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DE VERTELLER

Editoriaal

“Een apparaat dat een irriterend hoog geluid produceert en
enkel hoorbaar is door jongeren met een bijna perfect gehoor mensen jonger dan 25 naar verluidt : de mosquito”. Jullie zullen
wellicht al van het fenomeen gehoord hebben. Het zou een ideaal
apparaat zijn om je te verlossen van hangjongeren. In Nederland
schijnt het al bij verschillende gemeentes ingeburgerd te zijn. België
denkt erover het apparaat te verbieden, en maar goed ook.
Alleen al het idee dat er een apparaat bestaat om delen van de
bevolking te verjagen, deed bij mij de haren rechtstaan. Het doet me
denken aan de heisa die vorig jaar in Lauwe was ontstaan rond een
te luidruchtige speelpleinwerking in de nabijheid van een woonwijk.
Er is duidelijk geen plaats meer voor kinderen en jongeren. Ze worden als een last aanzien. Hoe kunnen groeiende persoonlijkheden
gezond ontwikkelen als ze geen plaats krijgen om te ravotten, al spelend te leren en fouten te maken? Velen vergeten duidelijk hun eigen
jeugd en de specifieke behoeften tijdens die evolutiejaren.
Het wordt nog erger. In Nederland zijn er ook al hangouderen
gesignaleerd. Ja, je kent dat wel, dat overjaars schorremorrie die in
werkbuurten de actieve bevolking vertraagd. Met eindeloze prietpraatjes en nutteloos gedrag belemmeren ze de vooruitgang. Ze zijn
soms gewapend met ijzeren rossen al dan niet op wielen, hun of haar
wandelstok in aanslag om elke tegenstrever met verveling neer te
slaan. De oudsten onder hen sjieken nog toebak of snuiven het zelfs.
Van wie denk je dat Boonen het geleerd heeft?!! Onze R&D-afdelingen (onderzoek en ontwikkeling) hebben reeds het ultieme wapen
klaar staan: de “Earthquake”. Dit apparaat produceert een zeer laag
geluid. Geen enkel vals gebit of prothese blijft nog op zijn plaats zitten. Geen enkel mechanische loophulp blijft onberoerd. Ha, ze zullen
niet durven in de buurt van een “aardbeving” te komen.
Komaan, alle gekheid op een stokje. Zijn verdraagzaamheid of
oplossingen zoeken via overleg dan zo ver te zoeken? Laten we zelf
toe te leven in een wereld vol “ikke en de rest kan stikke”. Een gecultiveerd bijna aanvaard egoïsme, zeg maar gerust een sociaal autisme

waar iedereen in zijn eigen wereldje leeft? Evolueert het cocooning
naar de “ik en mijn bedshow”, negeren van anderen, problemen
afschuiven op de medemens… Voor de minste polemiek bellen we wel
even de politie. Die lossen het probleem wel voor ons op zonder dat
we onze handen vuil moeten maken of moeite moeten doen om
menselijk te zijn. Noem het gerust het pilatussyndroom.
Onlangs zag ik in een interview op de Nederlandse televisie de
Dalai Lama verklaren dat “compassion” één van de belangrijkste
gevoelens, zeg maar het middelen zal zijn, om de toekomstige wereldproblemen het hoofd te bieden. En met compassion bedoelde hij niet
compassie als medelijden maar als medeleven. De zin om mensen bij te
staan, te helpen, kortom het sociaal hulpvaardig zijn. Weet je 2000 jaar
geleden zei iemand anders dat ook al. Maar ja, een mens is soms hardlerig als het op geschiedenis aankomt hé.
Gelukkig is er het gedachtengoed van het verenigingsleven dat net
die negatieve trend wil tegengaan. Hier poogt men het tegenovergestelde van egocentrisme te stimuleren. Samen(be)leven is de
boodschap. Daarom kan het nut van verenigingen als essentieel
onderdeel van de maatschappij niet onderschat worden. Wij allen, met
de duizenden vrijwilligers gaan de verzuring tegen.
De voorbeelden hiervan zijn legio: de verbroedering met onze
Duitse vrienden uit Ommersheim die onlang herbekrachtigd werd, het
gezamenlijk kamp van de jeugdbrandweer van beide gemeenten, dat
op dit eigenste moment doorgaat in domein Jericho. Vermeldenswaardig is tevens de oprichting van Annah (het Anzegems netwerk
voor aanvullende hulp) (lees verderop), en natuurlijk de wekelijkse
activiteiten in jullie club of organisatie. Proficiat.
Zoals gebruikelijk staat er toch nog wat gepland tijdens de zomerluwte. Lees gerust deze Verteller van voor naar achteren en je weet er
alles over. Vanuit de Dorpsraad Vichte en al zijn verenigingen wensen
we jullie een fijne zomer en dito vakantie toe. Tot op Vichte
Ommegang of een van de vele evenementen.
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, Voorzitter
De Davidsfondsafdelingen
van onze fusiegemeente
nodigen u vriendelijk uit tot de

Programma Ommegang 2008

11 juli-viering
Zaterdag 5 juli
18u00-01u30

zondag 6 juli 2008
Eucharistieviering om 10u30
in de St-Janskerk te Anzegem
opgeluisterd door het koor Forlana Consort

Ploezerock, Place Pia (plein voor het kasteel)
Diverse rockbands (zie affiche)
Org. : Plouzerock, inkom gratis

Academische zitting
om 11u30
in de raadzaal van het gemeentehuis

Zondag 6 juli
15u00-17u30

18u00-?

