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DE VERTELLER

Editoriaal
We hebben een voltallig schepencollege, met burgemeester ! Eindelijk ! Het bleek een moeilijke bevalling te zijn, zeg maar met de keizersnee, Enfin, na maanden van verwarring en desinformatie is het dan
toch zover. Vichte moet het wel met een schepen minder doen. Van
een blijde verwachting kunnen we dus nog niet spreken. Dat valt af te
wachten. Onze nieuw gezetenen zullen eerst al hun punten moeten
sprokkelen eer we hen laten slagen.
En er liggen wel degelijk een aantal uitdagingen en pijnpunten
te wachten in ons dorp. Ik heb ze al even aangehaald in mijn vorige
editorialen. Zaken die zowel de jeugd, de actieve bevolking als de
Vichtenaren op rust aanbelangen. Zo pleiten we ervoor dat in deze
legislatuur de functionaliteit van de Stringe weer optimaal gebracht
wordt. Jarenlang werd deze uitgehold door ondermeer een succesvolle, maar uit zijn voegen gebarsten kinderopvang, slechte isolatie en nieuwe veiligheidsmaatregelen. Het is alsof je een pracht van
een bus aankoopt maar er de zetels uitneemt en hem laat rijden op
reservewieltjes met een 2 pk motor. Zo meldden de verantwoordelijken onlangs in de infrastructuurraad dat er omwille van
veiligheid niet meer met gas mag worden gekookt binnen in de
keuken van de feestzaal. Het leek er even op dat na de beperking
van fuiven door een nog steeds gebrekkige geluidswering, nu ook de
eetfestijnen, zoals de mosselsouper van St.-Cecilia en de schoolfeesten, plaats mochten ruimen. Bij navraag met de brand-weer
blijkt dat bij het bereiden van de maaltijden enkel de gasflessen
buiten moeten staan, wat ergens begrijpelijk is. Maar dan moeten er
aanpassingswerken gebeuren om dit mogelijk te maken, en daar
wringt dikwijls het schoentje. Er worden soms beslissingen genomen
zonder voldoende anticipatie of alternatieven.
Gelukkig zijn er ook positieve punten zoals de bouw van de nieuwe
infrastructuur voor de kinderopvang. Zo krijgt onze bus wellicht

opnieuw zijn zetels, nu nog de motor en de juiste wielen. Bovendien blijft
er nog altijd de problematiek rond de heraanleg van de Vichteplaats, de
voorziening van serviceflats voor de ouderen, het weren van schadelijke
en verkeersbelastende industrieën, de aanleg van een speelbos, enz…. Er
is dus nog veel werk aan de winkel, bij deze zou een duidelijk, openbaar
gemaakt meerjarenplan ons hoopvol kunnen stemmen.
We kunnen de bal echter niet enkel in het kamp van onze bestuurders werpen want ook wij Vichtenaren hebben hierin een duidelijke
verantwoordelijkheid. Via de verschillende gemeentelijke adviesraden
kunnen we druk uitoefenen en initiatieven nemen. Het is gebruikelijk
dat kort na de installatie van het gemeentebestuur ook de adviesraden
weer in actie schieten. Vichtenaren die hiervan lid zijn kunnen via
inspraakmomenten de nieuwe beleidsplannen helpen sturen. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat bovenvermelde en andere knelpunten binnen deze nieuwe legislatuur daadwerkelijk aangepakt worden en dus
geen tijdelijke maar een definitieve oplossing krijgen. De nieuwe
beleidsplannen worden weldra opgemaakt voor o.a. de cultuur-,
sport-, jeugd-, en seniorenraad. Laat jouw stem horen en bepaal mee
hoe ons dorp de volgende 6 jaar in positieve zin kan evolueren. Dit
noemen ze nu inspraak en openbaarheid van bestuur.
Aan ons levendig verenigingsleven zal het alleszins niet liggen,
want deze Verteller staat weer bol van activiteiten. Je vindt deze
gegevens tevens terug op onze site www.vichte.be. Surfers komen
sinds kort rechtstreeks terecht op actua waar je direct kan doorklikken
naar de maandkalender, actuaonderwerpen of de gedetailleerde uitleg van de op stapel staande evenementen. Check het eens, ‘t is de
moeite waard. Bij deze is het ook een oproep aan de verenigingen om
de kalender up to date te houden en info op te sturen voor die actua.
Tot op een van deze evenementen, tot Vichtens.
Vanwege de Dorpsraad - Dominique Demurie - Voorzitter

Vichteplaats verkeersvrij op Kermis en Ommegang 27-28-29 APRIL 2007 :
Sinds vorig jaar coördineert de Dorpsraad zo veel mogelijk alle aanvragen van de vereni- WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
gingen, horeca en handelszaken om de Vichteplaats verkeersvrij te houden tijdens de
Ommegang in juli en de Kermis in september. Dit voorkomt dat de verschillende verantwoordelijken elk apart een soms overlappend verzoek indienen bij het gemeentebestuur.
Bij deze willen we de betrokkenen oproepen zo vlug mogelijk hun wensen hieromtrent bekend te maken aan het bestuur van de Dorpsraad zodat we dit ook dit jaar opnieuw kunnen doen.
Stuur gerust een mail naar dominique@vichte.be of neem contact op met Dominique
Demurie op 0496 231 453 en dit uiterlijk tegen eind april. De aanvraag moet namelijk door
zowel de gemeenteraad als de politie goedgekeurd worden.

