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DE VERTELLER

Editoriaal

Beste dorpsgenoten
Hebben jullie ook de felgroene affiches met het opschrift “I love
vrijwilligers” her en der aan Vichtse ramen zien uithangen. Ze kondigden in het begin van de maand maart de jaarlijkse week van de
vrijwilligers aan. Zo’n affichecampagne mag er zeker zijn. Ze onderstreept het onmiskenbare belang van de vrijwilligers voor het welslagen van de werking van talloze verenigingen, clubs en organisaties. Het is noodzakelijk dat de vrijwilliger nu en dan eens de aandacht krijgt die hij of zij verdient. De vrijwilliger mag, wat zeg ik
“moet”, op tijd en stond extra in de bloemetjes gezet worden voor
zijn niet aflatende en belangeloze inzet. Indien jij zo iemand bent,
dan wens ik je een volmondige proficiat. Ja want dan ben je één van
die 895.000 Vlamingen die geregeld spontaan hun diensten aanbieden om deze maatschappij o.a. een heel stuk sportiever, cultureler,
leefbaarder, veiliger en socialer maken. Samen leveren jullie volgens
berekeningen van Sociare (de socioculturele werkgeversfederatie)
het equivalent van 68.000 voltijdse werkeenheden, kosteloos…, om
de medemens… Jullie zijn wel degelijk de specie die de bouwstenen
van de maatschappij aan elkaar houdt. Alvast bedankt.
Het is dan ook uitermate belangrijk dat de gemeente deze noodzakelijke inspanningen ondersteunt. Zowel op financieel als logistiek
vlak. Brugge bleek onlangs de meest verenigingsvriendelijke gemeente te zijn. Ik vraag me af waar Anzegem zou eindigen in deze enquête?! Het verhogen van de huurkosten met 20 % van alle materiaal en
infrastructuur voor verenigingen lijkt mij niet echt het juiste signaal te
zijn. Zeker als je weet dat sommige omliggende gemeenten net proberen met lage rekeningen of gratis service het verenigingsleven een
ruggensteuntje te geven. Het uitblijven of verminderen van deze logistieke en/of financiële steun kan en zal leiden tot het wegvallen van
socioculturele initiatieven. Zo is er dit jaar geen overkoepelend Sinterklaasfeest meer voorzien in de Stringe. Naast het gebrek aan financiële middelen werd geen opvolger gevonden voor het huidige bestuur.
Tijdens de laatste Algemene Dorpsraad van 26 februari ll. werd in
samenspraak met 24 afgevaardigden van het Vichtens verenigingsleven besloten het evenement een jaartje in de koelkast te stoppen, er
een biënnale van te maken en na te vragen hoe de gemeente dit toch
mooi en uniek initiatief in de toekomst denk te honoreren. De coördi-

natie komt in eerste instantie terug in handen van de Dorpsraad in wiens
schoot het oorspronkelijk ontstaan is.
Op deze Algemene Dorpsraad kwamen ook de nieuwe investeringen van de gemeente voor Vichte aan de orde (5-jarenplan). Zo kunnen we o.a. met enige vertraging maar toch met vreugde melden dat
de volgende initiatieven op stapel staan: de bouw van de nieuwe kinderopvang (2009), de verhuizing van de bibliotheek naar het oude
schoolgebouw (eind 2008), de aanpak van de geluids- en warmte-isolatie van het dak van de Stringe (2010), een polyvalente ruimte voor de
jeugdverenigingen (2010), de aanleg van de parking Bekaertsite (2008)
en de vernieuwing van de inkom en dienst bevolking gemeentehuis
(2008). Daarnaast krijgt de kantine van de GD een betere toegankelijkheid (2008) en worden er nieuwe kleedruimtes met kantine voorzien op de terreinen van de Lendedreef (2010). Met spijt melden we
dat de heraanleg van de Vichteplaats niet vóór 2011 zal zijn en de verkeerssituatie annex veiligheid van de Oudenaardestraat tot op heden
(dit schrijven) niet opgenomen werd. Enkel de initiatieven van 2008
zijn 100 % zeker. Alle werken die Vichte veiliger, socialer en leefbaarder maken, verdienen onze steun. We zijn er echter van bewust dat
ook in andere deelgemeentes veel geïnvesteerd wordt. Maar belofte
maakt nu eenmaal schuld. De Dorpsraad Vichte zal dus niet nalaten de
aangekondigde werken op te volgen en jou hiervan op tijd en stond
op de hoogte te houden.
Het volledig verslag van deze Algemene Dorpsraad plaatsen we binnenkort op onze dorpssite www.vichte.be. Hierin zal je ook het relaas
kunnen lezen omtrent de 35-jarige verbroedering met Ommersheim die
in mei gepland wordt. In deze verteller doen we i.s.m. de gemeenteraad
trouwens een oproep naar Vichtenaren die als gastgezin willen fungeren
tijdens het weekend van de festiviteiten (17-18 mei).
Enfin, heel wat verenigingen geven er nog eens een goeie lap op
vóór het aanbreken van de zomerse komkommertijd. Je leest er alles
over in deze Verteller.
Tot op één van de vele activiteiten.
Met vriendelijke Vichtse groet
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, Voorzitter
PS lees ook Actua, de startpagina op onze site, om de laatste
nieuwtjes te weten te komen!