Feestrede door Bart De Wever,
algemeen voorzitter N-VA en
federaal volksvertegenwoordiger
Muzikale omlijsting
door Forlana Consort

58° Ommegangsprijs
Wielerwedstrijd voor elite zonder contract
Aankomst Oudenaardestraat (café de Gilde)
BBQ Café Molenhuis
Op houtvuur gebakken Cobourg (hesp) à volonté
14 euro volw - 7 euro (5-12 j)
Kaarten in de café 0495 275091
(Kathleen en Ronny)

Receptie
Met de medewerking v/h Gemeentebestuur

VLAAMSE
GEMEENSCHAP

FEEST
VAN DE

Opgelet !

Vichte bevlaggen
Vroeger werd tijdens belangrijke feesten
en activiteiten aan de bevolking gevraagd
hun huizen te versieren met de vlag van het
dorp of de wijk. Deze traditie is bij sommige
dorpsgenoten wat in onbruik geraakt en wel
om een heel praktische redenen; ze hebben
er gewoon geen. Het is namelijk al decennia
geleden dat er nog eens vlaggen van Vichte
werden gemaakt. Er zijn bovendien heel wat
huizen bijgebouwd in ons dorp.
Het Buro van de Dorpsraad heeft daarom
beslist dit euvel deze zomer op te lossen.
We schreven een gespecialiseerde vlaggenmaker aan die ons het volgende kan aanbieden:
Vlag van Vichte: Grootte 1 x 1.5 meter,
driedraads gebreid, licht glanzend, rectobedrukt met 100 % doordruk, 115 gr/m2 ,
zeefdruk, licht-, kleur,-en wasecht, rondom
dubbel omzoomd voorzien van versterkt
mastlint en 2 D-ringen voor bevestiging
Afbeelding: aan één zijde het schild van
Vichte op een gele achtergrond met de naam
“Vichte”.
Voor deze Vichtse vlag vragen we een bijdrage van 15 euro/vlag.

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 5 en 6 juli.
Op zaterdag 5 juli vanaf 15.u30 tot zondag 6 juli om 22u00
• is de toegang voor iedere bestuurder verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef te
Vichte, gedeelte tussen het kruispunt Kerkdreef-Vichteplaats en de Oude Kerk.
• is de toegang voor iedere bestuurder verboden in beide richtingen, met uitzondering
van plaatselijk verkeer in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen de Kerkdreef-Beukenhofstraat en de Oude Kerk.
Het verkeer komende uit de richting Deerlijk wordt ter hoogte van het kruispunt Beukenhofstraat-Kerkdreef omgelegd via de Beukenhofstraat naar de Peter Benoîtstraat (Vichte centrum)
Op zaterdag tussen 18u00 en 24u00 is de Vichteplaats verkeersvrij en afgesloten vanaf het
kruispunt met de Kerkdreef, de Spar en het kruispunt met de Hoekstraat-gewestweg.
Op zondag 6 juli is van 12.00 u tot 22.00 u de toegang verboden voor iedere be-stuurder
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 Kerkdreef-Vichteplaats
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)
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.
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Gelieve jouw bestelling door te geven via
e-mail naar tom@vichte.be of een berichtje
in zijn bus te steken (Beekstraat 6 te
Vichte). Jouw naam, adres en aantal vlaggen
volstaat. De bestelling wordt slechts aanvaard indien je ook het correcte bedrag overschrijft op rekeningnummer 001-416330241 op naam van de Dorpsraad Vichte met
vermelding van het aantal vlaggen.
De bestelling en de overschrijving
moet binnen zijn tegen ten laatste 15
juli. Net na het verlof start de productie en
we hopen dat we zo tegen de kermis onze
huzen kunnen “penten”. Als alles vlot verloopt bezorgen we je tegen 19 september
persoonlijk het kleinood.
Neem gerust contact op voor meer
inlichtingen of bel naar Dominique Demurie
op 0496 231 453.

VICHTE
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Plussers

Ziekenzorg Vichte-Ingooigem
Ziekenzorg Vichte-Ingooigem heeft naast de veertiendaagse ontmoetingen in ’t Huizeke
voor kaarting en hobbywerking nog de volgende activiteiten:
– 24 juni: Rondrit met thuisgebonden leden en zieken
– 1 juli: Kampioenviering
– 23 september: Kermisdinsdag is er van 14u tot 19u Open-Deur in ’t Huizeke, Oudenaardestraat. Alle werkjes door de hobbyleden gemaakt worden tentoongesteld en verkocht.
Men kan er ook een drankje komen drinken.
– 25 november: Voordracht ‘Blijf in beweging’
– 26 december: Kerstviering
Alle info kan bekomen worden bij de voorzitter: Agnes Terrijn, Vossestraat 12, Ingooigem
en medevoorzitter Simonne Vandaele, Deerlijkstraat 41, Vichte