Vichtse zelfstandigen
op www.vichte.be
Vichte.be is een vat vol informatie,
volledig geconcipieerd en up to date
gehouden door vrijwilligers van de Dorpsraad Vichte. Via onze site krijg je een totaalbeeld van ons dorp: het verenigingsleven, de
openbare diensten, de geschiedenis, de
bezienswaardigheden, de actualiteit,…surf
gerust eens rond, alles komt aan bod.
Ook het bedrijfsleven krijgt op deze digitale plaats een aparte rubriek,want dit maakt
integraal deel uit van het dorp. Een leefbaar
dorp is niet alleen een plek waar het goed en
veilig leven is maar ook aangenaam werken.
U zal zien dat alle Vichtse zelfstandigen,
bedrijven en vrije beroepen gratis met hun
basisinformatie opgenomen zijn op de site in
de rubriek vichte/handel en vrije beroepen.
We doen dan ook een oproep aan alle
betrokkenen om even te controleren indien
hun gegevens correct zijn. Als je een aanpassing wil laat dan niet na ons via de webwaard carlo@vichte.be te verwittigen.
Je zal tevens merken dat je bij sommige
firma’s kunt klikken op “meer info”. Hierbij
volgt een volledige pagina met extra gegevens
ivm de handelszaak. Je vindt er de activiteiten,
uitgebreide contactgegevens, openingsuren
en het logo of bedrijfsfoto’s terug.
Dit is een extra dienst die we willen aanbieden aan het Vichtse handelsleven. Voor
een luttele 10 euro per jaar of 16 euro per 2
jaar wordt deze speciale pagina aangemaakt.
Stuur ons gewoon alle relevante informatie en de dag erna staat het al op internet.
Meer info vind je ook op de site zelf. Voor
zelfstandigen die adverteren in de 3 maandelijkse Verteller is deze dienst gratis.
Met deze service willen we een brug
bouwen tussen het dorpsleven en de bedrijfswereld. Onder het motto “voor wat hoort”
helpen we de Vichtse bedrijven, handelszaken
of vrije beroepen wanneer privé personen of
zakenmensen in ons dorp op zoek zijn naar
hun diensten of contactgegevens en met de
kleine bijdrage kunnen wij dan de complete
site in stand blijven houden. (betalen van de
internetprovider, domeinnaam en webhosting)
Help ons en jullie zelf, plaats de extra
info. Alvast bedankt.

Van 27 april t.e.m. 6 mei a.s. worden amateurkunsten uit heel Vlaanderen en Brussel
aangespoord om zich massaal én onder eenzelfde noemer aan het grote publiek voor te
stellen. Iedere kunstenaar, groep of vereniging wordt uitgenodigd om met een artistieke productie, workshop of evenement naar buiten te treden. Van de lokale overheid wordt
gevraagd om deze kunstige initiatieven te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren. Op
die manier groeit de Week van de Amateurkunsten uit tot een samenspel van individuen,
groepen, socio-culturele verenigingen, gemeentelijke diensten en instellingen. Ook wij willen
ons dit jaar met de culturele raad en het gemeenschapscentrum niet onbetuigd laten en zijn
volop bezig met de voorbereidingen van een totaalproject tijdens het weekend van 27,28 en
29 april a.s.
Het programma ziet er als volgt uit :

Toneelgroep Streven
FRANKENSTEIN
Allé hop, nog enkele keren paashaasjeover en we zijn alweer aan het einde van het
toneelseizoen gekomen. Wat gaat het snel.
De con van onze ‘Diner’ heeft nog maar net
zijn gat gedraaid en ongetwijfeld zijn er nog
Vichtenaren aan het nagenieten van de
tweede Vichtse revue, en voila, we zijn er al
weer. En hoe! Met “Frankenstein” serveren
we u straks een wonderzoet sprookje met
een flinke hoek af. Wiew!
We komen terecht in het Slavische Smrtnwsk, een simpel gehucht waar afgezien van
‘de Jaarlijkse Week van de Middenstand’,
niks te beleven valt. Tot Victor Frankenstein,
dokter in de kunstgeschiedenis, er een kasteel erft, al heeft die wel geen geld om de
haast onbewoonbare ruïne te renoveren. Hij
hoopt dan ook dat het toevallig gevonden
boek ‘Hoe maak ik een Fatsoenlijk en Hardwerkend Mens?’ soelaas zal brengen.
Slaagt Frankenstein erin om samen met
zijn knecht Kneut en huishoudster Irma dit
project te realiseren? En worden de dorpelingen niet hinderlijk nieuwsgierig? Of
zelfs argwanend? En waarom is er in godsnaam altijd sprake van HET?
Frankenstein is een knotsgekke komedie
waar onze jeugd – de meesten staan voor de
eerste keer op de scène – zich onder de
deskundige leiding van Peter Deslee naar
believen heeft kunnen in uitleven. We raden
u dit monstertje ten zeerste aan.
U zal herkennen: Anne Deslee, Annelien
Verbauwhede, Bert Vanden Broucke, Björn
Wittevrongel, Elise Hoste, Eliszabeth Hauttekiet, Jonatan Baert, Lien Vaneeckhout,
Liese Deslee, Margot Demeulemeester,
Matthijs Soete, Tom Vaneeckhout
auteur: Hugo Matthysen - regie: Peter Deslee
vr 6, za 7, vr 13 en za 14 april om 20u
CC De Stringe – Vichte
Losse kaart: 8 €
Reserveren:
Francine - 056 / 77 68 36
Carine - 056 / 77 55 75
www.strevenvichte.be