AKTIV’O :
de nieuwe middenstandsvereniging voor Groot-Anzegem

✂

“Unizo-Komaan Vichte” en de “AMV Anzegemse
Middenstandsvereniging”
begonnen voor enkele jaren met toenaderingsgesprekken, waaruit onder meer deelname aan elkaar activiteiten, het samen
organiseren van bijeenkomsten en de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, groeiden.
Thans zijn beide besturen samengesmolten en werd besloten om vanaf het werkjaar
2008 als één vereniging naar voren te
treden.
Op 16 januari jl. werd de nieuwe vereniging in de Oude Kerk te Vichte boven de
doopvont gehouden en werd tijdens de
nieuwjaarsreceptie alias geboortereceptie de
nieuwe naam kenbaar gemaakt : AKTIV’O,
wat staat voor “Aktief Ondernememen in
Anzegem, Kaster, Tiegem, Ingooigem en
Vichte”.
Zoals de naam duidelijk maakt wil
AKTIV’O àlle zelfstandigen, bedrijven en
vrije beroepers van àlle deelgemeenten
groeperen en hun belangen verdedigen.
Lid worden van AKTIV’O kan door overschrijving van 35 euro op 738-0080027-24 met vermelding “LIDGELD 2008” (lidmaatschap fiscaal aftrekbaar art. 49 WIB).

Meer info : Aktiv’o – Secretariaat : Beukenhofstraat 70 - 8570 Anzegem aktivo@skynet.be of bij de stuurgroep :
Voorzitter:
Christophe Vandererven, Kerkstr. 27, Anz.
Ondervoorzitter:
Frank Delporte, Hoekstraat 20, Vichte
Penningmeester:
Bart Mahieu, Statiestaat 32, Anzegem
Secretaris:
Carlo Michels, Beukenhofstraat 70, Vichte
Leden:
Joost Cappelle, Vichteplaats 32, Vichte
Guido Dawyndt, Kerkstraat 83, Anzegem
Dirk Deconinck, Oostdorp 1, Tiegem
Philippe Degroote, Oudenaardestr. 15, Vichte
Youri Devlaminck, Beukenhofstr. 110, Vichte
Nicolas Duquesnoy, Harelbekestraat 4, Vichte
Philip Heytens, Beukenhofstraat 74, Vichte
Paul Pappijn, Vichteplaats 13, Vichte
Chris Peers, Reinstraat 3, Anzegem
Wim Pottie, Dorpsplein 1, Anzegem
Marleen Van Eeckhout, Oudenaardestr. 36,
Vichte

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VKSJ kampeert in Bree

Klas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Ik ben lid van de Gezinsbond en betaal
2,50 euro.
Lidnummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Ik ben geen lid van de Gezinsbond en
betaal 3,50 euro.
Strookje + geld in een gesloten omslag afgeven aan juf Rieta (3kl.b) tegen vrijdag 14
maart ’08.

Gastgezinnen gezocht!
In het kader van de feestelijkheden rond
35 jaar verbroedering tussen Vichte en
Ommersheim doen we een warme oproep
voor nieuwe gastgezinnen.
Ben je breeddenkend, en zie je het wel zitten om enkele mensen uit Ommersheim gedurende het weekend van 16-17 en 18 mei op te
nemen in je gezin (2 overnachtingen), geef
dan je naam en adres dan door naar Myriam
Van Craeyenest (coörd. feestelijkheden) tel.
056 777009 (gem.huis Vichte) of mail naar
admvichte@anzegem.be. Op jouw beurt
wacht in Ommersheim een warm welkom!

Lieve meiden, ouders en sympathisanten!
De VKSJ draait nog steeds op volle toeren.
Dit trimester maken we opnieuw spannende
avonturen mee: de Rkp gaat op weekend, Buiteling staat voor de deur en we dromen al weg
naar de grote vakantie! We komen persoonlijk
inschrijven voor het kamp in april-mei.
Het kamp gaat nog altijd door van 12
t.e.m 20 juli in Bree (Limburg). Voor de sloebers (1ste en 2de leerjaar) vanaf 15 juli. We
duimen nu al voor goed weer!
Wie geïnteresseerd is om eens deel uit te
maken van onze kookploeg of om er wat
meer over te weten kan terecht op het emailadres: ellenvandamme13@hotmail.com.
Maar tot dan nesten we ons in juni (en mei!)
weer achter onze bureaus Dan moeten we het
noodgedwongen wat rustiger aan doen!
Info over ons kamp, foto’s van onze activiteiten en alles waar we mee bezig zijn vinden jullie op onze website:
www.vksj-vichte.be! Of bij de hoofdleiding Marie Tack (0499/317570) en Ellen Vandamme (0472/202500).

