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DE VERTELLER

Editoriaal

Beste dorpsgenoten
Vichte slaat groen uit. Ja natuurlijk, denk je, het is lente. Het zou beginnen tijd worden na de koudste winter sinds 12 jaar. Maar nee, dat bedoel ik
niet. Je ziet dit soort groen ettelijke malen verschijnen langs palen op het kruispunt, aan het gemeentehuis, aan de Stringe , enfin aan alles wat maar iets met
een vlaggenstok te maken heeft. En daar blijft het niet bij. Ze hebben zo wat
gans Vichte en de andere deelgemeenten volgeplakt met gelijkaardige affiches
en zelfs boodschappentassen ontsnappen er niet aan. Je moet ze één ding toegeven, als de gemeente Anzegem iets doet, kun je er niet naast kijken.
Onze bestuurders hebben een marketingbureau onder de arm genomen om
zich een totaal nieuwe huisstijl aan te meten. Le nouveau Anzegem est arrivé!
Allez visueel dan toch. Op zich niets mis, het oubollige imago van ons bestuur
mag en mocht wel even opgepoetst worden. Maar dat wil niet zeggen dat je
geen respect meer kan hebben voor de identiteit van de verschillende deelgemeentes. Als ik mij niet vergis was dat zelfs één van de beleidspunten bij de
fusie in 1976. Dat er waardering zou zijn voor het cultureel, sociaal en historisch gezicht van de verschillende dorpen in een fusiegemeente.
Na de groene zondvloed blijft daar weinig van overeind staan. Naast de
groen-witte overwoekering had ik graag de vlag van ons dorp zien hangen. En
voor mijn part mag dat zij aan zij met de West-Vlaamse, Vlaamse, Belgische,
Europese en VN-vlag. En nee, ik ben niet gesponsord door de federatie van
vlaggenmastfabricanten.
We wonen nog altijd in Vichte, een dorp met een enorme culturele, sociale,
historische en economische rijkdom. Rijkdom die bovendien in eurocenten niet
te onderschatten is voor het bestuur in Anzegem. We leven in een fusie – gedane zaken nemen geen keer – maar respect voor de verschillende deelgemeenten
en hun identiteit moet er zijn, en geen stiefmoederlijkheid. Als ik bel naar een
gemeentedienst, hoor ik nog altijd graag waar de afdeling zich bevindt. Ik vernam al verschillende opmerkingen hierover van mensen die dachten dat ze ver-

keerd verbonden waren of op de verkeerde plaats stonden na een afspraak met een
dienst die niet in Anzegem ligt. Het gemeentebestuur en/of het communicatiebureau heeft niet of te weinig willen rekening houden met de waarden van de deelgemeenten en de typisch geografische situatie en spreiding van de gemeentelijke
diensten in Anzegem. Het is niet omdat een nieuwe huisstijl (en de negeer-dedeelgemeentenpolitiek) in de omliggende fusies past, dat het daarom bij ons
werkt. Het dorp is de basis van een gemeenschap en verdient waardering.
Hetzelfde respect mag er ook zijn tegenover de honderden vrijwilligers die
zich wekelijks onbaatzuchtig inzetten voor het verenigingsleven hier in Vichte.
Zij maken ons dorp leefbaar, bloeiend, boeiend, sociaal, jeugdig, sportief en cultureel interessant. Zonder hen zou deze Verteller niet keer op keer boordevol nieuwe activiteiten staan, en dit al reeds meer dan 22 jaar. We zijn nog niet van plan
er de brui aan te geven zoals de Eeklonaar die (na weliswaar 161 jaar) niet meer
van de persen rolt. De inwoners van de desbetreffende stad en het Meetjesland
getuigden dat ze het weekblad zullen missen omdat het met zijn artikels het
streek-nieuws in al zijn facetten belichtte en zo dicht bij de bevolking stond. Zij
werden slachtoffer van een harde economische – lees concurrentie – realiteit.
Wij werken daarentegen met mensen die zich belangeloos inzetten: de redactie, de schrijvers van de verschillende verenigingen en de personen die dit krantje
gratis bussen. En net daarom is het zo belangrijk het vrijwillig initiatief in al zijn
vormen te steunen. Niet alleen financieel en logistiek via o.a. gemeentelijke bijdragen, maar ook door jullie aanwezigheid op de vele interessante activiteiten én
jullie daadwerkelijke medewerking. Zo zal u verderop o.a. kunnen lezen dat de
Spinspoele de Vichtenaren oproept het historisch textielpatrimonium te helpen
inventariseren voor het helemaal verdwijnt. Er zijn eveneens medewerkers
gezocht bij de Dorpsraad omdat de Sint waarschijnlijk weer zijn opwachting zal
maken op zondag 29 november. Enfin, jullie lezen er meer over in deze paaseditie van het trimestrieel Vichtens dorpskrantje “de Verteller”.
Veel leesgenot en tot op één van de vele activiteiten.
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte:
Dominique Demurie, Voorzitter