•
–
–
–
–

27 april om 19.30u. in Zaal Ansold :
optreden samenspelklas plaatselijke muziekacademie o.l.v. Joos Creteur
leerlingenvoordracht plaatselijke muziekacademie o.l.v. Eva Carbonelle
Power Point Presentatie kunstpatrimonium in Anzegem door Foto-Videoclub Agepon
dansperformance Ariadne-Eureka

• 28 april :
Ook de Davidsfondsafdelingen dragen hun steentje bij door de organisatie van
Beeldend Creatief, de vijfjaarlijkse tentoonstelling van Anzegemse kunstenaars in De
Stringe. Deelname van ruim 50 kunstenaars verzekerd. Openingsuren zat. 14-18u. en
zond. 10-12u./14-18u.
Gratis toegang
Tenslotte werden onze verenigingen voor aktieve kunst eveneens gecontacteerd om aan
dit evenement hun creatieve steun te verlenen. Het ligt meteen ook in de bedoeling om het
Anzegems kunstpatrimonium op openbaar domein tijdens dit weekend in de kijker te plaatsen. En dan heel speciaal op
• 29 april om 14.30u. :
Busrondrit langsheen het gemeentelijk kunstpatrimonium met omkadering verzorgd door
plaatselijke verenigingen voor aktieve kunst.
Traject :
* 14.30u. Vertrek aan het kunstwerk “Doorbreekt haar grenzen” (omkadering door toneelgroep Streven Vichte)
* 15u. grafmonument Herman Roelstraete (omkadering door Sint-Stefanuskoor Vichte)
* 15.20u. De Verteller (omkadering door La Gioia Vichte)
* 15.25u. Prutske
* 15.50u. ’t Gaperke (omkadering door toneelgroep Uilenspiegel Tiegem)
* 16.10u. Gedenkplaat Juliaan Claerhout Kaster
* 16.20u. Ruiterstandbeeld Sint-Arnoldus Tiegem
* 16.35u. Sint-Antonius met varken (omkadering door Alleluiakoor Ingooigem)
* 17u. Schellebelle
* 17.20u. Grafmonument Streuvels (omkadering door K.F. “De Eendracht” Anzegem en
jeugdkoor J’Ansoldo)
* 18u. Finissage van de tentoonstelling Beeldend Creatief in De Stringe te Vichte.
U kan inschrijven tot 25 april voor deze busrondrit. Deelname is gratis.
Voor meer info : 056/68.82.50 - cultuur@anzegem.be.
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KSA Ter Vichten feest met Peter Van de Veire

Wiel in Wiel 75 lentes oud

Beste mensen,
wat kunnen wij jullie wensen?
Zon, zee, strand, palmbomen, cocktails en
een zachte zeebries die door je haren
waait…
Combineer dit met prachtige muziek die
ter plaatse wordt verzorgd door Studio Brussel-goden Peter Van de Veire en Gerrit Kerremans…
Zie je het al voor je? Die zomerse droom?
Je kan erbij zijn! Kom dan gewoon op
zaterdag 21 april naar het STRANDBAL in
De Stringe te Vichte. Kaartjes kan je kopen
bij alle leiders. Je helpt er onze jeugdbeweging trouwens mee verder, maak dat je erbij
bent!
Ondertussen staan we ook niet stil natuurlijk, in de paasvakantie vertrekken de
jonghernieuwers op een loodzware Joepie
en de knapen zullen ook een grensverleggend weekend tegemoet gaan!
Iedereen mag ook reeds in zijn agenda
schrijven dat we ook dit jaar weer op moederkesdag naar Oostduinkerke vertrekken
voor onze ZEEDAG!

Wiel in Wiel gaat dit jaar zijn 75 ste werkjaar in. Dit kan
inderdaad niet onopgemerkt voorbijgaan.
Wie afgelopen maand op onze kaas en wijn-avond was, weet
dat onze club bruist en vol frisse ideeën zit.
Wat dacht U van de doortocht van de “Tour de France” in Vichte. Inderdaad. Op dinsdag
10 juli zal vanaf 10.00 uur de volledige Karavaan met toeters en bellen door ons dorp rijden
gevolgd door het volledig peloton, dat net in de Waregemstraat het officieel startschot zal
gekregen hebben. Uiteraard is dit een unieke gebeurtenis en voor deze gelegenheid zal de
parking aan de “Verteller” omgebouwd worden tot een Frans dorp, waar u reeds voor de
doortocht zal kunnen genieten van de nodige Franse apero’s en voor ‘s middags een
aangepast hapje.
Het weekend voordien zal naar aanleiding van “Vichte Ommegang” onze fototentoonstelling in een historich kader van start gaan, en dit tot en met de doortocht op 10 juli van
de Tour de France in Vichte. Je zal er foto’s en exclusieve stukken uit het verleden over Vichte
kunnen zien, met zijn winnaars en verliezers van de profkoers, met de toeschouwers van toen
en nu, met de notabelen van toen en nu, kortom, een stukje geschiedenis van 75 jaar “Vichte
Koerse “zal voor het eerst tentoongesteld worden.
Wij zien er nu al naar uit en hopen u massaal te mogen begroeten op onze evenementen.
Philippe Degroote