Wiel in Wiel Vichte
Beste MTB’er,
Ben je het soms ook beu om steeds alleen
te fietsen.
Te weinig inspiratie in MTB-parcours en tochten.
Wil je andere horizonten verkennen met
uw bike zowel in binnen- en buitenland ?
Geen nood ! Stuur ons een mailtje en fiets
eens met ons mee en geniet van wat het
bikerswereldje ons biedt !
We rijden steeds op zondagmorgen en
vanaf april wordt er ook op woensdagavond
gefietst.
Met sportieve groeten,
info@wtcvichte.be
jan@wtcvichte.be
www.wtcvichte.be
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KSA ter Vichten
feest met Tomas De Soete
Beste mensen,
Wij kunnen het maar moeilijk laten om te
dromen van de zomervakantie. Vandaar dat
wij binnenkort het fantastische strandgevoel
opnieuw wat vroeger in de tijd en wat dichter in de buurt brengen.
Op zaterdag 5 april toveren wij de Stringe opnieuw om tot een zwoele feesttempel
waar jong en (nooit te) oud opnieuw een
spectaculair en memorabel feestje zullen
beleven.
Dit jaar nodigden we Tomas De Soete
en Davy De Meyer (samen The Turbo Pascals)
uit. Met hun verschroeiende mixtempo trakteren ze elkaar telkens opnieuw op een
onvoorspelbare rollercoasterrit waar zelfs
Darthvader van gaat dansen!
Dit mag u gewoon niet missen!!
Voor en na onze fuif zitten we uiteraard
niet stil.
Op Moederdag trekken we – met uitzondering van de KAB – opnieuw met heel KSA
naar zee.
De wekelijkse activiteiten blijven doorgaan tot einde mei, daarna duiken de leiders
immers enkele weken onder om zich volledig
over te geven aan hun studies. Het gerucht
dat ze die tijd ook benutten om het kamp
voor te bereiden wordt noch bevestigd noch
ontkend…
Tot slot wensen wij nog even mee te
delen dat wij met KSA een ruime feesttent
verhuren; ideaal opdat uw tuinfeest niet in
het water zou vallen!
Wens je meer info? Surf eens naar
www.ksatervichten.be of contacteer onze
bondsleider (0472 777 427)
of jonatanbaert@gmail.com)
Stevige KSA-groeten,
de leiding
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Toneelgroep
Streven

Te Lijve

Vichte

tentoonstelling oude ambachten
OUDE KERK - 14-15 juni : open van 14 tot 18u. / 21 juni : open van 14 tot 18u.
22 juni : open van 10 tot 12u. en van 14 tot 18u. / 28-29 juni : open van 14 tot 18u.

Voor paasklokken, politici,voorjaarsbloemen en wielrenners zijn ‘t drukke tijden, maar dat
is het ook voor toneelspelers van Streven Vichte, geloof ons. Voor we het goed en wel beseffen zijn we alweer aan onze tweede productie van ‘t seizoen toe en het belooft een kattige
klassieker te worden. Een stuk in de kast liggen hebben dat “Acht Vrouwen” heet en verdraaid wel aan toe net acht actrices zien likkebaarden om nog eens op de planken te staan,
een puzzel die prettig in elkaar past noemen wij zoiets.
Een afgelegen landhuis, ergens op het besneeuwde Franse platteland... Een familiebijeenkomst tijdens de feestdagen wordt ruw verstoord als de steenrijke heer des huizes vermoord wordt aangetroffen. Elk van de acht vrouwen uit de omgeving van het slachtoffer
heeft een motief, elk heeft een geheim. Na een onderzoek dat leidt tot de onthulling van
duistere familiegeheimen, komische verwikkelingen en zelfs poëtische ontboezemingen vallen de maskers uiteindelijk toch af.
“Acht vrouwen” is een spannende intrige met een uit de kluiten gewassen vrouwelijk
kantje en één mannelijke pineut. Een ronduit geniaal toneelstuk.

Na de succesvolle fototentoonstelling
‘Anzegem in beeld’ die leidde tot de website
www.anzegem.be/anzegem.digitaal
waarop 3.000 foto’s terug te vinden zijn,
start vanaf 14 juni as een nieuw project van
de Werkgroep Lokale Historiek.
Op het programma staat deze keer de
presentatie van o.a. volgende ambachtslui :
timmerman, likeurstoker, schoenmaker,
drukker, wever,..
Naast de expositie van oud werkmateriaal
zal u ook kunnen genieten van demonstra-

ties op vaste tijdstippen. Noteer alvast zodat
u deze tentoonstelling zeker niet mist !
Heel graag tot dan !
Werkgroep lokale Historie
Vichte:
Bibliotheek, Marianne Demets,
Ommersheimplein
Karel Demeulemeester,
Oudenaardestraat 57
Ingooigem-Engelhoek:
Filip Santens, Elsdreef 7, Waregem.

Vrije Basisschool

ACHT VROUWEN
Auteur: Robert Thomas / Regie: Jan Vanaudenaerde
zaterdag 12 april 2008 / vrijdag 18 april 2008 / zaterdag 19 april 2008
telkens om 20u in CC De Stringe Vichte
losse kaart: 8 €
reservaties:
056/ 77 55 75 (Carine Deslee & Frans Soete) / 056/ 77 68 36 (Francine Fasseur & Pol Deschepper)
www.strevenvichte.be of via de leden van Streven.

Vichte-Ingooigem-Engelhoek
Op zondag 29 juni is iedereen uitgenodigd naar het schoolfeest op de Engelhoek.
Vanaf 11 u. aperitief terwijl de kleuters optreden. Daarna barbecue.
Van 13 u. tot 14 u. koffieconcert door de Koninklijke Fanfare van Ingooigem.
Vanaf 14.30 u. komen Urkie en Purkie ons amuseren met hun meespeelshow ‘Hi5!’.
De bar blijft open. Iedereen welkom!