Toneelgroep Streven: Mankie Billie
Klinkende paasklokken, felgele kuikens en rivieren van chocolade: check! Dringend
tijd dus voor het tweede stuk van Strevens toneelseizoen. Bijna kwam er een kink in de
kabel, maar het geloof en enthousiasme van onze ploeg heeft mogelijk onheil voorkomen. Ondanks enkele onvoorziene omstandigheden gaat “mankie billie” wel degelijk
door, alleen is er een wijziging in de data.
De première van zaterdag 11 april valt weg, en in de plaats daarvan komt zondag 19 april (18u). De drie speeldata zijn dus: vrijdag 17 april (20u), zaterdag 18
april (20u) en zondag 19 april (18u). Eén kernachtig weekend dus waarin cast en
technische ploeg van Streven u een topper brengt. Tracht dit niet te missen beste Vichtenaren, het wordt echt een fris en jong specialleke.
(Verder in dit nummer vindt u meer info en alle praktische details.)

Komt de Sint weer?

De lente is in het land!
Terwijl we allen met volle teugen van de eerste zonnestralen van het jaar genieten, is
muziekminnend Vichte zich alweer in het zweet aan het werken.
9 jaar na de succesvolle samenwerking voor “Ouverture 2000”, slaan de Vichtse muziekverenigingen opnieuw de handen in elkaar. Hoofdrolspelers van dit Lenteconcert zijn de SintCeciliafanfare, het Sint-Stefaanskoor en Forlana Consort.
Op zaterdag 4 april wordt de nieuwe kerk het schouwtoneel voor een aangename en
luchtige muzikale avond, met fanfare, koor, hoorn-, trombone- en saxensemble. De dirigenten stelden een gevarieerd programma samen voor eenieder die wel van een ontspannend
streepje muziek houdt.
Kaarten kosten 8 euro en zijn te verkrijgen bij alle leden en via nummer 056/37 29 12.

Sinds 2002 komt de Sint jaarlijks een
bezoekje brengen aan de brave (en iets minder brave) kinderen van ons dorp. Het Sinterklaascomité, die zich ontwikkelde vanuit de
Dorpsraad, heeft jaren uitstekend werk geleverd om er telkens opnieuw een schitterend
kinderfestijn van te maken. Na zes succesvolle edities hoopte het comité op een aflossing
van de wacht. Dit kwam er niet direct zodat
het vorig jaar organisatorisch niet mogelijk
was om de goedheilig man op het appèl te
laten verschijnen.

toe te steken. We zullen deze oproep en de
verschillende taken in detail bespreken op de
volgende Algemene Dorpraad op woensdag 22 april in de raadzaal van het gemeentehuis te Vichte om 19u30. De verenigingen
zullen hiervoor nog een uitnodiging in hun
(elektronische) bus ontvangen.

We zijn echter verheugd je te mogen melden dat de onderhandelingen voor dit jaar al
in een ver gevorderd stadium zitten. Indien
er genoeg interesse en medewerking is, zal
het Sinterklaasfeest weer plaatsvinden en dit
op zondag 29 november vanaf 14.00 uur in
de Stinge te Vichte.