De wekelijkse activiteiten blijven ook
gewoon doorgaan natuurlijk, tot eind mei,
want dan hebben de leiders het weer heel
druk met de examens!
Bij vragen of problemen, onze bondsleider zal u met woord en daad bijstaan via
0494 68 65 30.
KSA-groet, de leiders.
Kampen KSA
Knapen en Jonghernieuwers:
van 5/07 tot 14/07 naar Martilly
(provincie Luxemburg)
Kapoentjes en Tiptoppers:
van 11/07 tot 20/07 naar Westouter
Kabouters:
van 15/07 tot 20/07 naar Westouter
Hernieuwers:
van 25/07 tot 05/08 naar Schotland
Opgelet: Om de kosten wat te drukken bij
het kamp naar Schotland organiseren de
hernieuwers op vrijdagavond 18 mei een
hernieuwercafé in hun lokalen in het
Beukenhof. Alle sympathisanten zijn welkom
om van enkele vloeibare geneugden des levens te genieten en zo hun kamp wat financieel te steunen.

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 vzw, van april tot juni 2007
Tijdens de paasvakantie starten we opnieuw met de lentetrainingen op de
buitenvelden van TC Vichte vzw. De trainingen zijn enkel voor jeugd die lid is van
TC Vichte vzw voor het seizoen 2007. Wie nog geen lid is dient dit dringend te doen.
Kostprijs: 25 euro voor jeugd –12 jaar, 40 euro voor jeugd van 13 tot 18 jaar.
Lessen op dinsdagavond voor kinderen vanaf derde kleuterklas tot 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 woensdagnam. voor kinderen vanaf derde kleuterklas tot 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 vierde, 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 di 10, woe 11, do 12, en za 21 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 dient overgeschreven te worden
op reknr 738-4221951-48 van TC Vichte.
TC Vichte vzw, Maatschappelijke zetel, Kerkdreef 18, 8570 Vichte

VKSJ kampeert in Antwerpen
Het einde van het werkjaar is bijna in zicht want in mei zullen de
zwoegende studenten zich alweer (hevig transpirerend) achter hun
bureaus moeten nestelen (met of zonder tegenzin).
Gelukkig is er daarna ieder jaar opnieuw de spannende uitdaging om
met een hele troep leden andere horizonten te verkennen. Tien dagen
lang samenzijn met je vriendinnen en je rot amuseren!
We hopen alvast op goed nieuws van Sabine of de Frank, maar dat
zijn zorgen voor later.
Vichte zal er van 12 tot 20 juli verlaten en griezelig stil bij liggen want de meiden van
de VKSJ trekken op kamp richting Essen. Een schattige gemeente in de provincie Antwerpen,
grenzend aan Nederland. De allerkleinste onder ons vertrekken pas 15 juli.
Natuurlijk geven we eerst nog een volle twee maanden het beste van onszelf.
Groetjes VKSJ-Vichte