Ploezerock 2008

Openbare Bibliotheek Anzegem
Landergemstraat 1a – 8570 Anzegem
T 056/68.14.22 – F 056/68.14.20
E anzegem@bibliotheek.be
NIEUW! Van thuis je boeken verlengen via internet.
De bibliotheek plaatst de link op de website van “de Verteller”.
1. Surf naar de website:
www.anzegem.be/bibliotheek of via
de link op “De Verteller”!
2. Klik op de link “catalogus online” in de
linkerkolom.
3. Klik op de link “online raadplegen-klik
hier”.
4. Klik op “mijn gegevens bekijken/verlengen”.
5. Tik uw barcode van uw lenerspas en uw
geboortedatum in en klik op “aanmelden”.
6. Klik op de knop “mijn uitleningen, met
verlengmogelijkheid”. U krijgt een lijst
met uw huidige uitleningen te zien en
ook de vervaldatum.
7. Vink de materialen aan die u wil verlengen en klik onderaan rechts op “verlengen selectie”.
Wil u alles verlengen, klik dan onmiddellijk op “alles verlengen”.
Bepaalde titels kunnen niet verlengd worden. De eventuele reden daarvoor wordt
in de eerste kolom vermeld.
8. Opgelet: u moet uw verlenging bevestigen op het volgende scherm met “doe
verlenging”.
Nu is uw verlening uitgevoerd. Controleer
en noteer de nieuwe vervaldatum.
Bij problemen of vragen aarzel niet om
toelichting te vragen aan het bibpersoneel of
nog dezelfde dag te mailen naar
bibliotheek@anzegem.be.

Jeugdboekenmaart “Mooi”
Naar jaarlijkse traditie komt tijdens de
jeugdboekenweekperiode voor de leerlingen
van het 3de kleuter t.e.m het 6de leerjaar
een auteur langs: 3de kleuter: Guy Daniëls,
1ste leerjaar: Moniek Vermeulen, 2de leerjaar: Heidi Walleghem, 3de leerjaar: Tim Polfliet, 4de leerjaar: Francine Oomen, 5de leerjaar: Dirk Musschoot, 6de leerjaar: Katharina
Van Cauteren. Daarnaast komen ook klassen
het jeugdboekenweekspel met de hele klas
spelen!

Zaterdag 5 juli 2008 is het weer zover: hét gratis zomerfestival bij uitstek opent alweer
zijn “ploeze” en dit al voor de 9de keer!
Na het ietwat hardere werk van de vorige editie vond het bestuur het misschien niet slecht
om dit jaar opnieuw wat meer “toegankelijke” muziek voor zowel jong als oud op het programma te plaatsen.
En de affiche liegt er alvast niet om:
All I know een jonge rockgroep uit het Kortrijkse mag vanaf 18.15u de aftrap geven.
Daarna is het de beurt aan Green Onions om de ambiance tot een eerste hoogtepunt te
brengen. Hun steengoede covers van toppers uit de late sixties brachten al menige podia aan
het daveren en beloven ook de ploeze in vuur en vlam te zetten.
Clearwater brengt hierna het legendarische CCR (Creedence Clearwater Revival) terug
tot leven. En het moet gezegd: de gelijkenis is angstwekkend, sluit je ogen en je merkt geen
wezenlijk verschil!
Als top of the bill zijn we er dit jaar in geslaagd om niemand minder dan het flamboyante QUEEN naar Vichte te halen, zij het dan in de vorm van een tributeband met de klinkende
naam Innuendo.
Wereldberoemde songs als Innuendo, Another one bites the dust, We will rock you, Bohemian Rhapsody en vele andere zullen op 5 juli tot ver buiten de ploeze hoorbaar zijn!
Alle verdere info is terug te vinden op onze vernieuwde website www.ploezerock.be waar
recentelijk ook de foto’s van de vorige editie werden toegevoegd.
We lezen ook graag jullie commentaren in ons gastenboek.
Vichte on the Rocks - Ploezerock

Tentoonstelling Lieve Baeten
Naar aanleiding van de voorstelling
Nieuwsgierig Lotje in de paasvakantie kan
u vanaf 19 maart het werk van Lieve Baeten
komen bewonderen in de bibliotheek van
Anzegem. Kom samen met uw kinderen of
kleinkinderen de leuke tekeningen van Lotje
en Lieve Baetens andere personages ontdekken tijdens onze openingsuren.
Bent u niet meer goed te been en wil u
blijven genieten van boeken... dan is onze
Boekendienst aan huis de oplossing. Voor
meer informatie neem gerust contact op met
de bibliotheek: (T 056/68.14.22 –
E anzegem@bibliotheek.be)
Organiseert uw vereniging een activiteit
en bent u op zoek naar een plaatsje voor uw
affiche, breng ze dan binnen in de bib en ze
krijgt een plaatsje in ons cultuurhoekje.
Heeft u doodsprentjes, gooi ze dan niet
weg, maar breng ze binnen in de bibliotheek
voor ons archief en de werkgroep Lokale Historiek.

Groene
Duivels
◆

Muziek
en
woord
Afdeling Vichte
OPENDEURDAG zondag 1 juni 14-17u
Gemeenteschool - Beukenhofstraat
Maak kennis
wat deze afdeling te bieden heeft :
MUZIEK:
Open lessen, optredens,
een instrument eens mogen spelen...
WOORD:
Wat is dictie?
Open lessen, Voordrachten, toneeltjes.....
Op deze namiddag
kan je met dit alles kennis maken.
Iedereen van harte welkom (gratis)
Afdelingshoofd :
Johan Deslee - 0476/629 28 89

1–mei tornooi

Voetbaltornooi Jeugd : 6-16 jaar !
Plaats : Terreinen Groene Duivels Ingooigem (rechtover Molecule).
4 dagen feest voor jong en oud met doorlopend matchen op alle terreinen.
Een indoor- én outdoor-bar is voorzien,
evenals een friet-en hamburgerkraam.

