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DE VERTELLER

Editoriaal
Beste Vichtenaren
Voilà hier is ie weer, de laatste Verteller voor het zomerreces.
Meestal is dit de moeilijkste editie om vol te krijgen. Want tijdens de
zomermaanden rust ook het verenigingsleven even uit van de vele
gedane inspanningen tijdens het voorbije werkjaar. Er moet soms
veel gesprongen worden in zo’n werkjaar: van de ene vergadering
naar de ander. En is het de activiteit zelf niet dan wel de voorbereiding hiervan of de voorbereiding op de voorbereiding. Dit soms tot
grote ergernis van partner of ouders. Maar het resultaat mocht er
wezen. Vele succesvolle en interessante evenementen passeerden
weer de revue in 2006-2007 (lees o.a. het tekstje “Vichtse fanfare
stunt”). Een welgemeende dank aan al die onbaatzuchtige vrijwilligers in het verenigingsleven is hier dan ook op zijn plaats.
Maar sommige actievelingen weten echt niet van ophouden. Ze
willen jullie zelfs tijdens dit opgewarmde klimaat vergasten met
enkele aangename festiviteiten. Zo is er weer een spetterende affiche op Ploezerock en plant “Wiel in Wiel” speciale acties naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Frankrijk. Zie onder andere de fototentoonstelling “In het wiel van de flandrien”. Daarnaast
lopen er nog sportactiviteiten, wandeltochten, familiefeesten, wijkkermissen, enfin te veel om op te noemen. Wie zegt dat Vichte niet
leeft, is stekeblind, of heeft te diep in het glas gekeken (pas hierbij
op voor klaarziende cartoonisten of je staat zo in het nationaal
nieuws).
In de vorige editie sprak ik over de nood aan een vooruitziend
openbaar gemaakt meerjarenplan van het gemeentebestuur, zodat

ook wij Vichtenaren konden zien wat er de komende jaren in ons dorp
wordt geïnvesteerd. Er is zo’n plan en ik heb er ook even kunnen in
loeren. In eerste instantie kon het mij maar matig bekoren. Dat de
nieuwe kinderopvang er komt, stemt wellicht velen positief, maar de
heraanleg van de Vichteplaats wordt weeral eens verdaagd en slechts
gedeeltelijk uitgevoerd in deze legislatuur. Van de isolatie van de Stringe is al geen sprake meer, enz... Het is schrijnend dat dossiers die al
ettelijke jaren meegaan, blijvend op de lange baan worden geschoven.
In deze editie kaarten onze Vichtse jeugdverenigingen hun nijpend
plaatsgebrek aan. Als je naar analogie met voorgaande problematiek
de uitvoeringssnelheid bepaald, dan zou dat betekenen dat de kinderen van de huidige leiders wellicht een extra onderkomen zullen krijgen …als leider. Ik begrijp wel dat je de tering naar de nering moet
zetten, maar in een tweede legislatuur moeten dossiers van een eerste
legislatuur toch een definitieve oplossing kunnen krijgen. We spreken
over een tijdspanne van 12 jaar?!
Pas op, het is niet al kommer en kwel. Het gemeentebestuur heeft
een wijze beslissing genomen i.v.m de verkeers- en milieubelastende
betoncentrale en het provinciebestuur volgde hierin, bravo. Naast de
vele andere artikelen lees je een stand van zaken hiervan in deze
Verteller.
Ik wens je alvast een welverdiende zomer toe en hoop je te ontmoeten op één van onderstaande activiteiten en op de ommegang
natuurlijk.
Tot Vichtens
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie
Voorzitter

Programma Ommegang 2007

Tour de France door Vichte

Zaterdag 30 juni
Beste sportvrienden,
Met enige fierheid en een zekere trots
kunnen wij u meedelen dat onze vereniging,
de vzw Wiel in Wiel Vichte, dit jaar zijn 75jarig bestaan viert.
75 jaar …, tijd om eens stil te staan en een
blik achteruit te werpen. Foto’s zijn een
ideaal middel om beelden levendig terug te
roepen in onze geest. Daarom hebben we
besloten om een fototentoonstelling te
organiseren over de wielersport aan de hand
van beeldmateriaal genomen door een persoon uit eigen rangen, Marc Barbieux. Marc
geniet van een reputatie binnen het wielermilieu waar velen kunnen aan tippen. Hij
heeft een enorme schat aan foto’s in zijn
archief. Daaruit heeft hij de mooiste plaatjes
gekozen en ordelijk gesorteerd
Volgende thema’s komen aan bod:
Winnaars te Vichte / coureurs te Vichte /
Armand Desmet special / ‘Memorial Jef
Planckaert” / J.M Leblanc “ Directeur Du
Tour” / Bevoorrading / “Ge kunt ze kussen “/
Vallen en Opstaan / ’t oog wil ook wat. /
Buren / Op(de) kop/……..
Daarnaast nodigen wij ALLE Vichtenaren
uit op dinsdag 10 juni voor de doortocht van

