UW KOT" hobbytentoonstelling
Org.: ACW , inkom gratis, de Stringe
15-17.30 u. :
56° OMMEGANGSPRIJS
Wielerwedstrijd voor elite zonder contract
Aankomst Oudenaardestraat (café de Gilde)
18.30 u. :
Opteden TINE EN MARIO
Org. en plaats : De Gilde - inkom gratis

Opgelet ! Bericht aan bevolking en inwoners van betrokken straten n.a.v. de Ommegangsfeesten

De Verenigde Verenigingen
komen uit hun kot.
Miljoenen mensen dragen het middenveld in
Vlaanderen op handen. De
duizenden
verenigingen,
waaronder het ACV ,waar al
deze mensen samenkomen
hebben besloten samen naar
buiten te treden als DE
VERENIGDE VERENIGINGEN.
Het middenveld in Vlaanderen leeft, zo veel
is duidelijk. Uit onderzoek blijkt dat de helft van
alle mensen in Vlaanderen deelneemt aan het
verenigingsleven. 22% is bovendien actief lid
van minstens twee verenigingen; 10% bekleedt
een bestuursmandaat in minstens één vereniging. 20% van de bevolking verricht geregeld vrijwilligerswerk en besteedt daar gemiddeld 3 uur
en 32 minuten per week aan. Als je de niet
actieve leden daar bij telt, de aangeslotenen bij
vakbonden en mutualiteit enz. dan hebben we
ei zo na de gehele actieve bevolking in Vlaanderen. We hebben het deuntje al vaker gehoord : Vlaanderen is verzuurd. Maar is dat wel
zo ? Of is het gewoon een klacht van wie zichzelf
graag hoort klagen? Wat als we er nu eens van
uit gingen dat Vlaanderen heus niet zo verzuurd
is als men zegt ? De Verenigde Verenigingen
bekijken het alvast liever anders. Ze draaien stuk
voor stuk op inzet en geloven in betrokkenheid.
En samen willen ze zich inzetten voor nog meer
inzet.
Met de slogan KOM UIT UW KOT moet
iedereen in Vlaanderen zich aangesproken voelen
om buiten te komen en mee te doen. De
Verenigde Verenigingen willen leven blazen in de
plaatsen waar mensen wonen en werken in
Vlaanderen

Naar aanleiding van de ommegang en zijn activiteiten zal er op politiebevel een tijdelijk verkeersreglement zijn op 1 en 2 juli.

KOM UIT UW KOT in Vichte

Op zaterdag 01.07.2006 vanaf 15.30 u tot zondag 02.07.2006 om 20.00 u. :

Naar aanleiding hiervan besloot het ACW van
Vichte ook aan die actie mee te werken. Een paar
maanden geleden werd aan de Vichtenaren
gevraagd wie er uit zijn kot wilde komen, en zijn
hobby, groot of klein, kenbaar wilde maken. De
respons was bevredigend, alhoewel de man in de
straat niet zo rap geneigd is zich bloot te geven
nopens zijn hobby, en er van de inrichters toch
een duwtje in de rug nodig was om ze over de
meet te krijgen. Dank aan de moedigen die
ervoor zorgden dat deze tentoonstelling dan ook
doorgang kan vinden. Wij verwelkomen dan ook
iedereen in de Stringe met het ommegangweekend op onze hobbytentoonstelling. Deze gaat
door op zaterdag 1 juli vanaf 14u30 tot 20u00 en
op zondag 2 juli doorlopend vanaf 10u00 tot
19u00 en is gratis te bezichtigen. Kom kennismaken met de hobby van je buren, bewonder de
creativiteit van onze dorpsgenoten, en geniet na
van een gezellige babbel in de cafetaria.
Het ACW team van Vichte (Lydie, Annie,
Roger, Roland)

• Is de toegang voor iedere bestuurder verboden, in beide richtingen, in de kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het kruispunt Kerkdreef-Vichteplaats en de Oude Kerk.
• Is de toegang voor iedere bestuurder verboden in beide richtingen, met uitzondering van plaatselijk verkeer in de Kerkdreef te Vichte,
gedeelte tussen de Kerkdreef-Beukenhofstraat en de Oude Kerk.
• Het verkeer komende uit de richting Deerlijk wordt ter hoogte van het kruispunt Beukenhofstraat-Kerkdreef omgelegd via de
Beukenhofstraat naar de Peter Benoîtstraat (Vichte centrum)
Op zondag 02.07.2006 is van 12.00 u tot 22.00 u de toegang verboden voor iedere bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats
(vanaf de rode lichten tot aan café Den Hert)
Het is voor iedere bestuurder verboden stil te staan of te parkeren in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan café Den Hert)
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.