Gemeentelijke
Lagere School
De Beukennoot

Programma :

brengt

Donderdag 1 mei : 9u30-17u00 : Debutantjes en Duivels : 2002 t/m ‘99.
• 17u00-20u00 : miniemen
Vrijdag 2 mei : 13u00-22u00 : scholieren
Zaterdag 3 mei : 9u30-12u00 : preminiemen
‘97
• 14u00-18u00 : preminiemen ‘98
Zondag 4 mei : 9u30-12u00 : Spelen voor de
plaatsen
• 12u00-18u00 : FINALES alle categorieën.

Kweenie
(schoolfeestoptreden)
Zondag 18 mei 2008
Met het boek “Kweenie” van Joke van
Leeuwen als uitgangspunt, brengen de leerlingen van de gemeenteschool een bonte
show met drama, pantomime, tableau vivant,
poppen- en schimmenspel en muziek… Kortom een leuk spektakel voor jong en oud.
Optredens om 14u30 en om 16u.

2

Ingooigem
◆

Eetfestijn

Groot eetfestijn op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei in de kantine van de Groene
Duivels vanaf 19.30 u.
Menu:
• Aperitief
• Naar keuze steak of verse zalm in kreeftensaus
Prijs 15 €
Kaarten te bekomen in de kantine van de
Groene Duivels, bij de spelers van de eerste
ploeg, bij de bestuursleden, in het lokaal
Café Het Molenhuis Vichte.
Wees er snel bij want dit wordt misschien
een uniek kampioenenfeest.
De 1° ploeg, beloften en scholieren staan
op één zucht van de kampioenstitel!
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Wandelclub “De Textieltrekkers vzw”

Programma
Wij gaan uiteraard verder met onze cursus bloemschikken.
Uitwaaitocht – zondag 30 maart ‘08
Om 8 uur spreken we af aan de parking
van de Stropuyt. Daar starten we met onze
uitwaaiwandeling van +/- 1 uur, dit maal zonder thema en spreekster.
Terug in de Stropuyt genieten we, gezellig samen, van een lekker ontbijt.
Kostprijs : € 5 KAV leden - € 10 niet KAV
leden. Inschrijven tot 26 maart bij Cosaert
Christine,Tel.
056/77.54.66,
debel.cosaert@telenet.be.
Voor de mensen die geen vervoer hebben tot de Stropuyt spreken we af om 7u.45
aan de kerk (melden bij inschrijving).
Evenwichtig eetplezier in samenwerking
met CM.
Daguitstap – zondag 5 april ‘08
Wij gaan op zwier naar Lier. Start om
8u.30 aan de nieuwe kerk. Om 10 uur worden we verwacht in paardenmelkerij “het
Brabandershof” waar we de gezonde werking van paardenmelk leren kennen. 12u.30
het is tijd om te genieten van ons middagmaal in “De Fortuin”. Na ons middagmaal
gaan we naar het poppen en poppenhuizenmuseum “De kleine wereld”. Daarna hebben
we nog wat tijd om te relaxen, te shoppen,
om naar het begijnhof te gaan,… in Lier.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Anne Waelkens 056/775785 of bij Ingrid Vandepitte
056/775756.
Koken met kruiden – dinsdag 8 april ‘08
Elk kruid dat wij in de keuken gebruiken,
verbinden we meestal automatisch met een
bepaald voedingsmiddel zoals verse basilicum met tomaten, munt met lamsvlees, salie
met varkensvlees,… In deze kookactiviteit
laten we ons verrassen door combinaties die
net iets gewaagder zijn dan wat we normaal
op tafel zetten.
Gaat door in de namiddag om 13u30 en
voor de avond om 19u30 telkens in zaal “De
Kring”, Oudenaardestraat te Vichte.
Prijs leden : € 4 - Prijs niet-leden : € 8.
Inschrijvingen bij Cindy D’Hoop, Hooiestraat
25, 8570 Vichte, 056/772239, cindydhoop@edpnet.be
Start fietsseizoen – dinsdag 6 mei ‘08
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.
Meer informatie bij Marie-Roos D’Huyvetter,
L. Bauwensstraat 5, Vichte, Tel. 056/773006
Bloemschikken voor kinderen “Moederdag” – vrijdagavond 9 mei ‘06
De kinderen of kleinkinderen maken een
bloemstukje ter gelegenheid van moederdag.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Cindy
D’Hoop, Hooiestraat 25, Vichte Tel. 056/772239, cindydhoop@edpnet.be of Karien Demeyer, Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte, Tel.
056/775537, kariendemeyer@skynet.be
Djembé – donderdagavond 15 mei ‘08
Djembé spelen is je even helemaal overgeven aan bezwerende Afrikaanse ritmes.