Dorpsraad Vichte

Het concept is ietwat gewijzigd tegenover
de vorige edities. Zo zal het feest vanaf nu
om de twee jaar georganiseerd worden en
blijven de activiteiten zich volledig afspelen
in de Stringe, maar daarover meer in de volgende Verteller.
Graag had de Dorpsraad Vichte hierbij
een oproep gedaan naar personen, besturen
of verenigingen die zich willen vrij maken op
de desbetreffende zondag om een handje
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Laat alvast iets van je horen indien je je
vrij kan maken voor dit schitterend kinderfeest op tom@vichte.be of dominique@vichte.be of bel naar 0496 231 453. Alvast
bedankt voor je inzet.

De Textieltrekkers
de
5

KSA ter Vichten viert feest!

vzw

Halowa,
Ooit al gedroomd over een fantastische strandfeest in Hawaï!?
Geen nood… op zaterdag 25 april brengen wij Hawaï naar Vichte!
Place to be is feestzaal De Stringe die voor de gelegenheid wordt omgebouwd tot een
fantastische strandparty, waarin plezier en vertier uw deel zal zijn.
Zonnige cocktails, een heuse waterval en blitse DJ’s zullen de ingrediënten zijn van ons
onovertroffen feest.
Als kers op de taart, als rietje in je cocktail, komen Otto Jan Ham en Christophe Lambrecht
de beats rond onze oren draaien dat het een lieve lust is!
De mensen die niet kunnen wachten tot deze hoogdag kunnen altijd van een voorproefje genieten op onze website www.strandbal.be.
Dat KSA ter Vichten wel graag eens feest, zullen ze in Vichte geweten hebben!
Gelukkig is
KSA ter Vichten
heel wat meer
dan feest vieren!
Na onze fuif
volgen namelijk
nog enkele fantastische weken
tot eind mei
waarin de leiding
weer
paraat staat.
Als uitschieter hebben wij
onze gekende
zeedag, die we
– om de moederkes wat te
ontlasten
–
gepland hebben op 10 mei.
Hierna volgt
een korte lentestop, waarin de leiders zich opladen (en ook een beetje studeren) om in juli
een beestig kamp te organiseren.
Kabouters, Kapoentjes en Tiptoppers trekken van 11/07 – 20/07 naar Bilsen-Stokkem,
Knapen en Jonghernieuwers kamperen van 1/07 – 10/07 in Dohan.
Graag wenst KSA ter Vichten u nog een fijn Pasen en zonovergoten lente toe!
Ad Valvas: – KSA Ter Vichten verhuurt nog steeds een comfortabele feesttent voor
recepties, communies of tuinfeestjes.
– Vragen aan KSA Ter Vichten?
Neem eens een kijkje op onze website (www.ksatervichten.be) of contacteer
onze bondsleider: jonatanbaert@gmail.com of 0472 777 427.