Wandelclub De Textieltrekkers Vichte
Met 1993 zeer tevreden wandelaars zijn ze op onze laatste Aktivtocht afgekomen. Waarvan nogal wat niet leden uit groot Anzegem waarvoor zeker onze dank. Dit bewijst nogmaals
dat wandelen in is, en iedereen zowel jong en oud dit kan. Gezond bezig zijn, bewegen alle
dagen worden wij met de neus op de feiten gedrukt. En zie hier de uitkomst ! Ga eens op
stap naar een georganiseerde wandeling. Neen u hoeft niet aangesloten te zijn in een
club, neen u hoeft niet te stappen in groep, neen u moet niet altijd grote afstanden doen.
Maar ja, het is voor iedereen toegankelijk en welkom, ja u hoeft maar de pijlen te volgen en
de afstand welke u verkiest, en wandelen maar, genieten van de buitenlucht, van stappen
met vrienden, familie en kleinkinderen langs mooi uitgezochte landelijke wegen. Proberen
maar. Op alle wandelingen krijgen wij van verschillende mensen te horen dat zij een verkeerde indruk hadden van wandelen via een club, en zij echt niet het minste besef hadden
dat zo alles tot in de puntjes georganiseerd was.
Wat onze eerstkomende wandelingen betreft, starten wij nu met een reeks van vijf
weekdagwandelingen.
De eerste tocht de GRASTOCHT, te GIJZELBRECHTEGEM.
Het is terug een zeer mooie locatie die ons de mogelijkheid heeft om onmiddellijk van bij
de start in een prachtig glooiende landschap de wandeling aan te vatten. Er zijn 4 verschillende lussen die men kan doen (alle afstanden komen terug naar de startzaal) zodat men kan
kiezen om nog een volgende lus te stappen. Zo kan men 6-12-18-24 km stappen wanneer men
alle vier de lussen doet.
Vele mensen vragen zich ook af waarom moeten wij nu geld neerleggen om te gaan wandelen? Wel het antwoord is heel simpel, van zodra men inschrijft ontvangt men een inschrijfkaart die men moet invullen en in een voorziene bus moet deponeren. Vanaf dit moment
is men verzekerd tijdens de wandeling, Hieronder de informatie over onze Grastocht.
datum tocht
startplaats
start afstanden
prijs
do 12/4 Grastocht Gijzelbr. Zaal De Kleine Kluis 8-17 u. 6-12-18-24 km lid: 1.10 - niet lid: 1,50 €
De volgende weekdagtocht is de BLOEITOCHT te KASTER.
Ook hetzelfde systeem van lussen die men kan doen in een prachtige omgeving wandelen over land en kerkwegels.Ver weg van alle drukte mooie momenten om te onthaasten.
datum tocht
startplaats
start afstanden
prijs
8-17 u. 6-12-18-24 km lid: 1.10 - niet lid: 1,50 €
do 10/5 Bloeitocht Kaster O.C. Groeninge
Voor mensen die 4 van deze 5 weekdagtochten stappen wacht een mooi en nuttig
geschenk op de laatste tocht in november.
Kom eerst eens wandelen. En beslis zelf zonder verplichtingen.
Lid worden ! HET HEEFT ALLEEN MAAR VOORDELEN zoals
o Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
o Marching met alle wandelingen over gans België voor een gans jaar
o Tweemaandelijks clubblad “Prutske vertelt”
o Tweemaandelijks Aktivia blad “Gezond op stap”
o Gratis naamklevers
o Verschillende clubactiviteiten (waar zeker geen verplichte deelname aan vast zit)
o Gratis clubkledij te verdienen door simpelweg te gaan wandelen.
o Rechtstreekse korting op officiële wandelingen
o En dit alles voor de prijs van € 13 een tweede inwonend lid € 7 per jaar
Zin om eens te proberen, kom dan naar ons eerstvolgende wandeling op 12 april te Gijzelbrechtegem daar krijg je een volledige uitleg hoe dit allemaal in elkaar steekt of contacteer
een van onze bestuursleden.
Voorzitter: Stefaan Bossuyt / 0497/46.79.42 • Secretaris: Rita Verpaele / 0476/66.10.87.
Surf ook eens naar www.textieltrekkers.be.

Programmatie 2007
Unizo-Komaan! biedt u volgende
activiteiten aan voor het werkjaar 2007 :
Donderdag 26/04/2007 :
Infoavond “Werken (z)onder stress”
Gebracht door Jos Heiremans, adviseur
UNIZO-VORMING op donderdag 26/04/2007
om 20.00 uur in het Middenstandhuis ‘Den
Hert’ te Vichte, Vichteplaats 52
Gratis voor leden* – Niet-leden : € 2,5
Vrijdag 22/06/2006 (onder voorbehoud) :
bedrijfsbezoek aan 2 agro-bedrijven
Verder zijn nog voorzien : ons ledenfeest,
een gezinsuitstap, de 20ste nationale ‘Dag van
de Klant’ en de 59ste Sinterklaasrondgang
* Lid worden kan door overschrijving van €
30 op 738-0080027-24 met vermelding
“LIDGELD 2007” (lidmaatschap fiscaal aftrekbaar art. 49 WIB). Op die manier zijn alle
activiteiten voor u en uw gezin gratis. Bent u
lid van Unizo-nationaal, dan bent u automatisch en gratis lid van Unizo-Komaan! Bezorg
je ons nog jouw gegevens ?
Unizo-Komaan!
Beukenhofstraat 70 – Vichte
tel.: 056/773399 - fax: 056/680689
e-mail: info@unizo-komaan.be
site: www.unizo-komaan.be
2

Gezinsbond Vichte
gaat fietsen
Vanaf woensdag 2 mei tot en met woensdag 5 september organiseert de Gezinsbond
van Vichte 2 – wekelijks een fietstocht voor
volwassenen.
Om 19u30 wordt er telkens aan de parking van ’t Spey vertrokken voor een tocht van
ongeveer 15 à 20 km.
De deelname is gratis (inclusief verzekering) en staat open voor Bondsleden en nietBondsleden maar een fluo-vest is aanbevolen.

NOTEER NU OOK REEDS :
ZONDAG 3 JUNI
SMOEFELWANDELTOCHT
met als thema
HET LEVEN IS EEN KAARTSPEL
Meer info in het Gezinspraatje.
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Bibliotheeknieuwtjes
AFSLUITING LEESJAAR
KINDER- EN JEUGDJURY
De KJV-boeken zijn gelezen
en de stemmen zijn uitgebracht. Dat wil zeggen dat het
bijna tijd wordt om te feesten!
Op zaterdag 5 mei heeft
heeft het boekenfeest plaats in Brussel, het
feestparcours loopt volledig door het Paleis
voor Schone Kunsten. Het start om 11u en
rond 17u kan iedereen huiswaarts keren.
De hele dag staat in het teken van auteurs
en illustratoren. De auteurs lezen voor of
worden geïnterviewd en de illustratoren
tonen hun kunsten.
Inschrijven kan via de bibliotheek.
We nemen in groep de trein.