Politiek debat op 7 september 2006
In het vooruitzicht van de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseert “Unizo-Komaan” in samenwerking
met de “Anzegemse Middenstandsvereniging - A.M.V.” op donderdag 7 september 2006 om 20 uur in ‘Salons Rembrandt’ te Vichte
een breed politiek debat, waarop alle politieke fracties worden uitgenodigd.
De heer Armand Baele werd bereid gevonden het debat te modereren. ALLE Anzegemnaren zijn op deze debatavond uitgenodigd.
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Wandelclub De Textieltrekkers
Vichte

"Wiel in Wiel" demarreert
Het is alweer zover.
De kaas en wijnavond zit erop, de Tour de
France is volop gestart en wij staan klaar.
Nu al staat vast dat volgend jaar onze
derde editie van onze kaas en wijnavond
eraan komt. Met een opkomst van bijna 300
personen is deze avond afgelopen maart uitgegroeid tot een waar dorpstreffen.
Opdracht volbracht denkt u ? Niets is minder
waar.
Ons nieuwe werkjaar start pas met het
begin van de vakantiemaanden. Voor onze
wielrenners echter is het
seizoen al goed van "wiel"
gelopen en mogen wij de
besten aan onze start verwelkomen.
Voor wie eraan mocht
twijfelen, onze werkgroep
heeft dit jaar opnieuw alle
krachten gebundeld om u
eenzelfde, hopelijk evenaarbaar, programma voor te bereiden waarbij u als wielerliefhebber aan uw trekken
komt. Op ommegangszondag 2 juli gaat
onze wedstrijd voor Elite zonder contract
door en ditmaal met aankomst en prijsuitreiking in de Oudenaardestraat aan café "De
Gilde" bij "Jan en Ann". De start en inschrijvingen gebeuren in café "Den Breugel" bij
"Bernard" op de Vichteplaats en dit vanaf
13.30 uur. Aankomst voorzien rond 17.30. Uit
veiligheidsoverwegingen werd de aankomst
verplaatst naar een betere locatie waarvoor
ook onze vereniging het nodige begrip
opbracht. Wij verwachten u massaal voor uw
aanmoedigingen.
Wij kunnen u nu al een tipje van de sluier
lichten en u meedelen dat onze tweede editie " grote prijs Kasteel Verhaeghe" of met
andere woorden "onze veldcross voor Vich-

tenaren" opnieuw gepland staat voor september. Wie er vorig jaar niet bij was zal het
ondertussen wel al vernomen hebben :"dit
moet je meegemaakt hebben". Daarnaast
voorzien wij opnieuw onze wedstrijd voor
Junioren in september met opnieuw de
aankomst in de Molendreef en op dinsdag
Kermishoogdag zal dit jaar onze 74 ste editie
plaatsvinden van onze "grote textielprijs"
voor beroepsrenners. M.a.w., al wie vorig
jaar gezien heeft hoe Van Peteghem zijn
wereldkampioenschap bij ons kwam voorbereiden, weet dat deze koers belangrijk is
en hoog aanschreven
wordt.
Dit nieuwe werkjaar
kan niet van start gaan
zonder de steun van onze
seingevers, die elk jaar
opnieuw paraat staan,
waarvoor oprechte dank.
Echter, voelt u zich ook
geroepen om als seingever
te fungeren, aarzel niet en contacteer onze
mensen. Wij kunnen uw steun hard
gebruiken. Onze seingevers zullen vanaf dit
jaar na de wedstrijd op een speciale plaats
ontvangen worden om samen met hun collega's nog eens na te praten bij een natje en
een droogje.
Ook uw steun is dankbaar. Onze organisatie vergt een ernstige financiële inspanning. Het is nu eenmaal zo dat wij het van de
medeburger en de ondernemers moeten
hebben en het is onze oprechte blijk van
dank indien u ons ook dit jaar financieel
wenst te ondersteunen.
Hartelijk dank bij voorbaat en tot een
dezer.
Philippe Degroote
Uw voorzitter "Wiel in Wiel"

Weekdagwandeling op vrijdag 7 juli

Hooitocht
Startplaats : O.C. Mensinde te Tiegem / Inschrijven van 08.00-18.00u
Prijs : leden Aktivia 1 euro / niet-leden 1.50 euro / Afstanden: 6-12-18
Iedereen welkom !
Derde luik van een reeks van 5 weekdagtochten.
Tiegem, met zijn park en bos werkelijk ondersteboven bekeken. Veldwegeltjes en paadjes
verzekerd. Af en toe kom je vers hooi tegen !
Vakantie, kom eens wandelen met de kinderen , die kunnen meer af dan jullie denken, en al
spelend en bewegend in de natuur beleven zij ook een prachtige gezonde dag, met een frisdrankje op een of andere controlepost voelen zij zich echt gelukkig.
Een luxe weekdagtocht, voor jong en oud.