18.00-01.30 u Ploezerock, Place Pia (plein voor het kasteel)
Diverse rockbands (zie affiche)
Org. : Ploezerock, inkom gratis
18.00-?
BBQ Café Molenhuis
12 euro volw - 6 euro (5-12 j)
Kaarten in het café 0495 275091 (Kathleen en Ronny)

Zondag 1 juli
10-18.00u

15-17.30u

Fototentoonstelling “In het wiel van de flandrien”
Fotoarchief Marc Barbieux i.s.m. “Wiel in Wiel”
Kasteel Verhaeghe inkom gratis
57° Ommegangsprijs
Wielerwedstrijd voor elite zonder contract
Aankomst Oudenaardestraat (café de Gilde)

Opgelet bericht aan de bevolking en de inwoners van de betrokken
straten
Naar aanleiding van de ommegang en zijn activiteiten zal er op politiebevel een tijdelijk
verkeersreglement zijn op 30 juni en 1 juli.
Op zaterdag 30.06.2006 vanaf 15.30u tot zondag 01.07.2006 om 22.00 u
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).
Tussen 18.00 uur en 24.00 uur is de Vichteplaats verkeersvrij en afgesloten vanaf het kruispunt met de Kerkdreef, de Spar en het kruispunt met de Hoekstraat-gewestweg.
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 het standbeeld van de Verteller en in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het kruispunt KerkdreefVichteplaats en de Oude Kerk)
Het is voor iedere bestuurder verboden stil te staan of te parkeren in de Vichteplaats
(vanaf de rode lichten tot aan de Spar)

Brandweernieuwsjes
1. open deur : op zaterdag 22 en zondag 23 september zet de brandweer
haar deuren wagenwijd open voor alle geïnteresseerden. Aan de hand van
talrijke stands en demonstraties wordt de werking van de brandweer aan het
publiek uitgelegd. Ook het Rode Kruis en de politiezone Mira werken mee.
2. Ronde van Frankrijk : naar aanleiding van de doortocht op 10 juli roepen wij de
bevolking op om die dag bijzonder waakzaam te zijn. De hulpdiensten zullen wegens de
volkstoeloop moeilijker dan normaal op de plaats van een ongeval of brand geraken. Alle
maatregelen worden echter genomen om de goede werking van de brandweer te waarborgen. Zo zal een deel van het materieel uit de kazerne gehaald worden en bemand opgesteld
worden in de Oudenaardestraat.
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de TOUR DE
FRANCE door
ons dorp.
Plaats : op
het marktplein
aan de Verteller.
Wanneer : vanaf 08.00 uur ‘s morgens tot
in de late uurtjes.
Wij zullen een volledig Frans dorp
nabootsen met het typische dorpsplein, de
petanquepleinen, de Franse muziek, en dit
met de nodige ricard en picon en onze lokale biertjes met een lekkere warme hap voor
het middagmaal. Kortom, duizenden mensen worden er verwacht. U zorgt dat U er bij
bent.
Vanaf 09.00 uur rijdt de karavaan voorbij,
gevolgd rond 12.00 uur door het peloton
met daarna het tweede karavaan gedeelte.
Een niet te missen dag. Zorg dat je er bij
bent.
Namens Wiel en wiel,
Philippe Degroote

Vichtse fanfare stunt !
Het Provinciebestuur West-Vlaanderen
moderniseerde recent haar beleid ten aanzien van de amateuristische kunstbeoefening, waaronder muziekensembles, door
een grondige wijziging van de toernooiformule naar een festivalgebeuren. Voor de
instrumentale muziekensembles werd de
nieuwe formule ingevoerd begin 2006. De
kandidaten moeten nu een eerste selectieronde doorstaan op basis van hun dossier,
daarna nemen de geselecteerden deel aan
de selectiewedstrijden in het voorjaar
2007. In deze selectieronde worden de
deelnemende ensembles gerangschikt op
basis van hun resultaten. Maximum 15
ensembles krijgen de titel van ‘provinciaal
geselecteerd ensemble’. De drie hoogst
genoteerde worden ‘provinciaal genomineerd ensemble’ en nemen deel aan het
Muziekfestival in 2009.
De selectiewedstrijden werden verspreid
over 4 weekends in april en mei. Sint-Cecilia
uit Vichte mocht het derde wedstrijdweekend aantreden in CC Het Spoor in Harelbeke.
Na maanden zwoegen onder de leiding van
dirigent Wouter Loose brachten zij het volgende programma:
• Opuske One van Wouter Loose ./• Shine as
the Light van Peter Graham
• Resurgam van Eric Ball
• Arcana van Kevin Houben / • Hymn of the
Highlands van Philip Sparke
Een moeilijk programma, maar mooi om
naar te luisteren. Achteraf was de jury vol lof
over de mooie sound, uiteenlopende dynamieken en de muzikaliteit waarmee de werken werden gebracht. Een greep uit de commentaren: “de revelatie van het tornooi”,
“superieure uitvoering”, “zeer goede keuze
van de werken”, “van dit korps wil ik nog
meer horen”.
De uitslag was er ook naar: de jury oordeelde dat Vichte een plaatsje verdient bij de
drie beste korpsen van de provincie. Vichte
mag trots zijn op zijn ‘muziek’.
In 2008 wordt dan de finale van het
muziekfestival gespeeld. In het concertgebouw in Brugge (o.v.) strijden de drie laureaten van dit jaar (Vooruit-Harelbeke, Gildemuziek-Roeselare, en natuurlijk Vichte)