Programma

TWEEJAARLIJKSE POËZIEWEDSTRIJD
Jongeren en kinderen van 10 tot 18 jaar
mogen in hun pen kruipen om een avontuurlijk gedicht te schrijven. Alle gedichten die
iets avontuurlijks bevatten komen in aanmerking voor een mooie prijs!
Er zijn 3 leeftijdscategorieën: 10 tot 12,
13 tot 15 en 16 tot 18 jaar.
Tot 31 juli 2007 kunnen gedichten ingezonden of binnengebracht worden.
Het reglement is ook te vinden op onze
webstek van de gemeente onder cultuur
www.anzegem.be. Voor meer uitleg kan je
ook steeds terecht in de bibliotheek : bibliotheek Anzegem – 056/68.14.22 - uitleenpost
Vichte: De Stringe.
Opgelet! De uitleenpost Vichte is gesloten op maandagen 9 april en 28 mei.

• PAASVIERING
Zondag 1 april ‘07
In zaal “De Kring”, Oudenaardestraat, Vichte met om 8u.30 ontbijt, om 9u.15 gastspreker
Hubert Soenens met als thema “spiritualiteit van het gewone leven”.
Inschrijven kan tot 28 maart bij Christine Cosaert Tel. 056/775466
• UITWAAITOCHT
Zondag 29 april ‘07
We verzamelen aan de kerk om 7.30u en rijden met een paar auto’s richting Souterrain,
Knokkestraat 18 te Moen. Daar starten we een wandeling van ongeveer 3 km en komen
terug in de Souterrain om te genieten van een lekker ontbijt. De wandeling wordt begeleid
door Claudine Stevens. Thema “balans” : dit is je gids naar meer kwaliteit in de tijd die je
verdeelt over je gezin, je job en jezelf !
Inschrijven bij Christine Cosaert Tel. 056/775466
• START FIETSSEIZOEN
Dinsdag 8 mei ‘07
Wekelijks fietsen we 1 uurtje. Dit is enkel voor KAV-leden (KAV-leden zijn verzekerd). We
starten aan de kerk telkens om 19u.30. Geniet van het gezelschap en de omgeving.
• BLOEMSCHIKKEN VOOR KINDEREN
Vrijdagavond 11 mei ‘07
Alle kinderen, kleinkinderen van 1ste tot 6de leerjaar zijn welkom. We werken een bloemstukje uit voor Moederdag. Start om 18u.30 in zaal “De Kring, Oudenaardestraat, Vichte.
Inschrijven bij Karien Demeyer Tel. 056/775573
• KAV-PRIKKELDAGEN
Dinsdag 22 mei ‘07
Willen jullie nu al ontdekken wat KAV voor jullie in petto heeft in het komend werkjaar
2007-2008 ? Kom dan mee naar de prikkeldagen in het Fabriekspand te Roeselare. Dit is
een beurs met workshops, animatie, demonstraties, wedstrijden, … Voor iedere aanwezig
is er ook een drankje en een knabbeltje voorzien. Wij gaan met een groep om 14u. en een
groep om 19 uur.
• EHBO BIJ KINDEREN
Woensdagavond 23 mei ‘07
4 op 10 ongevallen vinden thuis plaats, meestal in de woonkamer of op de trap. Alle ouders, grootouders, onthaalouders … worden vroeg of laat wel eens geconfronteerd met situaties waarbij ze direct hulp moeten bieden. Een boeiende informatieavond met diverse
praktijkgerichte oefeningen om op een correcte manier eerste hulp te bieden.
• AVONDJE UIT
Vrijdag 29 juni ‘07
Onze uitstap moet nog even een geheimpje blijven.
• UITSTAP MET KINDEREN
Woensdag 4 juli ‘07
• WANDELTOCHTEN NORDIC WALKING
Voor wie “Nordic Walking” al volledig onder knie heeft :
Iedere donderdag om 19 uur aan het voetbalplein op de Heirweg te Anzegem
Op zondag vanaf 10 uur aan domein De Ghellinck te Elsegem.
Iedere vrijdag van 8u30 bij Jeanine Creupelandt, Ter Beke 12, Vichte 056/777717
• NIGHT OF THE PROMS
Vrijdagavond 19 oktober ’07
U kan nu reeds inschrijven !
“Klassiek ontmoet Pop”
Of u bent er al helemaal weg van … of u maakte dit sfeervolle 3 uur durende muziekmoment nog niet mee ! In beide gevallen heeft KAV-Vichte een schitterende avond voor u
gepland. Wij zorgen voor vervoer, ticket (zitplaats 1ste categorie, bijna helemaal vooraan,
blok 154), een hapje en een drankje op de bus voor de prijs van € 55,00/persoon.
Inschrijven bij Cindy D’Hoop Tel. 056/772239 voorschot van € 25,00/persoon.
Meer info : tel. C. Cosaert Tel. 056/77 54 66
kavvichte@hotmail.com
www.clik.to/kavvichte