Met ons vernieuwde bestuur, en vele nieuwe leden, starten wij het jaar 2009 met een hele
hoop nieuwe ideeën.
We ondervinden dat er veel meer leden op stap gaan, zowel in de week als op weekends,
en dat beloofd voor de toekomst.
Onze eerste wandeltocht dit jaar De Aktivtocht met start en aankomst te Kaster
was een overdonderend succes, 2009 wandelaars kwamen genieten van het zeer gevarieerd uitgepijlde parcours, de zeer goed uitgeruste stopplaatsen en de vriendelijke en
behulpzame medewerkers.
Ondertussen zitten wij als bestuur niet stil, en komt onze eerste weekdag tocht De Grastocht zich aanbieden op donderdag 10 april te Gijzelbrechtegem.
Een aantal lussen waar ieder wandelaar, zowel de sportieve als de
recreant aan zijn trekken zal komen.
Keuze uit verschillende afstanden die men kan combineren.
Op donderdag 8 mei volgt dan de Bloeitocht onze tweede weekdag
tocht die start en aankomt te Kaster
Ook dezelfde manier van lussen die men kan bewandelen en kiezen
uit verschillende afstanden.
En onze Hooitocht op woensdag 2 juli is reeds de derde weekdag
tocht uit die reeks, nu met start en aankomst te Tiegem. Ook het lussensysteem is hier weer van toepassing.
Dan is het even verpozen, en wachten op onze 14de Prutsketocht die plaatsheeft op
14 september.
Dit wil niet zeggen dat er ondertussen bij andere verenigingen geen wandelingen georganiseerd worden.
Wie lid is van onze club krijgt gratis de Bijbel van de wandelaars namelijk de Marching met
meer dan 2000 beschreven wandelingen.
Lid worden! Geen probleem komt eens wandelen bij ons op een van die bovenvernoemde
tochten, en vraag uitleg aan een van onze bestuursleden aldaar, u zal verbaasd zijn over de voordelen van het lidmaatschap, en geen enkele verplichting, geniet van de voordelen en wandel en
stap en beslist zelfs waar en hoe rap en hoeveel en met wie..dus zo vrij als een vogel.
Gratis verzekering, goedkope busuitstappen naar uitgezochte prachtige wandelingen,
gratis mooie cluboutfit sparen door te wandelen.,BBQ, feestavond, en nog andere activiteiten dit alles aan democratische prijzen.
En het voornaamste van dit alles, kortelings nog in de krant gelezen, iedereen voelt
zich goed en tevreden in een vereniging, het verenigingsleven is een SOCIAAL gebeuren.
Wandelen, de ene neemt het op als een sport, de andere als een gezonde sociale ontspanning
in de buitenlucht met vrienden en familie, gezinnen met jonge kinderen die al spelenderwijze een
zondagnamiddag doorbrengen, en zeer voornaam het hapt zeker geen gat in uw budget want
een paar goede stapschoenen en een regenjasje zal zeker de rekening niet maken.
Lid worden, wat kost dat: Hoofdlid € 13 + € 7 per bijkomende lid.
Bekijk ook eens onze website voor alle verder info www.textieltrekkers.be of email.
Rita.secr.ttr@gmail.com / john.depamelaere@edpnet.be.

TC Vichte
www.tcvichte.be

Het winterseizoen is voorbij. De tennispleinen zijn heraangelegd. Het clubhuis kreeg een
opfrisbeurt. Ons terras werd uitgebreid en beplant, nieuwe tafels en stoelen zijn besteld…
Wij zijn er klaar voor en heten u welkom op de opening van het clubhuis en het inluiden van
een nieuw tennisseizoen op zaterdag 29 maart vanaf 17.00 u.
Happy hour (= drinks at half price : 18.00– 19.00 h. and 21.00-22.00 h.)
Diezelfde avond stelt TCV in primeur aan jullie voor : “Swingpaleis”.
In de namiddag kan de jeugd zich uitleven tijdens de ”Vriendjesnamiddag met Kids-disco”
Bezoek ook onze volledig vernieuwe website www.tcvichte.be waar u terecht kan voor
alle mogelijke info over onze club (lidgeld, lessen, activiteitenkalender, foto’s en natuurlijk
ook om online lid te worden en pleinen te reserveren).
Neem alvast Uw agenda en houd volgende data vrij :
29.03 opening clubhuis
13.06 Casino night
29.03 vriendjesnamiddag
28.06 fietsdropping
13.04 kennismakingsbrunchtornooi
28.06 VTV Maxitornooi (voormiddag)
14.04 start interclubtraining + lentestage
28.06 clubtornooi jeugd (namiddag)
16.04 start interclub jeugd
05.07 uitstap jeugd
19.04 start interclub volwassenen
06.07 moto-uitstap
29.05 Roland Garros

LENTETRAININGEN mini-, midi- en maxitennis voor de jeugd
op de buitenvelden van TC Vichte vzw, van april tot juni
Na 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 2008. 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 het eerste tot het zesde leerjaar :
Van 17.00 tot 18.00 uur: minitennis niveau rood pro (gevorderden)
Van 18.00 tot 19.00 uur: miditennis niveau oranje go (beginnelingen)
Van 19.00 tot 20.00 uur: miditennis niveau oranje pro (gevorderden)
Lessen op woensdagnamiddag voor kinderen vanaf de derde kleuterklas tot het
zesde leerjaar:
Van 13.00 tot 14.00 uur: minitennis niveau blauw (beginnel. en gevord.) en rood go (beginnel.)
Van 14.00 tot 15.00 uur: minitennis niveau rood pro (gevorderden)
Van 15.00 tot 16.00 uur: miditennis niveau oranje go (beginnelingen)
Van 16.00 tot 17.00 uur: miditennis niveau oranje pro (gevorderden)
Van 17.00 tot 18.00 uur: maxitennis niveau groen beginnelingen
Lessen op donderdagavond voor kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar:
Van 17.00 tot 18.00 uur: maxitennis niveau groen beginnelingen
Van 18.00 tot 19.00 uur: maxitennis niveau groen gevorderden
Lessen maxitennis op zaterdag voor jeugd van 12 tot 18 jaar:
Verschillende niveaus maxitennis vanaf 09.00 tot 13.00 uur.
Eerste les: de lessen starten op dinsdag 15, woensdag 16, donderdag 17, en zaterdag 19 april.
De lessen gaan enkel door bij droog weer. Bij regen 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. ! Het lesgeld dient
vooraf overgeschreven te worden op reknr 738-4221951-48 van TC Vichte vzw.
Inschrijvingen en inlichtingen: gelieve voor de lessen vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain Demurie. Het aantal inschrijvingen is beperkt! Inlichtingen ivm niveaus
mini-, midi- en maxitennis kunnen bij hem tevens verkregen worden.