ANNAH

Startactiviteit op donderdag 28 augustus, 14u00-16u00. Meer informatie bij
greetdekesel@telenet.be.
Wie zijn wij ? Plussers zijn jongeren vanaf 13 jaar die na het vormsel de keuze gemaakt
hebben om verder te groeien als christenen. Je bent welkom!
We komen maandelijks enkele uren samen tijdens het weekend. De groep is voor ons heel
belangrijk: hierin kunnen we zijn wie we echt zijn en krijgen we de kans om bezig te zijn met
wat we echt belangrijk vinden.
Spreken over en spelen rond je geloof is geen gemakkelijke opdracht. Je kan er bij vele
leeftijdsgenoten niet over beginnen, bij de plussers wel.
Vanuit ons bisdom krijgen we ondersteuning van IJD, de jeugddienst van ons bisdom. Het
doet deugd om op activiteiten van IJD anderen bezig te zien en te weten en voelen dat je er
niet alleen voor staat om Jezus te volgen in je eigen leven.
Sinds 7 jaar is er een plusserswerking met jongeren uit Vichte, Ingooigem en Heestert.
Onder de vorm van spel, film, uitstap, tocht, bezinning, zingen… maken we tijd om met Jezus
op weg te gaan. We gaan met Hem mee en krijgen de kans om ons verder te vormen, om
standpunten de leren innemen over wat rondom ons gebeurt zoals vriendschappen,
vluchtelingen, milieu, liefde, geweld, armoede…
Vele groeten,
Karen Catry, Greet De Kesel, Frieda De Bondt, Elien Vangheluwe en Liesbet Vanhoutte,
greetdekesel@telenet.be, Molendreef 78, Vichte, 056/325689

(ANzegems Netwerk Aanvullende Hulp)
van start… ook in Vichte

WAT?
Mensen met een zorgvraag of senioren
via vrijwilligers te ondersteunen met beperkte en aanvullende hulp om hen zodoende
langer zelfstandig te laten wonen.
– Sociale dienstverlening
o Taakjes in en om het huis
o Bezoekjes
o Leeshulp
o Info en advies
– Dienstverlening tegen km-vergoeding
o Vervoer
o Boodschappen doen met de mensen
De infovergadering van 20 juni bracht,
naast een aantal geïnteresseerden, ook
enkele potentiële vrijwilligers en potentiële
gebruikers of familie van gebruikers op. Het
liet ons ook – gelukkig – zien dat er nog veel
‘annah’s’ bestaan en dagdagelijks stil en
oprecht bezig zijn…
Maar wat met die mensen die geen
Annah kennen? Of wat met annah’s die best
Annah willen zijn… als bezoekje nu en dan

of als boodschapper van dienst? Precies
daarom zetten wij het project Annah in de
steigers… Een AANVULLEND project die de
bestaande diensten dichter bij de mensen
brengt… en via beperkte aanvullende dienstverlening net soms dat verschil kan maken.
Annah kan enkel door jullie groot
worden…
De folder wordt binnenkort bezorgd en
zal her en der meegenomen worden… draag
de info mee… laat de Annah in je opstaan of
breng mensen bij Annah…
Voel je je geroepen, ken je mensen die bij
Annah baat hebben neem contact op met het
Sociaal Huis, antennepunt Anzegem op 056/
69 44 32. We kijken samen waaruit de samenwerking kan bestaan…
Maak Vichte nog wat mooier en laat ons
voor en door elkaar zorg dragen van…

BOEKENTIP : winnaars Kinder- en
Jeugdjury 2007-2008:
tot 6 jaar: 1. Schattig - Lida Dijkstra en Marije Tolman (ill.) / 6 tot 8 jaar: 1. De
tijgerprins - Chen Jianghong / 8 tot
10 jaar: 1. Het verhaal van oom
Shelby over Lafcadio, de leeuw die
terugschoot - Shel Silverstein / 10
tot 12 jaar: 1. Het Geheim van te
veel Torens - Mark Tijsmans / 12
tot 14 jaar: 1. Elfenblauw - Johan
Vandevelde / 14 tot 16 jaar: 1.
Twilight: een levensgevaarlijke liefde - Stephenie
Meyer

Inschrijven voor het leesjaar 2008-2009
kan vanaf nu in de bib !

NIEUWE PRIJZEN: Vanaf 1 juli wordt het
maningsgeld € 0,30 per boek per week.
Vergeet daarom niet: verlengen kan steeds
via de website:
www.anzegem.be/bibliotheek.
OPGELET: Geen uitleen op
zaterdag 12 juli en maandag 21
juli 2008
JAARLIJKSE VAKANTIE =
UITLEEN TOT EIND AUGUSTUS
Bib gesloten van maandag 28
juli t.e.m. zaterdag 16 augustus 2008; terug
open op maandag 18 augustus. De hoofdbibliotheek blijft evenwel open t.e.m. 31 juli.