presenteert

KSA

voor de titel. Aan die rangschikking zijn extra
subsidies verbonden.
Het laatste jaar van de festivalcyclus,
2009, worden de drie laureaten gepromoot
door de provincie: ze krijgen de kans om een
aantal concerten te verzorgen in en buiten
West-Vl.
U kan de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
zelf ook nog aan het werk zien:
- zondag 8 juli in de vooravond: optocht en
concert in Anzegem nav 125 jaar Anzegem
- zondag 15 juli: de hele dag optredens in
Oostduinkerke
- zaterdag 13 en zondag 14 oktober: jaarlijks
concert in De Stringe, dit jaar volledig in
het teken van filmmuziek.
Meer info over het muziekfestival vindt u op:
h t t p : / / w w w . w e s t vlaanderen.be/jahia/Jahia/site/muziekfestival
Meer info over de fanfare en haar activiteiten vindt u op:
http://www.sintceciliavichte.be.

OBERBAYERN
naar aanleiding van ons 65 jaar
bestaan.
Zaterdag 3 november ‘07 vanaf 20u in
zaal De Stringe
Een groots dorpsfeest met:
- sfeerorkestjes
- veel ambiance en verrassende optredens
- een veelbelovende SPECIAL ACT.
(vorige special acts: Loes Vanden Heuvel, Eddy Wally en Sam Gooris, ook dit
jaar opnieuw een topper van formaat!)
Met gratis stenen bierpot bij het binnenkomen. Ook verkiezing van bierkoning doorheen de avond.
Inkom: vvk 10 euro / add 12 euro.

THE GAMES
Zondag 16 september ’07 op sportveld
aan zaal De Stringe
Van 13u00 tot 17u00
Originele leuke spelnamiddag met:
- Vichtse verenigingen
- grensverleggende originele spelen
- een felbegeerde beker voor iedere ploeg
- groepen vanaf 5 pers kunnen meedoen!
- geschikt voor jong en oud!!
Ploegen die graag zouden deelnemen
aan The Games kunnen zich inschrijven bij:
Jelle Ryckoort via: 0496 05 42 91
of jelleryckoort@hotmail.com

Kids Tennisclub
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
Zomervakantie 2007
Hierbij informatie i.v.m. de stages tijdens de zomervakantie 2007 in TC Vichte vzw.
Wanneer? Stage 1: van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli 2007
Stage 2: van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli 2007
Lesuren? Voormiddag van 10.00 tot 12.00 uur: maxitennis gevorderden
Namiddag: van 13.30 tot 15.00 uur: minitennis beginnelingen en gevorderden
van 15.00 tot 16.30 uur: miditennis beginnelingen en gevorderden
van 16.30 tot 18.00 uur: maxitennis beginnelingen en halfgevorderden
Leeftijden?
- Minitennis voor beginnende en gevorderde kinderen uit het tweede kleuter tot het derde
leerjaar.
- Miditennis voor beginnelingen en gevorderde kinderen uit het tweede tot zesde leerjaar
- Maxitennis beginnelingen en halfgevorderd voor jeugd van 10 tot 18 jaar
- Maxitennis gevorderd voor jeugd van 10 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? Lessen 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, inlichtingen en betaling?
Gelieve vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain Demurie.
Gelieve na inschrijving bij Alain Demurie, te betalen
- ofwel via overschrijving op rekeningnummer 738-4221951-48 van TC Vichte vzw met vermelding “zomerstage 1 of zomerstage 2 + niveau (mini, midi, maxi) + naam van de leerling
waarvoor ingeschreven wordt”
- ofwel contant bij de eerste les

FAMILIEFEEST KWB-KAV 3de Kapellekestocht
CC De Stringe Vichte

ZATERDAG 11 AUGUSTUS
14.00 Casinofietstocht Leuke fietstocht
voor klein en groot / 18 km.met vrije start van
14.00 tot 15.00 / Deelname 1,50 euro : tussenstop met drankje inbegrepen
18.00 Breughelbuffet Verschillende koude
vleessoorten, saladebar, sausen,tot broodjesassortiment , aardappelsalade
20.00 Volwassenen 12 euro Kinderen 6 euro
Kaarten vooraf te bestellen tegen 05-08-07
Vancamelbeke Ivan 056 / 77 32 87
Cafe De Gilde 056 / 77 36 36
19.30 Gastoptreden Hughette Deman :
evergreens , muzette & klassiek