12de Prutsketochten
Zondag 10 september
Startplaats : C.C. De Stringe te Vichte / Inschrijven van 06.30-15.00u
Prijs : leden Aktivia 1,10 euro / niet leden 1.50 euro / Afstanden : 6-12-18-25-35-50 km
Iedereen welkom !
Een compleet nieuw parcours met o.a. provinciaal domein de Gavers, domein Beukenhof,en
langs alle veldwegels en glooiende paadjes die er maar te vinden zijn in de omgeving.
Echt een wandelhoogdag voor iedereen die een dagje gezonde ontspanning en beweging
wenst. Gezellige startplaats en mooie controleposten.
Kom allen daarheen en maak eens kennis met het wandelen, hoe gezellig en gezond dit kan zijn.
VELE MISVERSTANDEN HOUDEN MENSEN TEGEN OM ZICH AAN TE SLUITEN IN EEN WANDELCLUB.
Niet waar
Wel waar
Verplicht te wandelen in groep
Men wandelt met wie men zelf wilt, met vrienden,
alleen enz..,
Verplicht te wandelen in clubkledij Geen clubkledij verplicht te dragen of te kopen.
Verplicht te wandelen
Iedereen gaat stappen waar hij dat wil, in de week of
waar club vraagt
weekend. Er zijn alle dagen van de week wel ergens
wandelingen die men kan maken.
Elk jaar moet men een aantal km
Zeker niet waar, er is zelfs in onze club geen
of wandelingen gedaan hebben.
kampioenschap om de meeste km en of wandelingen.
Iedereen telt hier mee, zowel de korte afstand stappers
of diegene die meerdere km wandelen.
Voordelen van zo een lidmaatschap bij onze wandelclub :
• Korting op inschrijvingen van 0,40 euro
• Verzekering die spreekt vanaf thuis-tijdens de wandeling tot terug thuis
• Gratis "Marching" wandelboek met alle wandelingen in voor een gans jaar over heel België
• Puntenspaarblad, te gebruiken voor busreizen, aankopen kledij enz.
• Busreizen naar wandelingen aan zeer voordelige prijs
• Clubactiviteiten zoals BBQ, clubfeest, verrassingstochten enz..
• Gratis naamklevers
• Gratis wandelboekje, bijhouden wandelingen (nieuwe leden)
• Tweemaandelijks clubblad "Prutske Vertelt"
• Tweemaandelijks clubblad Aktivia " Gezond op stap"
Wat kost dit nu ? Lidgeld: Hoofdlid 13 euro / bijlid 7 euro = (leden zelfde gezin)
Voor zo een prijs krijg je er een gans jaar een gezonde ontspannende sociale in beweging
zijnde therapie voor.

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

Jeugdwerking zomerstages mini-, midi- en maxitennis vakantie 2006
Beste,
Hierbij informatie i.v.m. de stages die zullen plaatsvinden tijdens de zomervakantie 2006 in
TC Vichte.
Wanneer ? Stage 1 : van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli 2006
Stage 2 : van maandag 10 juli tot en met vrijdag 14 juli 2006
Lesuren ? Voormiddag : van 10.00 tot 12.00 uur: maxitennis gevorderden
Namiddag :
van 13.30 tot 15.00 uur: minitennis
van 15.00 tot 16.30 uur: miditennis
van 16.30 tot 18.00 uur: maxitennis initiatie en halfgevorderden
Leeftijden ?
- Minitennis voor beginnende kinderen uit de tweede kleuterklas tot het vierde leerjaar.
- Miditennis voor gevorderde kinderen uit het derde tot zesde leerjaar
- Maxitennis initiatie en halfgevorderd voor jeugd van 10 tot 18 jaar
- Maxitennis gevorderd voor jeugd van 11 tot 18 jaar
Plaats ? De lessen gaan door op de gravelvelden van TC Vichte, gelegen
achter de basisschool, Beukenhofstraat te Vichte. Bij regen gaan de lessen
door in de sporthal naast de tennisclub.
Lesgevers ? De lessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers o.l.v.
jeugdcoördinator Alain Demurie.
Inschrijvingsgeld ?
- Maxitennis gevorderd in de voormiddag : 45 euro voor leden van
TC Vichte en 55 euro voor niet- leden, voor één week.
- Mini-, midi- en maxitennis in de namiddag : 35 euro voor leden van
TC Vichte en 45 euro voor niet-leden, voor één week.
Inschrijvingen en inlichtingen ?
Gelieve vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain Demurie :
Delfien Vanhautestraat 62, 8570 Vichte
Tel 056/77.66.96 E-mail alain.demurie@skynet.be
TC Vichte vzw, Maatschappelijke zetel, Oudenaardestraat 5, 8570 Vichte