GRASTOCHT

Gijzelbrechtegem zaal De Kleine Kluis op donderdag 9 april
Inschrijven kan van 7u00 tot 15u00
Wie gaat er nooit eens een wandelinksken doen, en meestal is dit altijd het zelfde rondje
of traject, zo eens rond de kerktoren of enkele straten verder. Nochtans zijn er kansen genoeg
om eens een uitgepijlde wandeling te maken. Niets is eenvoudiger om gewoon pijltjes te volgen, zo zonder op elke hoek van een straat te moeten kijken in een boekje of papier welke
kant men moet opgaan met alle twijfels van dien.
Zo geven wij onze eerste weekdagtocht 5de GRASTOCHT, en om het iedereen eens nieuwsgierig te maken
geven wij hieronder een beschrijving van de vier lussen die
men kan bewandelen.
Elke lus start in De Kleine Kluis,men heeft de keuze uit
vier verschillende wandelingen die telkens terug naar de
startplaats komen. Zin in nog een toerke? Geen probleem
kies er maar een uit, en voor diegene die er maar niet
genoeg van krijgen kan men alle vier de lussen wandelen. De
respectieve afstanden van deze lussen: lus 1 = 4,793 km; lus 2 = 6,637 km; lus 3 = 7,636
km; lus 4 = 6,634 km.
Men hoeft geen lid te zijn van onze vereniging, maar misschien na zo een wandeling krijgt men toch goesting om wat meer contact te maken met andere wandelaars, wie weet het zijn misschien buren of mensen uit jullie straat of gemeente
die jullie kennen en die lid zijn bij ons.
Kom maar eens proeven van de sfeer.
HEB JE DE SMAAK TE PAKKEN? Onze volgende wandeling 5de Bloeitocht op 7 mei
te Kaster, zelfde systeem met 4 lussen.
Meer weten! Zie www.textieltrekkers.be,
Contact: rita.secr.ttr@gmail.com / john.depamelaere@edpnet.be

Paaseierenzoektocht
Kleuteractiviteit
Zaterdag 11 april
Op zaterdag 11 april 2009 om 10u30 in het Beukenhof aan het
VKSJ-gebouw.
Inschrijven door naam en geld af te geven in een gesloten omslag aan Juf Rieta (3kl B)
tegen 3 april (leden : € 2,00; niet-leden € 3,00).
Ofwel aperitieven de ouders vanaf 10u30 ofwel worden ze terug verwacht tegen 11u30.

VKSJ fuift succesvol

Beste dorpsbewoners!
Ook dit jaar kon de jeugd van Vichte en
omstreken zich weer ongelofelijk amuseren
op onze No Stresskimofuif! Graag bedanken
wij allen voor uw zeer talrijke opkomst en
het overweldigend enthousiasme! We hebben er hard voor gewerkt en het werk heeft
geloond! No stress, op dat elan gaan we
door! Nog enkele weken werken wij aan fantastische activiteiten voor jullie al even fantastische dochtertjes. Ondertussen gaan de
jongste twee leeftijdsgroepen op paasweekend. Op 11 en 12 april
trekken we met de sloebers en de springers naar
het Smurfendorp in De
Warande te Kortrijk. We
kijken er alvast allemaal
naar uit! Daarna duiken
we nog snel even de boeken in vooraleer we vertrekken op het jaarlijkse
kamp.
Dit jaar worden we verwacht in ‘De Bosgeus’ in Nieuwkerke. Daar genieten we
van negen dagen VKSJ à volonté! Voor springers, RKP, JIM en SIM is dit van 12 t.e.m. 20
juli, voor de kleinsten (sloebers) is dit van 15
t.e.m. 20 juli. In april of mei mag je ons dus
aan de voordeur verwachten om te vragen of
uw dochter mee mag met ons! Meer informatie volgt nog.
Alvast bedankt voor het vertrouwen dat
jullie dit jaar in onze leidingsploeg hadden.
De massale opkomst elke week doet ons veel
deugd! Voor foto’s van de activiteiten kan u
nog altijd terecht op www.vksj-vichte.be
Vele groetjes, VKSJ Vichte
Vragen of opmerkingen? U kan u nog
steeds terecht bij Marie Tack (marietack@hotmail.com) en Ellen Vandamme (ellenvandamme13@hotmail.com).