KSA-VKSJ Vichte kampen met plaatsgebrek
Beste mensen,
Ons werkjaar zit er bijna op, alleen staat ons enkel nog een superkamp te wachten in de vakantie. De inschrijvingen zijn gedaan en iedereen mag binnenkort (als de leid(st)ers gedaan hebben
met de examens) meer informatie verwachten hierover. We rekenen dus nog even op uw geduld.
We hadden met KSA en VKSJ graag even van de gelegenheid gebruik gemaakt om het
over iets anders te hebben. We krijgen regelmatig de opmerking van ouders dat, bij sommige leeftijdsgroepen, het uur van de wekelijkse activiteit op een ongelukkig moment valt. We
weten dat het veel gemakkelijker zou zijn, zowel voor jullie als voor ons, als we iedere week
op hetzelfde moment, voor iedere groep zouden kunnen activiteit geven. Jammer genoeg
lenen onze lokalen zich hier niet toe. Al jaren proberen we ons probleem aan te kaarten bij
de betreffende bevoegdheden. Het feit is dat in Vichte de twee grootste jeugdbewegingen
huizen van heel Groot-Anzegem, terwijl we in de kleinste lokalen onderdak vinden! Dit lijkt
ons dan ook een argument dat moeilijk te negeren valt.
Dit jaar is het eerste jaar dat we hierop ook positief antwoord kregen vanuit het gemeentebestuur. Men zou er werk van willen maken, men zou uitkijken naar eventuele mogelijkheden. Wij willen als leidingsploeg van nu echt de nadruk op leggen dat dit probleem dringend is. Samen met het aantal nieuwe gezinnen in ons dorp, groeit ook het aantal leden in
onze jeugdbeweging. Jammer genoeg groeit ons lokaal niet mee. Het gevaar dreigt dat we
hierdoor leden zouden verliezen; wegens plaatsgebrek moeten wij immers onze activiteiten
op verschillende tijdsstippen organiseren, waardoor we vaak in het vaarwater komen van
andere activiteiten van onze leden. Hierdoor haken verschillende jongeren uit noodzaak en
tegen hun zin af voor KSA/VKSJ.
We zullen blijven vragen om spoed achter deze zaak te steken en hopen dat, zeker met
het jeugdbeleid dat onze burgemeester en zijn schepenen als zeer belangrijk voorop stelden,
we dan ook zeer binnenkort oplossingen zullen vinden.
In afwachting vragen we dat u, als ouders van onze leden, begrip opbrengt voor deze situatie. We hopen dan ook volgend jaar terug te mogen rekenen op de talrijke opkomst van uw
kinderen, zodat we hen week na week opnieuw die unieke en superleuke ervaringen mogen
bezorgen.
Met vele enthousiaste groeten,
De leiders en leidsters van KSA en VKSJ

ZONDAG 12 AUGUSTUS
07.30 Vinkenzetting Grote prijs KWB – KAV
Inschrijving vanaf 7u30 in CC De Stringe.
Vooruit 50 euro / Iedereen bloemen + tal van
gratis prijzen (vinkenkooi,… )
Prijsuitreiking in CC De Stringe
Mountenbike 3e kapellekestocht
30 km – 50 km – 60 km – 80 km
Inschrijven vanaf 7u30 tot 10u30 in CC De
Stringe / Deelnameprijs 2 euro KWB-leden
3,50 euro niet-leden / ≤ 12 jaar gratis
Verdere inlichtingen : Debaveye Philip 056 /
77 23 71 - www.kapellekestocht.be
13.30 Koffie & taart
14.00 Petanquetornooi Grote prijs Kantoor Willy Van Den Berghe Centea – Verzekeringen – Securex – Immobilien
Duplette Deelnameprijs : 1 euro per persoon
(2 euro per ploeg ) / Inschrijven tegen 08-0807 Depraetere Curd 056 / 77 57 85
18.30 Prijsuitreiking Petanquetornooi en
aansluitend trekking prijzen tombola
19.00 Bolling Voor mannen en vrouwen :
deelname gratis
Zondag : 11.30 tot 14.00 / 17.00 tot ….
Lekkere frietjes aan onze eigen frituur
2