11de Schalienhoffeesten

om 19.00 u : Reuzebarbecue enkel vvk.
vanaf 22.00 u : Fuif met DJ Studio Piraat
Gratis inkom

Te Vichte groenzone
verkaveling Schaliënhof

Zondag 3 september 2006

Vrijdag 1 september 2006
vanaf 19.00 u : Kinderkaraoke special
vanaf 21.00 u : Karaoke-avond

Zaterdag 2 september 2006
vanaf 13.30 u : Kinderanimatie (tot 17.00 u)
vanaf 14.00 u : DJ Bossie (tot 17.00 u)
Gezinsfietstocht met vrije start (± 20 km.)

FAMILIEFEEST 2006
CC De Stringe Vichte

Zaterdag 12 Augustus
13.30
17.30

Gezinsfietstocht ± 20 km met vrije start van 13.30 tot 15.00 u.
Deelname 1 euro : tussenstop met drankje inbegrepen
Petanquetornooi – Duplette voorrondes
Inschrijven tegen 08-08-06 Brugghe Greet 056 / 77 62 50
Opsomer Francis 056 / 32 68 69
Deelnameprijs : 2 euro per persoon of 4 euro per ploeg

Zondag 13 Augustus
07.30

11.30
12.30

15.00

vanaf 10.30 u : Streekbierkaarting:
vanaf 14.00 u : 3de Vichtse Pleinspelen
enkel voorinschrijving tot 30 augustus
e-mail : Wim.Merlevede@telenet.be
Ploegen van 4 personen (vanaf 16 jaar)
Speluitleg om 14.00 u

18.30
19.00

Prijsuitreiking en trekking steunkaarten
omstreeks 18.30 uur.
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Vinkenzetting Grote prijs KWB – KAV
Inschrijving vanaf 7u30 in CC De Stringe. Vooruit 50 euro
Iedereen bloemen en leesboek : War of the worlds (H.G.Wells)
+ tal van naturaprijzen ( vinkenkooi,…)
Prijsuitreiking in CC De Stringe
Mountainbike – tocht 2e kapellekestocht
30 km – 50 km – 60 km – 80 km
Inschrijven vanaf 7u30 tot 10u30 in CC De Stringe
Deelname 2 € KWB-leden / 3,50 € niet-leden / ≤ 12 jaar gratis
Verdere inlichtingen : Debaveye Philip 056 / 77 23 71
www.kapellekestocht.be
Aperitief Maison
Barbecue
frietjes, aangepaste groentjes, 5 soorten vlees, 2 warme sausen,
1 gewone consumatie
Volwassenen 12 euro / Kinderen ≤ 12 jaar 6 euro
Kaarten vooraf te bestellen :
Cafe De Gilde 056 / 77 36 36 tot en met 08-08-06 (verlof)
Vancamelbeke Ivan 056 / 77 32 87
Petanquetornooi – Duplette Finales
Grote prijs Kantoor W. Van Den Berghe
Centea – Verzekeringen – Securex – Immobilien
Kinderanimatie : springkasteel , grime , boetseren , …
Prijsuitreiking petanquetornooi en aansluitend trekking prijzen tombola
Bolling voor mannen en vrouwen : deelname gratis
Zaterdag vanaf 18 u. en Zondag vanaf 17 u.
Lekkere frietjes te verkrijgen aan onze eigen frituur.