4de Karakterbierweekend Hop 2007 te Vichte
Op 2 en 3 juni 2007 gaat in C.C. De Stringe - Omersheimplein 4 te Vichte voor de 4de maal
het Karakterbierweekend van HOP door.
HOP staat voor Heerlijk Objectief Proeven.
Het Karakterbierweekend is niet zo maar een bierfestival. Neen in tegendeel. Het is een
weekend waar u kunt kennis maken met de Belgische Biercultuur. U kunt met familie en/of
vrienden komen genieten van een aanbod van bekende en minder bekende bieren. Een 17tal artisanale brouwerijen stellen hun bieren aan u voor. Bieren zoals Aardnon, Ne totentrekker, Pietagoras, Slaapmutske, Vicardin enz.. kortom bieren waar u misschien nog nooit
van gehoord hebt kunt u op aan aangename manier proeven in de daarvoor speciale proefglazen.
We zijn ook fier om naast onze Vlaamse terug enkele Waalse Brouwerijen voor te
stellen. Uit het verre Luxemburg komt brouwerij Millevertus u bekoren met bieren zoals Bella
Mère en Spelziale Blonde à l’epautre. Uit Luik is er
Abbaye de Val-Dieu met hun prachtige Abdijbieren.
Uit Henegouwen een kleine micro brouwerij La Barbiot uit Ville-Sur-Haine.
Ieder bierstand wordt uitgebaat door de brouwer of een vertegenwoordiger van een brouwerij.
Zo kunt u rustig vragen stellen over hun bieren
en brouwmethode en ook eventueel bier aankopen
om thuis lekker op het gemak te consumeren.
Proeven, ontdekken en genieten. Dit is voor de
vierde maal ons motto. Dat anderen ook
Onze slogan gebruiken om hun festival kracht bij
te zetten bewijst de sterkte van dit Karakterbierweekend te Vichte. Weet u dat we trouwens in de top 50 staan van de wereld?
Als buitenlanders ons Karakterbierweekend vinden, waarom zou de bevolking uit Vichte
en omstreken de weg niet vinden naar De Srtinge?
Praktisch
Het Karakterbierweekend HOP 2007 vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2007,
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 consumptie is één euro.
Verder is er ook een kinderhoek, een ‘altijd prijs’ tombola, ‘raad het gewicht en win de biermand’, frisdrank, Sara koffie en de BOB bus (niet altijd zeker).
Voor de treinreizigers is er een pendeldienst voorzien van/naar het station van Kortrijk.

Ploezerock 2007

Traditiegetrouw wordt de zomervakantie in Vichte ook dit jaar weer op gang geschoten
met hét gratis festival bij uitstek: Ploezerock.
Op 30 juni 2007 wordt muziekminnend Vichte voor de 8ste keer al getrakteerd op enkele
muzikale hoogstandjes uit binnen- en buitenland.
Het bestuur van Vichte on the Rocks, organisator van Ploezerock, stelde ook dit jaar weer
alles in het werk om een gevarieerde affiche samen te stellen:
De aftrap wordt gegeven rond 18.15u door de metal-band “Eternal Breath”. De frontman en zanger van deze formatie bewees vorig jaar al met “Baremouth” dat er op de Ploeze
wel degelijk plaats is voor het iets hardere werk.
Ploezerock zou Ploezerock niet zijn zonder tribute-bands en deze editie zullen we er maar
liefst 3 aan het werk zien.
“The Portefenetres” zorgen voor een uiterst geslaagd eerbetoon aan “The Doors”. De
muziek van de legendarische Jim Morrison zal vanaf 19.45u menig muziekliefhebber het
nodige kippenvel bezorgen.
Misschien iets minder bekend bij het grote publiek is “Thin Lizzy” die vooral eind jaren
’70 en ’80 veel succes oogstte. De songs van deze formatie worden u gebracht door “Phil T
Lizzy” die vanaf 21.30u het podium op de Ploeze zal innemen.
Een meer dan waardige afsluiter van deze 8ste editie wordt dit jaar het Duitse “Nutellica”. De pure, onversneden songs van het beroemde “Metallica” zullen vanaf 23.30u
ongetwijfeld hét hoogtepunt van de avond vormen en de Ploeze meer dan ooit uit haar voegen doen barsten…
Alle info op www.ploezerock.be

Agenda

• Van dinsdag 3 juli tot vrijdag 7 juli :
Bijbels tentenkamp

• Zaterdag 14 april 10u -16u: Plusdag in
Oostende, we ontmoeten heel wat andere
Plussers tijdens een dag vol verschillende
activiteiten.