Zondag 12 augustus 2007
Start vanaf 8 uur tot 10.30 uur
aan de Stringe te Vichte
afstanden : 30 - 48 - 60 - 90 km
info@kapellekestocht.be
De derde Kapellekestocht wordt opnieuw
een gevarieerde tocht voor zowel de recreatieve als de meer
ervaren biker. Onder
meer worden de
g e m e e n t e n
Anzegem, Deerlijk,
Bellegem,
Zwevegem, Heestert en
Tiegem aangedaan
tijdens deze prachtige mountainbiketocht.
Onze troeven : golvend
parcours
/
goede uitpijling /
propere
douches
(apart voor de dames
/ goed afspuitsysteem / gezellige after-bike /
uitgebreide bevoorradingen / twee EHBOposten van het Vlaamse Kruis op het parcours.
Sportievelingen, jong en oud, die zich
aangetrokken voelen tot het mountainbiken,
kunnen zich, indien geïnteresseerd, ook met
ons uitleven iedere woensdagavond en
zondagmorgen. Twijfel niet en contacteer
ons ! Van harte welkom !
E-mail : jan@kapellekestocht.be

Actie: ‘Betoncentrale neen’:
Een belangrijke overwinning voor de Vichtenaren!
Maandag 11 juni 2007… net na de
verkiezingen, besliste de West-Vlaamse deputatie om aan NV. Ann-Sophie
(Douterloigne) geen milieuvergunning
toe te kennen voor de betoncentrale.
De voorbije maanden kreeg Vichte
ruime media-aandacht. De strijd tegen
de geplande betoncentrale kwam
zowaar eventjes in de nationale pers.
A. WAAROVER GAAT HET?
De betoncentrale die in Vichte is
gepland, is een heel groot project. Er zou
een gebouw worden opgetrokken van
50X90m en een hoogte van 17 meter (+ 5m
voor de silo’s). Vergelijk… bijna even hoog
als de Vichtse kerktoren. Rondom het
gebouw komen grote opslagplaatsen voor
zand en andere ‘granulaten’, materialen
nodig voor de productie van betonstenen.
Ook wordt een hectarengrote verharding
aangebracht waar de pakken afgewerkte
stenen kunnen staan. Voeg daarbij de open afvoer van stenen en grondstoffen door
vele dertigtonners, en je krijgt binnen de
korste keren echter een industriële activiteit met o.a. stof- en geluidshinder voor de
omwonenden en een enorm verkeersprobleem in onze dorpskern.
Iemand die een betoncentrale wil zetten heeft van de overheid twee vergunningen nodig: een bouwvergunning en een
milieuvergunning.
De bouwvergunning moet de aanvrager eerst van het College van Burgemeester
en Schepenen krijgen. Als deze de bouwaanvraag weigert, kan de aanvrager in
beroep gaan bij de bestendige deputatie
(provincie). Als de deputatie de bouwvergunning weigert, kan de aanvrager nog
naar de raad van State om er eentje te krijgen. Een gewone procedure daar duurt
toch gemiddeld zo’n 6 jaar.
De milieuvergunning moet de aanvrager (voor een dergelijk industrieel project) eerst van de bestendige deputatie
(provincie) krijgen. Weigert deze de vergunning dan kan de aanvrager in beroep
gaan bij de minister van leefmilieu.
B. WAT ZAL DE TOEKOMST BRENGEN?
Te verwachten valt dat aanvrager alsnog
zal proberen zijn gelijk te krijgen. Er zijn nog
vele mogelijkheden maar het wordt niettemin steeds moeilijker voor hem. Een milieuvergunning kan in beroep worden bekomen bij de minister van leefmilieu. Wij
hopen uiteraard van niet.

Schaliënhof-

Een bouwvergunning kan nog worden bekomen via de deputatie (de kans is
daartoe is inmiddels ook klein geworden)
of eventueel na een procedure bij de raad
van state (en dit zou normaal toch zo’n zes
jaar moeten duren.)
Het actiecomité is uitermate gelukkig
met de recente beslissing van de bestendige deputatie om de milieuvergunning niet
toe te kennen. Een weigering op niveau
van de deputatie geeft ons het gevoel dat
men daar daadwerkelijk heeft geluisterd
naar de bezwaren van het gemeentebestuur en de inmiddels 856 Vichtenaren die
de betoncentrale niet zien zitten. We
weten dat het een gezamenlijke beslissing
was van de deputatie (waarvoor 856
maal dank) maar toch hebben de mensen van de eigen streek een speciaal plekje
in ons hart.
Uiteraard bedanken wij ook het Anzegemse gemeentebestuur die eerder al
de bouwvergunning weigerde en voor de
nodige argumenten zorgde bij de deputatie. Ook danken wij de plaatselijke mandatarissen van CD&V.(dank ook voor
de vele tips) en SP.a die ons dossier introduceerden bij de deputatie. Ook de mensen van de pers die de nodige aandacht
besteedden aan ons dossier. Uiteindelijk
danken wij U, de vele mensen, Vichtenaren, die een mailtje of SMS stuurden, een
affiche uithingen, belden, handtekeningen
verzamelden, overtuigden, ons tips
gaven… de actie steunden.
Zoals reeds gezegd wil het gemeentebestuur de zone herbestemmen tot
ambachtelijke zone. Wij menen echter
dat de provincie dezelfde argumenten
tot weigering zal aanvoeren. De mobiliteit is en blijft immers een groot probleem.
Voor de actiegroep is het intussen duidelijk geworden dat het belangrijkste voor
alle dorpsgenoten is dat de zone ontwikkeld wordt op maat van de Vichtenaren, op
maat van onze gemeente. Daartoe kan
overleg tussen het gemeentebestuur, de
actiegroep en de N.V. Ann-Sophie een eerste nuttige stap zijn.
Voor bijkomende informatie, neem
contact op met de actiegroep “Betoncentrale Neen” Oudenaardestraat 57 8570
Vichte. 056779961 of bekijk de reacties op
onze weblog http://betonneen.wordpress.com/. Voeg ook gerust een reactie toe
(zie ook www.vichte.be/actua).