Sint-Cecilia :
Chateau Brillant
Het weerbericht: in Vichte wordt het op
zaterdag 16 september 2006 ongezien warm
en zwoel. Mensen zoeken verkoeling in de
verschillende cocktailbars en genieten van de
diverse tapas. Oorzaak van deze plotse hittegolf is "Chateau Brillant".
Ter gelegenheid van haar 75-jarig
bestaan organiseert de Koninklijke Fanfare
Sint-Cecilia een heuse ‘Fiesta Latino’ tegen
het historisch kader van Kasteel Verhaeghe.
Het belooft een spetterend spektakel te worden, met een VIP-bar, cocktails, tapas en een
afterparty met een DJ. De hoofdact is ‘Mucho
Gusto’, een befaamde 25-koppige band die
zichzelf graag omschrijft als ‘Latin Jazz Big
Band’.
Het ensemble brengt naast de obligate
Salsa en Mambo ook Merengue, Cha Cha

Cha, Samba, maar ook minder gekende
"Latin" stijlen zoals Boogaloo, Guaijra of
Cumbia.
Kortom, tropische muziek waar heerlijk
op gedanst kan worden.
5 trompetten, 4 trombones en 5 saxen
samen met een 4-koppige percussiesectie,
een contrabas, een piano, een gitaar en leadand backing vocals zorgen voor een onvergetelijk tropisch festijn!
Vanaf 20.00 u. kan u terecht voor een initiatie salsadansen op het binnenplein van
Kasteel Verhaeghe. Het optreden gaat van
start om 21.30 u.
Kaarten kosten € 4 in voorverkoop en
€ 5 ter plaatse. U kan ze bestellen bij de
leden van de muziekvereniging of
reserveren via kaarten@sintceciliavichte.be.
Om veiligheidsredenen wordt het aantal
gasten beperkt, snel zijn is de boodschap!

VKSJ Vichte
Wat VKSJ dit jaar allemaal heeft gedaan,
is allicht niemand ontgaan…
Spaghetti-avond en fuif zijn al een tijdje achter der rug,
het voorbije werkjaar ging veel te vlug !
Het was een druk en fijn jaar,
plezant en onevenaarbaar.
Het kamp in Halle-Buizingen
is waar we nu allen naar uitkijken,
dat het fantastisch wordt zal zeker blijken.
De sloebers mogen er vijf dagen pret gaan beleven,
de anderen één dag plus zeven…
We bestellen de zon alvast
en laten warme truien en regenkleren in de kast.
Duid in jullie agenda ook 4 november 2006 al aan,
we zullen u dan met een schitterende ouderavond
versteld doen staan.
Bedankt dat ge er met zovelen bij waart,
anders was het nooit zo super geweest uiteraard !
Vksj-groetjes en aan allen een aangename
vakantie!
Indien u nog vragen hebt kan u altijd terecht bij
onze hoofdleidster Sylvie : 0478/214703.

Opening Litenatuurtjespad Natuurpunt Krekel-Anzegem
Op 23 september 2006 wordt het Litenatuurtjespad geopend te Tiegem om 16 u. i.s.m. de
landschapsdichter Geert de Kockere: iedereen welkom voor de inwandeling en een toost !
Org.: Natuurpunt Krekel-Anzegem i.s.m. Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel
Voor meer info neem contact op met Carlos Van De Ginste.

KSA Ter Vichten
zomert druk verder
Yihaaa!
De vakantieperiode is weer aangebroken!
Dit wil zeggen dat we binnenkort weer
met zijn allen op KSA-kamp vertrekken, eindelijk !
• De Kabouters (15 tot 20 juli in Mol)
keren terug in de tijd tot diep in de Middeleeuwen, alwaar ze veel spannende avonturen zullen beleven.
• Voor de Kapoentjes (11 tot 20 juli in
Mol) wordt het kamp een kennismaking met
de diepste mysteries van de wondere Japanse
wereld…
• De Tiptoppers (11 tot 20 juli in Mol)
begeven zich tien dagen in het Romeinse Rijk
van Julius Caesar, Claudius en vele andere
keizers.
• De Knapen (7 tot 16 juli in Olloy-surViroin) slaan hun tenten op in de Ardennen,
waar ze een tiendaags Expeditie Robinson
avontuur zullen beleven.
• De Jonghernieuwers (2 tot 11 juli in
Muncq-Nieurlet – Frankrijk) trekken met de
fiets doorheen het mooie Noord-Frankrijk,
alwaar ze het Gallische leven terug zullen
laten herleven.
• De Hernieuwers (23 juli tot 2 augustus in
Praag) verkennen de mooie streek en cultuur
in en rond de Tsjechische hoofdstad.
De kampen zijn
ieder jaar weer het
hoogtepunt van een
mooi KSA-jaar. We
zeggen
dan
ook
oprecht ‘DANKUWEL’
aan alle leden, ouders,
vrienden en iedereen
die dit jaar meehielp
om er een leuke tijd
van te maken !
Verder melden we ook nog dat u zeer binnenkort een uitnodiging in uw brievenbus zal
krijgen, want KSA ter Vichten organiseert
opnieuw:

THE GAMES : 24 september 2006
Ook dit jaar zoeken we weer naar leuke
nieuwe spelen ! Heb je zin om mee te doen in
deze originele, grappige en supergezellige
competitie? Zoek dan nog vier vrienden en
schrijf je als de bliksem in bij leider Ruben
Delange (0472/ 68 24 12) !
Tot slot nog even vermelden dat KSA sinds
kort ook hun nagelnieuwe witte tent verhuurt voor een prijs, die u bij verhuurfirma’s
niet zal kunnen krijgen ! De tent is ideaal
voor kleine of grote (tuin)feesten. Voor meer
info kan u terecht bij leider Bert Deslee (0472/
65 18 69) en leider Björn Wittewrongel (0479/
34 78 03).
Mocht je nog vragen of opmerkingen
hebben ivm de werking van KSA, kan je altijd
terecht bij bondsleider Bram Vanhoutte
(0494/ 68 65 30).
Met feestelijke KSA-groet.
De leiders

Nieuwe website
Unizo-Komaan
Sedert kort heeft Unizo-Komaan een
volledig herwerkte website, met eigen
domeinnaam : www.unizo-komaan.be
Op deze site vindt U een voorstelling
van de vereniging met haar bestuursleden, de activiteitenkalender, nuttige
links en fotogalerij.
U leert er ook hoe U lid kan worden.
Unizo-Komaan! - Beukenhofstraat
70 – Vichte - tel.: 056/773399 - fax :
056/680689 - email : info@unizosite :
www.unizokomaan.be
komaan.be.
Nog geen lid ? Schrijf het lidgeld van
€ 30 over op rekening 738-0080027-24
met vermelding "LIDGELD 2006"
Bent U lid van UNIZO-NATIONAAL,
dan bent U automatisch en gratis lid
van UNIZO-KOMAAN! Bezorg je ons wel
nog jouw gegevens ?

Plussers Vichte
Wij zijn jongeren vanaf 12 jaar die na ons vormsel de keuze gemaakt hebben om verder
te groeien als christenen. Daarvoor komen we maandelijks enkele uren samen tijdens het
weekend. De groep is voor ons heel belangrijk: hierin kunnen we zijn wie we echt zijn en
krijgen we de kans om bezig te zijn met wat we echt belangrijk vinden. Spreken over en spelen rond je geloof is geen gemakkelijke opdracht. Je kan er bij vele leeftijdsgenoten niet over
beginnen, bij de plussers wel.
In heel Vlaanderen bestaan er plussersgroepen. Vanuit ons bisdom
krijgen we ondersteuning van Surplus, een samenwerking vanuit IJD
Brugge (=interdiocesane jeugddienst). Het doet deugd om op
activiteiten van Surplus anderen bezig te zien en te weten en te voelen dat je er niet alleen voor staat om Jezus te volgen in je eigen leven.
Sinds 5 jaar is er een plusserswerking met jongeren uit Vichte,
Ingooigem en Heestert. Onder de vorm van een spel, film, uitstap, tocht, bezinning, zingen…
maken we tijd om met Jezus op weg te gaan. We gaan met Hem mee en krijgen de kans om
ons verder te vormen, om standpunten te leren innemen over wat rondom ons gebeurt zoals
vriendschappen, vluchtelingen, milieu, liefde, geweld … Bij woorden alleen laten we het niet,
we voegen de daad bij het woord en steken ook de handen uit de mouwen.
Het werkjaar zit er weeral op. We hebben weer mogen genieten van heel mooie en
waardevolle activiteiten. Voor de geïnteresseerden, onze eerstvolgende activiteit is op
zondag 10/09/’06. Dan gaan we op dauwtrip met aansluitend een lekker ontbijt. Ook ouders zijn van harte welkom! Concreet spreken we af om 6u (ja s’morgens ;-) aan de Kerk in
Vichte. Kom gerust af, je zal het je niet beklagen.
De begeleiding van de plussers is in handen van een gemotiveerde ploeg. Bij hen kan je
terecht voor meer info. Heb je interesse, dan geef je ons een seintje. Wij komen dan eens
langs.
Meer info bij : Laurence Goeminne : 056/777202 - Karen Catry : 056/776206 - Elien
Vangheluwe : 056/776509 - Liesbet Vanhoutte : 056/776727 - Greet De Kesel : 056/325689
Of via ons mailadres: plussersvi@hotmail.com.