Indien je geïnteresseerd bent, kan je
voor meer info terecht bij: Laurence
Goeminne: 056/777202, Karen Catry:
056/776206, Elien Vangheluwe: 056/776509,
Liesbet Vanhoutte: 056/776727, Greet De
Kesel: 056/325689

• Zaterdag 5 mei 13u30 – 16u: we verwelkomen onze nieuwe Plussers door middel van een leuk spel rond een bepaald
thema.
• Zaterdag 26 mei 14u – 16u30: een leuke
namiddag om de nieuwe Plussers beter te
leren kennen.
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Of via ons mailadres:
plussersvi@hotmail.com.
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2006 – 2007

14 juni: Nordicwalking-Beukenhof
Mevr. Cindy Van Duffel
juni: Sport: petanque, bowling…

25 april: Voordracht
“Het zoete gif van verlangen”
Christelle Breemeersch
8 mei: Bedrijfsbezoek
“Oil & Vinegar” te Roeselare
24 mei: Babbelavond

Meer info bij :
Ines Bertrand-Lambert
056/779402
Marianne Schamp-Van Caenegem
056/772710

APRIL
Woensdag 11 : fietsen 20u (sportkaart)
Woensdag 18 : Kruiden en zalfjes
19.30u bar De Stringe
MEI
Donderdag 3 : Weduwen en alleenstaanden
“Over vitaminen en andere supplementen”
14u De Schakel Waregem
Zaterdag 12 : snoeiles 9u
Woensdag 23 : wandelen 20u (sportkaart)
JUNI
Woensdag 13 : fitometer 20u (sportkaart)
Zaterdag 23 : verrassingsreis (1/2 dag)

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kermis) te bezorgen vóór zaterdag 16 juni 2007
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Iedereen die ooit op de spelavond aanwezig geweest is, is het erover eens. Een
avondje spellen spelen is een leuke afwisseling voor de werk- of schoolweek. Met veel
plezier nodigen we dan ook weer iedereen
uit op de spelavond van 21 april. Alles gaat
door in café den Hert in Vichte. Starten doen
we om 20u. Ga ook gerust eens een kijkje
nemen op de site www.spelavond.be. Daar
vind je later deze maand ook de data voor
mei en juni.
Spellenclub GamesSquare
Lees ook :

www.vichte.be

Deltea
We connect you
to the world !

Kinderkledij van 0 - 16 jaar
Geboortelijsten

Carmen Vandenbogaerde
alle touroperators + 35 jaar ervaring

Merken :
Tommy Hilfinger - Strass
Burbury - Dolce & Gabbana
Pauline B - Woody
Bleu Ray - Mc Gregor

Beukenhofstraat 14 • Vichte • 056/77 47 10
(gesloten dinsdag en zondagnamiddag)

Hoekstraat 26
B-8570 Vichte
tel. 056/77 41 71
fax 056/77 41 72

open :
vr. 18-22 u. / za. 10-14 u. / zo. 11-13 - 18-21 u.
PRALIBEL nv

definitieve

en

Trui Parmentier

alle
schoonheidszorgen

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

FABRIEKSWINKEL : CHOCOLADE

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

Verlof : 1ste week jan. / week na Pasen / juni tot aug.

Garage-Carrosserie

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

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

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

touching your heart

M. Schiettecatte

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

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

wij maken er "druk"-werk van !

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

D’HONDT

Onderhoud alle merken en lichte vrachtwagens
Specialiteit BMW
Peter Benoitstraat 1 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 85 15 - gsm 0498/92 30 76
Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51
Lingerie voor dames en heren

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte
Wij zijn 7 op 7 open
doorlopend van 11.00 - 23.00
op vrijdag en zaterdag tot 01.00

Vichteplaats 32, 8570 Vichte

C&V CONSTRUCT

nieuw adres :
Vichteplaats 1A - Vichte
www.deltea.be

‘t Beddeke

Verse chocolade van hoge kwaliteit
aan fabrieksprijzen ! Groot assortiment pralines
en chocoladefiguren. Verpakkingen naar wens
Open : ma-vr 9-12 u. / 13- 17 u.
za 9-12 u. (enkel eindejaars- en paasperiode)

Bierhalle DECONINCK
bvba

WILLY VAN DEN BERGHE

oud adres :
Oudenaardestraat 18
Vichte

De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden
alle maat- en borduurwerk

Jagershoek 21
8570 Vichte
tel. 056/78 80 80
info@pralibel.be

ontharingen

Openingsuren :
di-vr 10-12 / 14-18.30 u.
za 10-12 / 14-16 u.
maandag gesloten

Telecomcenter
Kopie- en printcenter

I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71
fax 77 25 72

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

BANK - VERZEKERINGEN

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

huishoudlinnen :
f a b r i c a ge e n g ro o t h a n d e l

Bouwcoördinatie - Realisatie

OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be

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

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

Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
Tel. (056) 68 16 12

Vichtesteenweg 45
8540 Deerlijk
tel. 056 77 88 49
fax 056 77 46 75

Modern hair Heikki
heren- en dameskapper
Hooiestraat 37 • 8570 Vichte
tel. 056 77 55 00
Vichteplaats 68
Vichte
056 77 76 90

BADSTOFWEVERIJ
TISSAGE
EPONGE
FROTTIERWEBEREI
WEAVING
MILL

groenten • fruit
kaas • charcuterie

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

LINGUITEX

Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen (Nl., Fr., Eng.)
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
info@linguitex.be - www.linguitex.be
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Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

ALIZÉE

Games Square