Wiel in Wiel Vichte

Tot zeer binnenkort
ANNAH
056 69 44 32

Beste sportvrienden,
De voorjaarskoersen zijn
reeds een tijdje voorbij en Vichte komt om de
hoek piepen om zijn koershoogdagen te vieren.
Na de prachtige Kaas- en Breughelavond
van maart zullen we weer onze kuiten
smeren. Hou volgend jaar 21 maart 2009
vrij voor deze avond die plaatsvindt in de
feestzalen Rembrandt, het is altijd de moeite
waard. Wie er niet bij was…
Na onze tourhoogdag van 2007 weten de
Vichtenaren en vele anderen wel beter.
Het nieuwe werkjaar van Vichte start op
zondag 6 juli met een NIEUWELINGENKOERS. De beloftenkoers hebben we opzij
gezet om het jonge geweld een kans te geven.
Ik zou zeggen allen op post aan de GILDE bij
Ann en Jan waar de aankomst is en de prijsuitdeling. De start is om 15.00 uur en de
inschrijvingen in Café de Breughel bij Bernard.
De “VELDCROSS DER VICHTENAREN” zal
zeker niet ontbreken op het appel.
Op zaterdag 20 september verwachten we
u massaal op de Vichtse platse om de vele deelnemers van de VELDCROSS DER VICHTERNAREN
uid aan te moedigen. De start is om 18.30 uur op
de platse aan café den Hert bij Jopie.
De dag erna op zondag 21 september
hebben we dan onze jaarlijkse afspraak in de
Molendreef voor de JUNIORENWEDSTRIJD. Wie
dit nog niet heeft meegemaakt heeft zeker al
zeer veel gemist. Het is een waarlijke volkstoeloop en het was al iedere keer een puike wedstrijd. Alles wordt in het werk gesteld om er een
terug een prachtig initiatief van te maken.
Kermisdinsdag 23 september 2008 wordt
uiteraard de super hoogdag met de 76 ste editie
van de TEXTIELPRIJS voor beroepsrenners.
Wie er de vorige jaren bij was heeft super
spannende wedstrijden kunnen meemaken
met prachtige winnaars. Vele WK-kandidaten waren present vorig jaar en we hadden
een veelbelovende winnaar met Iljo Keisse.
Dit jaar zal het bestuur zijn beste beentje
voorzetten om vele renners aan de start te krijgen, vorig jaar hadden we 129 deelnemers.
De koersen in Vichte krijgen een punch dit
jaar met een supernieuwigheid, komen kijken!
Natuurlijk kunnen we niet zonder de steun
van de vele seingevers die de wedstrijden
ieder jaar in goede banen brengen. Ze staan
paraat voor de veiligheid van de renners, laat
ons ze respecteren. Eveneens kunnen we ook
uw steun gebruiken want de wedstrijden vergen een ernstige financiële inspanning. We
moeten het hebben van de medeburgers en
ook van onze talrijke sponsors.
Het bestuur verheugt zich dat talrijke
Vichtenaren op al de wedstrijden present
tekenen. Het voltallig bestuur dankt u.
Tenslotte wensen we iedereen prachtige
en sportieve wedstrijden toe. Tot hoors !

KSA: BBQ met ons mee! VKSJ Vichte

Een jaar kijken we er al naar uit, we hielden het bijna niet meer uit, maar eindelijk is
het zover: ZOMERVAKANTIE !
Traditioneel zetten vele jonge kerels van
Vichte deze periode in met
een flinke portie plezier, kameraadschap, vet veel avontuur… kortom, een KSA-kamp
om van te smullen!
De kabouters, kapoentjes
en tiptoppers trekken deze
zomer naar Geel, de knapen
vertoeven ondertussen in
Villers-Sur-Lesse.
Jonghernieuwers en hernieuwers slaan de
tenten dit jaar buiten onze landsgrenzen op.
Op het einde van de zomer trekken de jonghernieuwers samen met alle jonghernieuwers
van West-Vlaanderen naar Lourdes.
De hernieuwerbusjes zetten deze zomer
koers richting Kroatië. Omdat rechtstreeks
te direct is, wordt meer dan waarschijnlijk
onderweg ergens halt gehouden. Je zult de
verhalen moeten afwachten om te weten
waar precies ;-)
Deze buitenlandse kampen kosten uiteraard
wat meer dan de ander kampen. Binnenkort
passeren we dan ook opnieuw met heerlijke
koekjes. Je hoeft dus niet uit je huis voor een
koekje bij de fokkie. Dat smordt wullen!
Hoewel we het liever niet geweten
hebben, zal wellicht ook dit jaar weer een
einde komen aan die vakantie. Gelukkig
blijft het KSA-plezier verder duren!
Tijdens het kermisweekend (21 september) pakken we immers opnieuw uit met de
Games! Dit keer wordt het meer dan een
namiddag plezier en grappige stoten.
Iedereen is al rond de middag welkom voor
een heerlijke BBQ! Voor € 12,00 kan je à volonté genieten van ribbekes, pensen, brochettes… (kaarten zijn binnenkort te verkrijgen bij de leiders). Na het eten gaan we dan
van start met de spelen zelf. Wil je zelf
meestrijden voor de eerste plaats? Met een
groepje van 5 kan je al deelnemen. Aarzel
dus niet om contact op te nemen met Jelle
Ryckoort (0496 05 42 91 - jelleryckoort@hotmail.com) voor meer info.
Heb je nog vragen over de werking van
KSA, wens je onze tent te huren … surf dat
gerust eens naar http://www.ksatervichten.be
of neem contact op met onze bondsleider
Jonatan (0472 777 427 – jonatanbaert@gmail.com).
Geniet met volle teugen van de vakantie!
KSA-groeten, de leiders