Bibliotheeknieuwtjes
De zomer is dan toch eindelijk in het
land… Met de vakantie in het vooruitzicht
wat ideale vakantielectuur:
De nieuwste en spannendste thrillers van
De zomer van het spannende boek en De
Gouden Strop liggen voor u klaar.
De winnaars van de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen 2005-2006 zijn gekend :
– tot 6 jaar : Supermuis – Leo Timmers
– 6-8 jaar : Wow, wat een wolf! – Stefan Boonen
– 8-10 jaar : Ik staak – Amélie Couture
– 10-12 jaar : Zwart in je vel – Renate Ahrens
– 12-14 jaar : Huilen naar de maan – Gerda Van
Erkel
– +14 jaar : Met huid en haar - Marita de Sterck

Kinderen en jongeren die volgend jaar
graag willen meebeslissen, kunnen zich nu
reeds inschrijven. Vraag meer informatie in
de bibliotheek!
Het Litenatuurtjespad komt vanaf eind
september naar Tiegem. Geert De Kockere,
bekend van Man bijt hond en zijn
jeugdboeken, schreef verschillende Litenatuurtjes, dit zijn korte poëtische tekstjes over
de natuur. Een leuke wandeling wordt uitgestippeld langs een reeks van die Litenatuurtjes.
"De natuur maakt zelden haast
(hoogstens een haas)."
Natuurpunt staat in voor de organisatie,
met de bibliotheek koppelen wij hieraan een
"Litenatuurtjeswedstrijd" voor alle kinderen
van de basisschool.
Wat komt in aanmerking? Korte poëtische tekstjes met als thema de natuur of een
aspect ervan.
Daaruit wordt dan een selectie gemaakt
die beloond wordt met een leuke prijs, alle
ingezonden Litenatuurtjes krijgen een
plaatsje in de bibliotheek.
Op zaterdag 14 oktober 2006 is het verwendag in de bib en nodigen wij Geert De
Kockere uit op het Litenatuurtjespad en op
de prijsuitreiking van onze wedstrijd.
Opgepast: tegen 1 oktober moeten alle
tekstjes binnen zijn.

Oxfam Wereldwinkel
Mensen die kopen in de Wereldwinkel
kiezen niet voor het goedkoopste product,
maar kiezen voor een goed product tegen
een eerlijke prijs.
In onze Wereldwinkel kan je dus enkel
producten kopen die verkregen zijn door
eerlijke handel. Deze producten komen grotendeels uit de 3de Wereldlanden waar de
kloof tussen arm en rijk zeer groot is (de
Ontwikkelingslanden).
Wat wordt bedoeld met
‘eerlijke handel’ ?
Bij heel wat Derde-wereldproducten die bij ons in de Westerse Wereld te verkrijgen zijn, verdienen de
producenten (vb. de kleine koffieboer) het
minst. Meestal moeten zij zwoegen voor een
hongerloon en verdienen ze onvoldoende
om in hun levensonderhoud te voorzien. Hun
kinderen kunnen niet gaan studeren en
moeten meewerken op het veld.
De grote winst gaat naar de tussenpersonen en de verkopers hier.
Wij willen echter dat in de eerste plaats
aan de producenten een eerlijke prijs wordt
betaald. Een prijs die er voor zorgt dat die
mensen in correcte arbeidsomstandigheden
kunnen werken, en op langdurige en structurele wijze kunnen bouwen aan een

De bibliotheek als een ontmoetingsplaats…
Met het nieuwe werkjaar van uw vereniging in het vooruitzicht kreeg u normaal half
juni ons foldertje in de brievenbus. Mocht u
interesse hebben en wenst u met uw vereniging eens kennis te maken met onze bibliotheek en het werk achter de schermen, onze
deur staat steeds voor u open.

toekomst voor henzelf, hun gezin en hun
omgeving. Zo doen wij aan structurele
ontwikkelingshulp.
De winkels hier terplaatse worden
gerund door vrijwilligers.
Op die manier wordt een stap in de
‘verkoopketen’ uitgeschakeld en worden de
producten hier niet al te duur verkocht.
Er wordt echter wel naar gestreefd om
ook de Oxfam-producten in het normale
verkoopcircuit
te
brengen.
M.a.w. dat verkopers en tussenpersonen tevreden zijn met minder winst ten gunste van de producent.
Kan je akkoord gaan met dit
idee dan moet je zeker eens langskomen
naar onze winkel te Vichte. Je bent ook
welkom om als vrijwilliger mee te werken
aan het openhouden van de winkel en tal
van andere activiteiten.
Oxfam-Wereldwinkel Anzegem-Vichte
Vichteplaats 42 (naast de oude kerk),
8570 Vichte
Openingsuren : vrijdag 17.30 - 19 u. /
zaterdag 10 - 12 u.
Contactpersoon : Hildegart Vandendriessche, gsm 0473/611 207 - tel. 056/68 94 25 /
Lydie Vandermaele, tel. 056/77 96 24.