Van vrijdag 31 augustus tot en met zondag 02 september a.s. worden de 12e Schaliënhoffeesten georganiseerd. Data om direct te noteren dus.
De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Naast enkele vaste rubrieken ( zoals de
barbecue à volonté op zaterdagavond), is er ook dit jaar weer plaats voor enkele nieuwigheden. Op vrijdagavond bijv. gaat er vanaf 19.30 u een heuse bierquiz door. Naast de theorie komt natuurlijk ook de praktijk ( of het proeven) aan bod.
Wie op vrijdagavond of op zondag grote honger heeft, zal zeker de mogelijkheid krijgen
om die te stillen !

HET PROGRAMMA
31/08/07: Bierquiz : om 19.30u : inschrijven op voorhand (info 056/77 46 18)
01/09/07 : namiddag: - gezinsfietstocht
- knutselnamiddag voor de kinderen
avond: Barbecue à volonté, met daarna kans om uw danstalenten te tonen.
02/09/07: voormiddag: Streekbierkaarting / namiddag: Vichtse Pleinspelen
Vanzelfsprekend kunt u gans het weekend in de tent terecht voor het proeven van een
lekker streekbiertje. Zoals steeds gaat alles door in de tent op de groenzone van het Schaliënhof. Meer info volgt later nog.
We hopen alvast u allen te mogen verwelkomen.
Het bestuur.

13de Prutsketochten - zondag 9 september
Het is weer zo ver, onze wisselbekertocht
op zondag 9 september.
Altijd een feestdag voor onze wandelclub.
Drukke tijden, maanden van voorbereiding lopen nu ten einde. Medewerkers zoeken, catering, rustposten, en vooral een parcours uit tekenen. Druk voor alle bestuursleden maar iedereen is paraat en klaar met zijn
voorbereiding. Jan onze parcoursmeester
voor De Prutsketochten was al van vorig
jaar bezig met een nieuw parcours, en het is
hem gelukt..Lees hierbij maar eens de
beschrijving van zijn tocht die hij samen met
zijn echtgenote Mia opstelde.
Afstanden: 6-12-18-25-35-50 km
Wandeltocht die start vanuit Vichte, en
gaat het merendeel het over het grondgebied van groot Anzegem.
Vanaf de start geniet men van prachtige
panoramische vergezichten over de prachtige landelijke streek Rustige landwegen waaronder vele kerkwegels. Genieten voor iedereen, jong en oud, gezinnen met kinderen.
Elkeen kiest zijn eigen afstand ontdekt zo
deze wondermooie lichtglooiende streek.
Alle afstanden starten richting Nieuw
Centrum.
6km: Deze stappers verkennen Vichte en
kunnen even uitrusten in de Meisjesschool
alvorens de wandeling verder te zetten. Na
het gratis streekbiertje kunnen ze de laatste
kilometer wel aan tot aan de aankomst. De
andere wandelaars stappen langs rustige
wegen en paden richting Heirweg voor de
1ste controle. Na de stop splitsen de wegen.
12km: Gaat terug richting Vichte via de
ENGELHOEK. Nog even een stop in de meisjesschool, en een ommetje langs de brouwerij en via het BEUKENHOF naar de aankomst.
18km: Die maken een lus via de SPITAALBOSSEN in Waregem en keren voor de
2de controle terug naar Heirweg. Na de controle gaan ze via hetzelfde traject als de
12km stappers langs de brouwerij naar de
startzaal.
25km: gaat richting Anzegem langs vele
veldwegels via de STERHOEK. Na de 2de controle in het klooster stappen ze terug richting
Heirweg (3de controle) alwaar ze de 12 en de
18 km vervoegen om zo via de brouwerij
naar de startzaal te gaan.
35 en 50 km: Deze stapt mee met de
25km, maar splits op de STERHOEK. Ze trekken naar Tiegem langs veldwegels en verharde en onverharde paden. Alvorens naar de
dorpskern te wandelen, wordt hen nog een
mooie lus aangeboden in het ST. ARNOLDUSPARK.
Na de 2de controle keren de 35km stappers terug richting Anzegem - Klooster