Vichte

Beste ouders, beste Vichtenaren,
VKSJ zit niet stil in de zomer, na onze
lastige blokperiode zijn we er weer klaar
voor! Tijdens de kermisperiode zal u ons kunnen vinden met een standje op de
Vichteplaats waar we heerlijk fruitige jenevertjes verkopen. Aarzel dus niet om er eentje te komen proeven.
Dan trekken we er ook nog met z’n allen
op uit naar Bree.
Daar is niet enkel het huis van tennisster Kim Clijsters te zien maar ook ons
fantastisch kamphuis ! Op zaterdag 12
juli vertrekken we met de trein richting
Bree, voor de allerkleinsten zal dit dinsdag 15 juli zijn. De 20e juli, zijn alle ouders welkom om eens een kijkje te komen
nemen naar het kamphuis en hun
dochter(s) op te halen. Meer gedetailleerde informatie zal volgen in de
kampboekjes die jullie begin juli in de bus
krijgen. We kunnen nu al zeggen dat het
fantastisch wordt en dat we reeds een
grote portie ‘mooi weer’ bij Frank
hebben besteld.
Voor vragen of andere suggesties kunnen
jullie nog steeds terecht op onze website
http://www.vksj-vichte.be, die tevens
werd verkozen tot mooiste van alle
jeugdwerksites in Vlaanderen! Bedankt
aan iedereen die stemde! Daar kan u een
berichtje achterlaten op ons gastenboek en
tevens e-mailadressen vinden van alle leidsters. Vergeet ook zeker niet te kijken naar
de foto’s, er staan zeker en vast wel enkele
leuke kiekjes op die u moet gezien hebben.
Voor dringende zaken kan u ook altijd
terecht bij de hoofdleidsters; Ellen Vandamme 0472/202500 en Marie Tack
0499/317570.
Vele lieve groeten,
de leidsters.
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FAMILIEFEEST 2008
Gemeenteschool te Vichte
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
14.00 Casinofietstocht: leuke fietstocht
voor klein en groot
20 km met vrije start: 14u00 -15u00
deelname 1,50 €: tussenstop met
drankje inbegrepen
18.00-20.00
Vlees en visschotel 4 soorten vlees
en 4 soorten vis met verse groentjes
en frietjes “à volonté”.
volwassenen 14 € Kinderen 7 €
kaarten te bestellen tegen 18 aug.:
Vancamelbeke Ivan 056/77 32 87
Café De Gilde 056/77 36 36
20.00 Djembe-ambiance
ZONDAG 24 AUGUSTUS
07.30 Vinkenzetting Grote prijs KWBKAV
inschrijving vanaf 7u30 u.in de
gemeenteschool, vooruit 50 €.
iedereen bloemen + tal van gratis prijzen (vinkenkooi…)
prijsuitreiking in de gemeenteschool
Mountainbike 4e kapellekestocht
30 - 50 - 60 - 80 - 110 - 130 km
inschrijven vanaf 7u30 tot 10u30 in de
gemeenteschool.
deelnameprijs 2 € KWB-leden / 3,50 €
niet-leden / ≤ 12 jaar gratis
verdere info : Debaveye Philip 056/
77 23 71 / www.kapellekestocht.be
13.30 Koffie en taart
14.00 Petanquetornooi Grote prijs Kantoor Willy Van Den Berghe Centea
- Verzekeringen - Securex - Immobiliën
duplette, deelnameprijs : 1 € per persoon (2 € per ploeg)
inschrijven tegen 18 augustus bij
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 van 11.30 tot 14.00 / van 17.00
tot...: lekkere frietjes te verkrijgen aan onze
eigen frituur.
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13e Schaliënhoffeesten

4de Kapellekestocht 24/08/2008
De vierde Kapellekestocht wordt opnieuw een gevarieerde
tocht voor zowel de
recreatieve als de meer
ervaren biker. Dit jaar
bieden we een volledig
vernieuwd
parcours
aan. De hoofdlus loopt vooral over het
grondgebied van Groot-Anzegem, maar deze
editie loopt ook over de onverharde wegen
van Wortegem-Petegem. Voor de recreant
blijft het parcours van de Gavers bestaan.

Groenzone Schaliënhof

VRIJDAG 5 september 2008
19u30 : ALGEMENE QUIZ
ZATERDAG 6 september 2008
Vanaf 14u00: doorlopend: gezinsfietstocht + knutselnamiddag en film voor de kinderen
16u00 : Sportief evenement: info: wim.merlevede@telenet.be
20u00 : optreden Malibré: info: www.malibre.eu
ZONDAG 7 september 2008
Vanaf 10u00: Streekbierkaarting
12u00 : Barbecue à volonté (dus niet meer op zaterdagavond!)
15u00 : Vichtes Pleinspelen

Deze lus is perfect te rijden bij droog weer met
een gewone fiets in het
bij-zijn van de kids. 35
km fietsplezier.
Voor de meer getrainde bikers bieden
we afstanden aan van 45
tot 120 km.
Voor meer informatie kunt u steeds onze
website bezoeken www.kapellekestocht.be
of mail naar info@kapellekestocht.be.