Het brengt je oerinstincten naar boven en
laat je gezond herbronnen. Laat je gaan en
jaag met dit natuurlijk tripmiddel de stress
uit je lijf.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Mady
D’Hoop, Hooiestraat 27, Vichte, 056/772371,
mady.dhoop@scarlet.be
Prikkeldagen – 19 en 20 mei ‘08
Willen jullie mee beslissen welke activiteiten onze afdeling volgend werkjaar op haar
programma zet ? Ben jij ook geprikkeld en
benieuwd naar wat KAV in petto heeft voor
2008-2009 … Kom dan mee naar de KAVprikkeldagen in Roeselare. Wij gaan op
maandagavond en op dinsdagnamiddag.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Anne Waelkens, Opstalstraat 4, Vichte, 056/775756, curdenanne@skynet.be
Avondje uit : “Ladies@the movies” –
dinsdag 3 juni ‘08
Ben je de strijd om de afstandsbediening
en het alomtegenwoordige voetbal op tv
grondig beu ? Zin om een avondje te stappen
met je vriendinnen ? Ga dan mee naar Ladies
@ The Movies in de Kinepolis te Kortrijk. Een
avond zonder mannen maar met een topfilm,
een exclusieve goody bag en drinks. Wij
weten pas de avond zelf welke film wij zullen
bekijken.
Inlichtingen en inschrijving bij Mady
D’Hoop, Hooiestraat 25, Vichte, 056/772371
of Ingrid Vandepitte, Beukenhofstraat 107,
Vichte, 056/775756
Knutselen met kinderen “Vaderdag” –
vrijdagavond 6 juni ‘08
Wij maken met de kinderen een knutselwerkje voor de papa’s.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Cindy
D’Hoop, Hooiestraat 25, Vicht, 056/772239,
cindydhoop@edpnet.be of Karien Demeyer,
Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte, 056/775537,
kariendemeyer@skynet.be
Daguitstap met kinderen – woensdag
2 juli ‘08
Meer info bij Mady D’Hoop, Hooiestraat
27, Vichte, 056/772371,
mady.dhoop@scarlet.be of Ingrid Vandepitte,
Beukenhofstr.
107,
Vichte,
056/775756
Lourdes 2008 – van 20 tot 26 juli ‘08
150 jaar verschijning – bezinningsthema
“het leven” KWB en KAV West-Vlaanderen
zullen er zijn. Wij gaan met de TGV.
Info en inschrijvingen: Rita Depraetere,
Weggevoerdenlaan 20, Vichte - 056/775191,
ritadepraetere@hotmail.com of Rita Struyve,
Overakker 11, Vichte - 056/776287,
ritastruyve@hotmail.com
Wij hebben 1 badminton(ster)ner te
kort om een groepje van 4 te vormen
en dit iedere maandagavond van
20u.30 tot 21u.30 te Kluisbergen. Wie
interesse heeft kan terecht bij Cindy
D’Hoop 056/772239 of Mady D’Hoop
056/772371.

Karakterbierweekend

Spelavonden
in Café den Hert
Voor velen onder jullie, lezers, is dit tekstje niet nieuw. De gebruikelijke proza die
deze plaats vult, dient vooral om de data van
de volgende spelavonden mee te kunnen
delen. Laat me dan daar maar mee beginnen.
Op zaterdag 12 april, 17 mei en 21 juni
zijn jullie allemaal weer van harte welkom in
café den Hert voor de maandelijkse spelavond. Omdat er toch nog altijd mensen zijn
die deze organisatie niet kennen, wil ik nog
wat uitweiden. Een spelavond is een hele
avond spellen spelen, vooral bordspellen die
toch wat verder gaan dan risk en monopoly,
maar ook luchtige en korte spellen zijn uitvoerig aanwezig. Je komt alleen of met een
groep en krijgt uitleg aan tafel door toch wel
ervaren spelers. De deelnameprijs bedraagt
1 €, maar daar krijg je wel heel wat voor
terug. Naast het gebruik van de spellen, en
de uitleg, krijg je ook een bonnetje voor een
korting van 1 € bij frituur ’t Vertellerke.
Daarbovenop verloten we onder alle aanwezigen een spel, ter waarde van ongeveer
25 €. Nog niet overtuigd? Neem een kijkje op
www.spelavond.be of kom eens langs op een
spelavond.
Bert.
3