Bibliotheeknieuwsjes
DE ZOMER VAN DE VLIEG
Vlieg is vermist, niemand weet waar
hij uithangt.
Kom hem samen met je kinderen of kleinkinderen meehelpen zoeken.Neem de hele
zomervakantie deel aan de speurtocht naar
de vlieg. De tocht begint aan de balie in de bib
en brengt je langs een aantal kunstbeelden in
Anzegem. Ontdek ze samen met de kinderen
en vind de schuilplaats van de vlieg!
Vanaf 30 juni kan de speurtocht afgehaald worden in de bibliotheek van Vichte.
Er zijn leuke gadgets voor alle deelnemers
op het einde van de zomer! (29 september,
Oude Kerk)
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 te vinden op onze webstek van
de gemeente onder cultuur : www.anzegem.be/bibliotheek. Voor meer uitleg kan je
ookterecht in de bibliotheek.
Noteer alvast de datum zaterdag 29 september 2007! Dan worden de laureaten om
18u in de Oude Kerk in de bloemetjes gezet.
Jaarlijkse vakantie
Vichte: van ma 23/07 t.e.m. wo 15/08.
Terug open op zaterdag 18 augustus.
Anzegem: van ma 30/07 t.e.m. wo 15/08

2007

Het bestuur van DAVIDSFONDS Anzegem-Kaster, Davidsfonds Tiegem-Ingooigem
en Davidsfonds Vichte nodigt u van harte uit
op ZONDAG 8 JULI voor het feest van de
Vlaamse gemeenschap.

PROGRAMMA :
10u30 eucharistieviering in de Sint-Stefanuskerk opgeluisterd door Forlana Consort
11u30 academische zitting in raadszaal
deelgemeentehuis Vichte
Verwelkoming door Filip Vandemoortele,
voorzitter Davidsfonds Vichte
Feestrede door de heer Luc Van den Brande, gemeenschapssenator
Muzikale omkadering door Forlana Consort
Receptie
Met steun van het Gemeentebestuur van
Anzegem

(3decontrole) en Heirweg (4decontrole) om
verder mee te stappen met de kortere afstanden via de brouwerij naar de startzaal.
50km: Krijgen in Tiegem een plaatselijke
lus te verwerken met o.a. het HELLEBOS.
Na de 3de controle keren ze terug naar
Anzegem-Klooster. Mooie vergezichten en
natuur wordt hen gratis aangeboden! Ze
worden voor de 4de keer gecontroleerd en
mogen verder wandelen naar Grijsloke met
aldaar een doortocht in het BOUVELOBOS.
Terug in het Klooster voor de 5de controle,
kunnen ze zoals de 25 en 35 km langs paadjes en mooie wegen terug naar Heirweg. (6de
controle) en richting Engelhoek. Na een laatste controle in de Meisjesschool te Vichte en
een gratis streekbiertje, is de startplaats vlug
bereikt.
Wandelen, een gezonde ontspanning
voor jong en oud. Iedere dag leest men het
wel ergens dat bewegen het goedkoopste
middel is om fit te blijven en uw gewicht
onder controle te houden. Lid worden van
een wandelclub...betekent geen verplichtingen , maar wel het voordeel dat men is verzekerd van naar en tijdens de wandeltocht
zelf, kan genieten van mooie busreizen en
uitstappen aan zeer voordelige clubprijzen.
Men leert andere mensen kennen die ook
van deze ontspannende recreatiesport genieten en van af en toe een goede pint. Kortom
hier in Vichte bestaat zo een wandelvereniging “De Textieltrekkers “Reeds 23 jaar
actief.
En met een 350 leden van zeer uiteenlopende leeftijd. In september organiseren wij
de13 keer “De Prutsketochten” te Vichte. Een
wandeling met verschillende afstanden waar
iedereen kan uit kiezen. (beschrijving van
deze tocht lees je verder).
Wij organiseren zo een 7 wandelingen
per jaar ,allemaal bewegwijzerd en met een
keuze aan afstanden. Wandelingen in groot
Anzegem, langs vele kerk en veldwegels,
privé domeinen die opengesteld worden
waar men anders nooit toegang toe krijgt
enz.. En nogmaals een misverstand recht zetten, men wandelt altijd individueel dit wil
zeggen men is niet verplicht in groep te stappen of met clubkledij en zeker geen verplichtingen waar en wanner men gaat stappen.
Proberen maar met het gezin of vrienden,
doe eens een kleine moeite en geniet van
een prachtige ontspanning in de natuur.
Lid worden of inlichtingen daaromtrent :
Rita
Verpaele
secretaris:
0476/66.10.87 / Stefaan Bossuyt voorzitter
056/77.70.89 / Of surf eens naar onze wensite
www.textieltrekkers.be