Programma
ZWEMMEN
OP MAANDAG
(ook voor niet-leden)
Voor vele leden is ons zwemuurtje nog
volledig ongekend en willen wij jullie
daarom vertellen dat op maandag van
19u45 tot 20u45 het volledig zwembad
van Deerlijk voor KAV-Vichte is afgehuurd.
Dit is dus privé-zwemmen met/of zonder
begeleiding (zoals u het zelf wenst). Is dit
geen luxe ! Twijfel niet langer en kom mee
een duik (of plons) in het water nemen. Een
abonnement is niet verplicht, u kan ook per
beurt betalen.
KAV-leden betalen voor een abonnement
€ 100,00, niet leden € 125,00. Deze prijzen
zijn geldig van 1 juli 2008 tot 30 juni 2009.
Per zwembeurt is het voor KAV-leden € 3,50,
niet leden € 4,00. In de vakanties mogen de
kindjes mee voor de prijs van € 1,00.
Meer inlichtingen bij Hilde Dehullu - tel.
056/77 69 09.
FIETSSEIZOEN
Iedere dinsdag, start aan de kerk om
19u.30. Wekelijks wordt er 1 uurtje gefietst
dit tot en met 15 juli. Na het verlof opnieuw
op 19 en 26 augustus.
Dit is enkel een actitiveit voor KAV-leden
(KAV-lid = verzekerd).
UITSTAP MET KINDEREN
Woensdag 2 juli 2008
Zoals gewoonlijk zetten we de zomervakantie in met een uitstap voor kinderen.
Wij gaan terug naar het recreatiedomein
“De Brielmeersen” te Deinze en hopen ook
dit jaar op een zonnige namiddag.
Na onze nare ervaring van vorig jaar
(problemen met de cafétaria, bij een stortbui
mochten onze kinderen niet binnen) hebben
wij besloten zelf voor koffie/thee en een versnapering te zorgen voor de mama’s of
oma’s. U bent natuurlijk volledig vrij indien u
toch in de cafétaria iets wilt nuttigen. De
kindjes zijn wij ook niet vergeten, voor hen
brengen wij een drankje en verrassing mee.
Wij spreken af om 13u30 aan de kerk.
Inschrijven ten laatste op 26 juni bij :
Ingrid Vandepitte, Beukenhofstraat 107,
Vichte, tel. 056/77 57 56 of Mady D’Hoop,
Hooiestraat 27, Vichte, tel. 056/77 23 71
Dit is een activiteit voor KAV-leden die
enkel voor KAV-leden bedoeld is.

Wijk Lendedreef Kermisfeesten
(Lendedreef, Elfnovemberlaan en Edgar Tinelstraat)
Activiteiten in de tent: naast voetbalveld Lendedreef aan Boterbloemstraat
VRIJDAG 29 AUGUSTUS 2008
17u00
Koffiefeest voor gepensioneerden en langdurige zieken van de wijk
17u30
Optreden van Frans Deketele : amusement verzekerd voor de ganse avond
19u00
Receptie voor de sponsors van onze feesten
20u00
BINGO-AVOND : 6 loten voor € 3,00 / € 1200 prijzen / Hoofdprijs : ‘t Beddeke
Gezellig samenzijn
ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2008
15u00-16u00
Gratis pannenkoekenfestijn voor kinderen tot 12 jaar
vooraf inschrijven bij Frans Soete Elf-Novemberlaan 14
16u00-17u00
OPTREDEN GOOCHELAAR KRIS KRAS voor kinderen en volwassenen
18u00-20u00
GRATIS BREUGHELMAALTIJD voor inwoners van de wijk
Niet-inwoners € 5,00 vooraf in te schrijven
20u00
“LENDEDREEFSE DANSFOLIE” FUIF met DJ FILIP
Tombola voor de gezinnen van de wijk aanwezig in de tent:
1ste prijs fiets: geschonken door Ann en Jan van de GILDE
en nog vele waardevolle prijzen (iedere aanwezige van gezin van de wijk heeft prijs)
ZONDAG 31 AUGUSTUS 2008
11u45
BARBECUE inschrijven vóór 27 aug. : Frans Soete, Elfnovemberlaan 14 - 056/77 55 75
16u00
45ste EREPRIJS MAURICE DERYCKE WIELERWEDSTRIJD VOOR NIEUWELINGEN BWB.
Afstand: 67,2 km of 16 ronden van 4,2 km
€ 447,00 prijzen en iedere ronde premie
Trofee tussen Leie en Schelde
Kleedkamers: voetbalterrein Lendedreef - Inschrijving en prijsuitdeling in de tent
Start: Maurice Derycke, Lendedreef 48 - Aankomst: Laridon Stefaan Lendedreef 45
18u30
BOLLINGWEDSTRIJD voor VROUWEN en MANNEN - EREPRIJS C & V CONSTRUCT
Verschillende categorieën
20u30
Trekking TOMBOLA STEUNKAARTEN :
1e prijs bon € 200,00 BEDDEKE - 2e prijs bon € 150,00 KLEDING GERDA
3e prijs bon € 100,00 ZONNECENTER - 4e prijs bon € 50,00 VANDEPUTTE SLAGERIJ
5e prijs microgolf MAURICE DERYCKE - 6e prijs radio-cd speler MAURICE DERYCKE
7e prijs koffiezet MAURICE DERYCKE EN NOG VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN
SANGRIABAR VOORZIEN TIJDENS DE FEESTEN !