Kalender
Vr i j d a g 2 1 j u l i : n a t i o n a a l G i l d e f e e s t
11.30 u. : barbecue
14.30 u. : optreden Johny Clarysse en band
Waar ? De Gilde
Deelname : volwassenen 16 euro / kinderen 9 euro.
Dinsdag 12 september :
Gezinsbond daguitstap Gosa (Charleroi)

Jaarlijkse vakantie uitleenpost Vichte
– Vichte : van maandag 24 juli t.e.m.
maandag 14 augustus 2006
– Anzegem : open t.e.m. zaterdag 29 juli
2006
Alle locaties zijn terug open op woensdag
16 augustus.
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kinderen mee komen zwemmen voor 1,00
euro.

Het werkjaar 2005-2006 zit er bijna op en
we zijn reeds volop bezig met de programma
opmaak voor het komende jaar.

En op 12 en 13 augustus gaan weer de
jaarlijkse zomerfeesten door.

Heb jezelf een voorkeur voor een
bepaalde activiteit dan kan je nog je top 5
doormailen. Vanaf september 2006 is er ook
een provinciale nieuwsbrief van KAV. Wil je
deze nieuwsbrief digitaal ontvangen, laat
ons dan je emailadres weten.
KAV is een vereniging van en voor
vrouwen met 110.000 leden in Vlaanderen
en Brussel. Geëngageerde vrijwilligers maken
en dragen onze organisatie. Onze deur staat
open voor alle vrouwen. En in het bijzonder
voor vrouwen met minder kansen. De organisatie zelf telt ongeveer 900 afdelingen,
bijgestaan door een equipe beroepskrachten
verdeeld over vijf provinciale secretariaten
en een algemeen secretariaat.
Als KAV Vichte maken wij ook deel uit
van deze organisatie.

Noteer het alvast.
clik.to/kavvichte of www.kavvichte.tk

Bach
Bloemen Remedies

kavvichte@hotmail.com
Je kan ook nog inschrijven voor de
nieuwe jaarabonnement voor het zwemmen.
We zwemmen telkens in het Gaverbad te
Deerlijk op maandagavond vanaf 19.45 u tot
20.45 u. (beginners en gevorderden)

Cursus 2 x 4 donderdagavonden te Vichte.
Reeds meer dan 60 jaar bewijzen de Bach
Bloemen Remedies van de Engelse dokter
Edward Bach dat ze een reële hulp zijn bij o.a.
stress, gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid,
onverwerkt verdriet, depressie, angst, school- en
gedragsproblemen bij kinderen, enz.
Werken met de Bach Bloemen Remedies is
heel eenvoudig en totaal zonder risico. Ze
hebben nooit negatieve bijwerkingen, zijn

KAV-leden betalen voor een abonnement
55,00 euro.
Niet KAV- leden betalen 62,00 euro. Deze
prijs is geldig vanaf 1 juli 2006 tot 30 juni
2007. De prijs per zwembeurt is voor de KAVleden 2,00 euro en voor de niet leden 2,50
euro. Tijdens de vakantieperiode kunnen

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kermis) te bezorgen vóór donderdag 31 augustus 2006
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

ontharingen

volledig natuurlijk en iedereen kan ermee leren
werken. Dat is ook de bedoeling van deze cursus
die officieel erkend is door het Dr. Edward Bach
Centrum in Engeland.
Begeleiding : Jef Strubbe, erkend docent en consulent Bach® Bloemen Remedies.
Data :
deel 1 : 19, 26 oktober en 9, 16 november 2006
deel 2 : 11, 18, 25 januari en 1 februari 2007
telkens van 19.30 tot 22.30 u.
Plaats : De Kring, Vichte.
Uitgebreide folder op aanvraag te bekomen.
Info en inschrijving : Nancy Vantieghem - tel.
056/77 30 66.
Organisatie : vzw De Walnoot, Hanendreef 135,
2930 Brasschaat, Vlaams Informatie-, Advies- en
Opleidingscentrum Bach Bloemen Remedies
tel. 03/653 47 53
e-mail : walnoot@bachbloemenremedies.be
web : www.bachbloemenremedies.be

Lees ook :

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

voetlichaamsen hand-

TOP QUALITY BELGIAN CHOCOLATES

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