Het Karakterbierweekend te Vichte wordt
door verschillende binnen- en buitenlandse
biersites omschreven als een der beste ter
wereld (top 10), zo onder meer Chuck Cook
in Celebrator (Amerikaans tijdschrift). De
mensen van Bièrebel menen dat er slechts 3
interessante bierfestivals in België zijn, waarvan 1 in Vlaanderen namelijk het Karakterbierweekend. Dit is voor de mensen van Vichte en omstreken iets om trots op te zijn!
– We geven de kans aan nieuwe brouwerijen
om zich voor te stellen.
– De brouwerijstanden worden uitgebaat
door mensen van de brouwerij.
– Elk jaar andere brouwerijen behalve enkele lokale brouwerijen.
– Om het interessant te houden voor onze
bezoekers trachten we andere brouwerijen uit te nodigen dan diegene die reeds
aan bod kwamen op bierfestivals in Oost
of West-Vlaanderen.
– Er wordt enkel geschonken in degustatieglazen van maximum 13cl (tot aan de
rand!).
– De toegang is en blijft gratis!
– Per consumptie vragen we 1,20 €.
Het Karakterbierweekend 2008 op
zaterdag 7 juni 2008 van 14 tot 23 uur en
zondag 8 juni 2008 van 14 tot 21 uur in
“C.C. De Stringe” Ommersheimplein 4.
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Programma
Maart
Di. 25
April
Di. 1
Di. 8
Za. 12
Di. 15
Di. 22
Ma.28
Di. 29
Mei
Di. 6:
8-13
Di. 13:
Di. 20:

Wandelen
Pétanque
Zwemmen
Deerlijk “Ierse Folk” 20.15 uur
De Stringe 14.30 uur kaarting
Namiddag: Torhout Wijnendale
Provinciale wandeling
Wandelen

Pétanque
Lourdesbedevaart
Zwemmen
Rembrandt 14.30 uur
Kritisch denken en Christendom:
door Prof. Andre Cloots
Koffietafel, puntenkaarting
Di. 27 Wandelen

Voor meer info:
Voorzitter:
A. Demeulemeester-Nys 056/77 73 23
Ondervoorzitter
Verhaeghe Pierre
056/77 78 23
Secretaris:
Blockeel Antoon
056/77 70 50
www.neosvzw.be / email: antoon.blockeel@skynet.be

afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag:
- Golfinitiatie, Happy Waregem
- Fitness: gratis in Passage, Waregem
- Fietstocht in de omgeving
- Wandeling in de buurt + afsluiter
Voor meer info, bel gerust naar Christine ‘t Jollyn
(056/77.92.53) of Marianne Van Caenegem
(056/77.27.10 of 0477/434634) of mail naar
marianne@schamp.be
Surf ook eens naar onze afdelingswebsite
www.markantvzw.be/vichte - Klik links op bestuur,
activiteiten, fotogalerij,...

Agenda
Di 01/04/08 “Kids”-namiddag: bloemschikken en pannenkoeken smullen
Wo 16/04/08 Kookles: tuinfeest voorbereiden, Kortrijk met Hilde Wittewrongel
Ma 05/05/08 Cultuurwandeling met gids in
Kortrijk
Do 22/05/08 “Digitale fotografie” in de
praktijk met Trien Byttebier
Juni 2008
Sportmaand: wekelijks en

KVLV-Vichte
programma

Maart
Do 27 Gezondheidsles : Het belang van ons
biotritme - bar De Stringe 19.30u
Ma 31 Naailes 4 : “Zwierige rokjes” - Ansold
19.30u

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kermis) te bezorgen vóór zondag 15 juni 2008
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

April
Wo 9 SPORT : fietsen 20u (sportkaart)
Di 22 knutselles : decoreren met servettechniek - bar De Stringe 19.30u
Mei
Di 6
Weduwen en alleenstaanden : “Als je
alleen moet beslissen” - De Schakel Waregem
14u
Wo 14 SPORT : Wandelen 20u (sportkaart)
Do 15 Etiquette door A. Amez - bar de
Stringe 19.30u
Juni
Wo 11 SPORT : lopen
20u (sportkaart)
Za 21 Verrassingsreis (1/2 dag)

Safari Tanzania op 15.09.2008
10-daagse groepsreis (nog 4 plaatsen vrij)
begeleid door Carmen Vandenbogaerde
info : tel. 056/77 41 71

Deltea
We connect you
to the world !
Telecomcenter
Kopie- en printcenter
HOTEL - RESTAURANT REMBRANDT
Oudenaardestraat 22, 8570 Vichte
Tel. 056/77 73 55 - Fax 056/77 57 04
www.salonsrembrandt.be

Nieuwe openingsuren :
ma, di en vr : 7.00 - 19.00 u.
za : 7.00 - 18.30 u. / zo : 6.00 - 13.00 u.
Beukenhofstr. 18, 8570 Vichte - tel. 056/77 75 42

Molendreef 21, 8570 Vichte
Tel. 056/72 56 94 - Gsm 0475/62 07 59 - Fax 056/32 46 94
Vrijblijvende prijsofferte !

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

definitieve
ontharingen
en

schoonheidszorgen

Trui Parmentier

‘t Beddeke

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

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

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

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

Garage-Carrosserie

Bierhalle DECONINCK
bvba

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
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

UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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

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

OVAERE

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT

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 15, Vichte - tel. 056/77 71 76

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
groenten • fruit
kaas • charcuterie

LINGUITEX

Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen (Nl., Fr., Eng.)
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
info@linguitex.be - www.linguitex.be

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

alle

Vichteplaats 1A - Vichte
www.deltea.be