Toneelgroep ‘De Schietspoele’: ‘Zomerlief, de vrijstermarkt
Zomerlief, de Vrijstermarkt is een komedie van Jan van Durme, in regie van Vantomme Damien.
Speeldata :
vrijdag 14 sept. 2007 om 20u
zaterdag 15 sept. 2007 om 20u
zondag 16 sept. 2007 om 18u
Kaarten te verkrijgen vanaf 15 aug. 2007
aan 7euro bij Depraetere Rita, Weggevoerdenlaan 20 8570 Vichte - tel. 056 / 77 51 91

FEEST VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP
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Treden voor u op:
Vandendriessche Hildegard - Trachet Kathelijne- Marysse Nadine - De Smet Joke - Sinnesael Natacha - Nuyttens Sophie - Vandaele
Claude - Bostoen Dirk - De Smet Berten T’ Kint Antoon - Gabriel Ignace
Meer info bij de kaartenverkoop of bij
Bostoen Dominique, voorzitter, Beukenhofstraat 58 bus 3, 8570 Vichte.

Programma
steling van de hedendaagse vrouw met het
schoonheidsideaal. Een verzameling van portretten met onder andere een vrouw die verslaafd is aan plastische chirurgie, een meisje
die op kamp gaat met dikke kinderen, een
hoofdredactrice van een damesblad die niets
gelooft van de dingen die ze schrijft.
Wij als KAV-leden kunnen gaan voor 12,00
euro/persoon. Inschrijven mits betaling vóór
20 juli bij Anne Waelkens, Opstalstr. 4, Vichte
- 056/77 57 85. Wij spreken af om 19u.15 aan
de kerk.
FAMILIEFEESTEN KWB & KAV
Op za. 11 en zo. 12 aug. ’07 in “De Stringe”.
FIETSEN NAAR DE GAVERS
Maandagnamiddag 10 september ‘07
Start om 14uur aan de kerk.

UITSTAP MET KINDEREN
Woensdag 4 juli ‘07
Naar jaarlijkse gewoonte zetten we de
zomervakantie in met een uitstap voor kinderen. Wij gaan terug naar het recréatiedomein “De Brielmeersen” te Deinze en
hopen ook dit jaar op een zonnige namiddag. Wij spreken af om 13u.30 aan de kerk.
Inschrijven ten laatste op 28 juni bij Ingrid
Vandepitte, Beukenhofstraat 107, Vichte tel. 056/77 57 56
HET GOEDE LIJF
Woensdag 19 september ’07 om 20u.
“De Schakel” te Waregem
Voorstelling met An Nelissen, Janine Bishops (Jenny Thuis) en Mitta Van Der Maat.
Een avond vol humor die gaat over de wor-

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kermis) te bezorgen vóór vrijdag 31 augustus 2007
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

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

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

Beukenhofstraat 14 • Vichte • 056/77 47 10
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

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

FABRIEKSWINKEL : CHOCOLADE

WILLY VAN DEN BERGHE
Centea - Mutualiteit Securex

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbedekke.be

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

Garage-Carrosserie

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

RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU
Krekelheedstraat 14 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 61 31

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)

oud adres :
Oudenaardestraat 18
Vichte

‘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

cv Zakenkantoor

Telecomcenter
Kopie- en printcenter

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

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

ontharingen

Lees ook :

www.vichte.be

Deltea

ALIZÉE

ma-vr 10-12 • 14-18.30 / za 10-18 / zo 10-12 u.
(gesloten dinsdag en zondagnamiddag)

TONEEL KWB-KAV
Op vr 14, za 15 en zo 16 september ‘07
STARTAVOND WERKJAAR 2007-2008
Vrijdagavond 28 september ‘07
Voorstelling nieuw werkjaar en gastoptreden !
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. “Iedereen” is welkom, lid
of geen lid, man of vrouw, jong en oud !
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 euro 55,00/persoon. Inschrijven bij
Cindy D’Hoop Tel. 056/772239 mits betaling.

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

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

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

www.optieksynhaeve.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

ZWEMMEN OP MAANDAG
(ook voor niet leden)
KAV-leden betalen voor een abonnement
55,00 euro, niet leden 62,00 euro. Deze prijzen zijn geldig van 1 juli 2007 tot 30 juni
2008. Per zwembeurt is het voor KAV-leden
2,00 euro, niet leden 2,50 euro. In de vakanties mogen de kindjes mee voor de prijs van
1,00 euro. Gelieve het geld voor de abonnementen te betalen voor 9 juli 2007 aan
bestuurslid Hilde Dehullu (Tel. 056/776909).
Wij zwemmen telkens in het Gaverbad te
Deerlijk op maandagavond van 19u.45 tot
20u.45. Veel zwemgenot !
FIETSSEIZOEN
Iedere dinsdag, start aan de kerk om 19u.30.
Wekelijks wordt er 1 uurtje gefietst dit tot en
met 17 juli. Na het verlof opnieuw op 21 en
28 augustus. Dit is enkel een actitiveit voor
KAV-leden (KAV-lid = verzekerd)