Wandelclub
De Textieltrekkers

vzw

Het werkjaar 2008 is hiermee halverwege.
Met welbehagen kunnen wij terugblikken
op de voorbije 6 maand met diverse en over
de ganse lijn succesvolle wandelorganisaties,
welisweer in de hand gewerkt met telkens
schitterend weer !
Even terugblikken :
Zondag 17 februari AKTIV-tochten
vanuit
Kaster - zeer zonnig 2.009 wandelaars
Donderdag 10 april 4de Grastocht vanuit het
O.C. te Grijsloke - zonnig 647 deelnemers
Donderdag 8 mei 4de Bloeitocht vanuit
Kaster - zonnig - 531 deelnemers !
Wat staat er ons nog te wachten voor de
tweede helft van dit jaar :
Woensdag 2 juli - 4de Hooitocht vanuit
de Mensinde te Tiegem - een 4-tal lussen
tussen 6 en 10 km die telkens terugleiden
naar de startplaats. Zeker een aanrader voor
beginnende wandelaars en op deze eerste
week van de schoolvakanties zeker ook voor
kinderen !
Zondag 14 september - 14de Prutsketochten vanuit de Stringe te Vichte met als
objectief en als het weer meewilt, 2.500 wandelaars! Diverse af-standen met telkens
strategisch ingepaste rustposten brengen de
wandelaar langs onbekende paadjes in de
ons omringende (deel)gemeenten.

Iets verderop liggen dan nog :
De 4de Zaaitocht op vrijdag 10 oktober vanuit de Linde te Ingooigem en tot slot
De 4de Slachttocht op woensdag 26
november vanuit De Speldoorn te Anzegem
(Heirweg).
Vermeldenwaard is zeker het feit dat op
vrijdag 25 juli vanuit De Stringe te Vichte,
het startsein wordt gegeven voor de 3de
Internationale Wandeltocht van Vichte
naar Dhron, een 8-daagse wandeltocht over
415 km naar Neumagen-Dhron aan de
Moezel in jawel Duitsland !
Ongeveer 100 gezonde stappers, met een
ploeg van 40 medewerkers zullen zich voor
deze avontuurlijke, maar tot
in de puntjes voorbereide
tocht aanmelden.
U ziet er bruist wat in de
wandelclub die op heden
ongeveer 400 actieve leden
telt ! Zins om eens te komen
kijken ? Doe even mee aan
één van de komende activitei-ten, u wandelt
op eigen tempo, dus ontspannend en toch
sportief, het kost u vrijwel niets (1,50 euro
per persoon) met verfrissingen en voedsel
aan zeer democratische prijzen en... op een
mum van tijd maakt u nieuwe vrienden.
Dus... DOEN !
Wenst u meer info, surf of mail naar :
www.textieltrekkers.be
of rita.secr.ttr@gmail.com
of john.depamelaere@edpnet.be.

FAMILIEFEESTEN KWB EN KAV
Op zaterdag 23 en zondag 24 augustus
’08 in de Gemeenteschool “De Beukennoot”
te Vichte. Zeker te onthouden is de Djembéinitiatie op zaterdagavond.
Meer inlichtingen bij Mady D’Hoop, tel.
056/77 23 71.
FIETSEN NAAR DE GAVERS
Maandagnamiddag 8 september ‘08
Start om 14u00 aan de kerk
STARTAVOND WERKJAAR 2008-2009
Vrijdagavond 3 oktober 2008
Voorstelling nieuw werkjaar en gastoptreden !
NIGHT OF THE PROMS

Vrijdagavond 24 oktober 2008
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 !
Optredens van Simple Minds, Sinéad
O’Connor, Live, Angels In Harlem Gospel
koor, Igudesman & Jao, Il novecento en John
Miles (www.notp.com/belgie/antwerpen/programma).
Wij zorgen voor vervoer, ticket (zitplaats
1ste categorie), een hapje en een drankje op
de bus voor de prijs van € 56,00/persoon.
Inschrijven bij Cindy D’Hoop - tel.
056/772239, cindydhoop@edpnet.be, betaling tegen 31 augustus 2008
Lid worden ?
Kan altijd ! Voor 1 jaar € 25,00/persoon of
kom op onze startavond en “Proef van KAV”.
Wij proberen het volgende te voorzien in
het nieuwe werkjaar : koken met wintergroenten, prettige patatjes, juwelen knopen,
bloemschikken, kippen in Powertex, stijladvies, lady dansen,… en onze vaste uitstappen
startavond, kerstfeest, daguitstap, uitwaaitocht, paasviering, avondje uit, uitstap
met kinderen, iedere maandagavond zwemmen, vanaf mei iedere dinsdagavond fietsen.
Meer info : tel. C. Cosaert - 056/77 54 66
of een van de bovenstaande nummers.
kavvichte@hotmail.com
www.clik.to/kavvichte

TC Vichte
Zomervakantiestages mini-, midi- en maxitennis 2008
Hierbij informatie i.v.m. de stages tijdens de zomervakantie 2008 in TC Vichte vzw.
Wanneer? Stage 1: van maandag 7 juli tot en met vrijdag 11 juli 2008
Stage 2: van maandag 14 juli tot en met vrijdag 18 juli 2008
Lesuren? Voormiddag: 10u00 - 12u00: maxitennis gevorderden
Namiddag: 13u30 - 15u00: minitennis begin. (blauw) en gevorderden (rood)
15u00 - 16u30: miditennis begin. en gevorderden (oranje)
16u30 - 18u00: maxitennis begin. en halfgevorderden (groen)
Leeftijden? Minitennis voor beginnende en gevorderde kinderen uit 2de kleuter tot 4de lj.
Miditennis voor begin. en gevorderde kinderen uit het 2de tot 6de leerjaar
Maxitennis beginnelingen en halfgevorderd voor jeugd van 10 tot 18 jaar
Maxitennis gevorderd voor jeugd van 10 tot 18 jaar
Plaats? Op de gravelvelden van TC Vichte, gelegen achter de basisschool, Beukenhofstraat,
Vichte. Bij regen in de sporthal naast de tennisclub.
Lesgevers? Gediplomeerde lesgevers o.l.v. jeugdcoördinator Alain Demurie.
Inschrijvingsgeld (per week)?
Maxitennis gevorderd: 45 euro leden TC Vichte en 55 euro niet-leden
Mini-, midi- en maxitennis: 35 euro leden TC Vichte en 45 euro voor niet-leden
Inschrijvingen, inlichtingen en betaling?
Gelieve vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain Demurie, D. Vanhautestraat 62,
Vichte - tel. 056/77 66 96 - gsm 0478/288 185.
Gelieve te betalen via overschrijving op rek. 738-4221951-48 van TC Vichte vzw met vermelding “zomerstage 1 of zomerstage 2 + niveau (mini, midi, maxi) + naam van de leerling.
3
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TC Vichte seizoensprogramma
28 juni Fietsdropping TC Vichte inschrijving
mogelijk in ons clubhuis, avonddropping met
de vélo, voor het eerst in ons ne-venactiviteiten, gezellige fietszoektocht in kleine
groepjes. Meer info in het clubhuis.
18 aug.: aanvang van ons VTV tornooi: officieel tennistornooi bestaande uit verschillende reeksen, waar ook onze eigen leden
kunnen aan deelnemen. Info via website
www.tcvichte.be.
30 aug.: finale van ons VTV tornooi met de
prachtige reeksen Dames en Heren 2 (al een
hoog niveau) leuk om naar te komen zien.
Afsluiter van de finales wordt een kleine
receptie.
27 sept.: clubfeest grootst clubfeest in themavorm ( de zaal en het eten zijn aangepast
aan het gekozen thema), vind plaats in OC
De Stringe tot in de vroege uur-tjes, leuk

swingend feestje met lekker eten en een
streepje muziek. Inschrijving gebeurt via
kaartenverkoop door de bestuursleden
feestcomité en onze voorzitter. Info te
bekomen in ons clubhuis.
11 okt.: quiz-avond, een gezellig kwisavondje in de winter in ons clubhuis.
Iedereen met een beetje hersenen welkom.
Inschrijvingen via clubhuis.
18/19 okt.: klassieke afsluiter van ons
seizoen: finales clubcompetitie en sluiting
van onze bar altijd met een happyhour voor
de dorstlessers onder ons.

nen het kermisweekend (19 tot 21 sept.).
Op vrijdagavond 19 september nodigen we iedereen uit om samen met vrienden
en familie te komen luisteren naar een spetterend optreden van Willem Vermandere
in de Oude Kerk vanaf 20u00.
Op zondagvoormiddag organiseren we
vanaf 11u30 een vernissage in de Oude
Kerk. We openen zo onze tentoonstelling
van kunstwerken met muziek, drank en
hapjes. Hiermee willen we al de mensen die
ons de voorbije 10 jaar steunden eens in de
bloemen zetten en danken voor de steun en
warmte die we konden doorgeven aan de
melaatsengemeenschap in ILOILO. Onze tentoonstelling is daarna vrij te bezoeken tot
’s avonds.
Naast de kunstwerken die te koop
aangeboden worden, zal je kunnen genieten
van hapjes, drankjes, animatie voor de
kinderen, een prijskamp met heel mooie

10 jaar Iloilo-Vichte
Met de werkgroep Iloïlo-Vichte vieren we
met de kermis in september ons 10 jarig
bestaan. We voorzien een weekendhappening rond ons melaatsenproject in de Filipij-

prijzen, muzikale omkadering, streepjes
poëzie. Kortom een namiddag om met het
ganse gezin eens rustig te genieten.
Dit alles organiseren we natuurlijk ten
voordele van ons melaatsendorp in de Filipijnen.
Gedurende onze activiteiten staan we ter
beschikking om de nodige informatie te geven
rond ons project. Zo kunnen we u vertellen
hoever het staat met het kantklossen, de
eigen bakkerij en apotheek, de watervoorziening en de huisvesting. Er zullen zeer
mooie kant-en borduurwerken vanuit de Filipijnen verkocht worden. We zijn ook heel fier u te
kunnen vertellen hoeveel studenten konden
verder studeren door middel van een kleine
studiebeurs vanuit Vichte.
Kortom duizend en één redenen om
zeker af te komen.
Tot op het kermisweekend.

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kermis) te bezorgen vóór vrijdag 5 september 2008
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

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’HONT

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