Op het eiland Inishman woont mankie
Billie, een wees van twintig die zijn dagen
slijt door naar koebeesten te staren. Alleen
dan vergeet hij even zijn triestig leventje en
de mensen om zich heen, zoals zijn betuttelende pleegtantes Kate en Eileen, Johnnypateen met zijn doodsaaie nieuwtjes of de
mooie, helse Helen die elke man met eieren
bekogelt. Billie moet knokken tegen de pesterijen van zijn dorpsgenoten en de dagen
op het eiland zijn even eentonig als de vele
erwtenblikken in de winkel van zijn tantes.
Wanneer Johnnypateen aankondigt dat
een beroemde regisseur een prent gaat filmen op het naburige eiland Inish-more,
begint de jeugd van
Inishman te dromen. Als
ze op Inishmore kunnen
geraken en een rolletje
kunnen
bemachtigen,
geraken ze misschien ook
in Amerika. En Amerika,
tja..., dat is BIG he. Niemand is dan ook enthousiaster dan Billie, maar
ook Helen en haar broer
Bartely zien plots een uitweg. Toch is vertrekken moeilijk want de banden die knellen, blijken plots ook te binden.
In “The Cripple of Inishman” schetst de
auteur een meedogenloos portret van een
even sentimentele als gemene wereld waarin
hoop een kostbaar goed wordt. Samen met de
regisseur hertaalde de cast de tekst naar een
sappig brouwsel dat het midden houdt tussen
oud Vichts en amechtig skoon Vlaams.
Welbespraakt, grollig en gitzwart. Een
verhaal uit een uithoek en niet te missen.
vrijdag 17 april 20u / zaterdag 18 april 20u /
zondag 19 april 18u - in de Stringe, Vichte.
Kaarten: € 8,00
Reservaties :
Francine Fasseur 056 77 68 36 (9u-12u en
19u-21u)
www.strevenvichte.be

Opgelet : bib gesloten op:
paasmaandag 13 april
zaterdag 2 en 9 mei
pinkstermaandag 1 juni
ommegangmaandag: 6 juli
De vakantieperiode loopt van maandag 27
juli tot en met zaterdag 15 augustus.

NIEUW: een Daisy-luisterboek voor
ieder met een leesbeperking.
De bibliotheek heeft boekendienst aan
huis: boeken aan huis brengen bij mensen
die niet meer tot in de bibliotheek geraken
of hiervoor niet op anderen kunnen rekenen.
Maar ook voor mensen die misschien wel nog
goed te been zijn, maar niet (meer) kunnen
genieten van lezen wegens een visuele handicap biedt onze bib enkele specifieke diensten aan.

De Spinspoele en de textielnijverheid te Vichte
De heemkundige kring van Vichte “De Spinspoele” is van plan de geschiedenis van de
Vichtse textielnijverheid te inventariseren en op een later tijdstip te publiceren.
We zoeken mensen die geïnteresseerd zijn in lokale geschiedenis of ons kunnen helpen
met verhalen, foto’s of documenten uit deze periode.
De tijd dringt: zeker nu met de recessie in de textiel, zijn reeds vele bedrijven verdwenen of staan op het punt te verdwijnen
Zich melden bij Luc Vandamme, Bosstr. 14, 056/779330 - luc.vandamme4@pandora.be
Tino Gabriel, Kerkdreef 28 - tino.gabriel@telenet.be

Zo is er natuurlijk onze collectie grootletterboeken die het lezen wat vergemakkelijken, maar wanneer het lezen echt moeilijk wordt, biedt de DAISY-SPELER vanaf nu
een mooie oplossing!
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DAISY staat voor Digital Accessible Information System en helpt iedereen met een
leesbeperking. Door de DAISY-software (in
de DAISY-speler of op uw pc) hoeft u de tekst
niet achter elkaar af te spelen, maar kunt
u door de tekst bladeren als in een boek: per
hoofdstuk of zelfs per bladzijde.
De bibliotheek heeft momenteel naast
een Daisy-speler een kleine startcollectie van
100 boektitels op Daisy-rom ter beschikking.
Maak een afspraak met de bib en zie ook
www.luisterpunt.be.

Fotocursus 2009 Agepon

Kids Tennisclub Vichte

Na het succes van de vorige fotocursus en de veelvuldige vraag van
vrienden fotografen, gaan we opnieuw van start en dit op 11, 18 en 25
mei en 8 juni. Steeds van 19 tot 21u.
De cursus is volledig aan digitale fotografie gewijd waarbij het accent wel op het maken
van foto´s ligt en met een minimum aan theorie. U kan zich inschrijven via onze website
www.agepon.be.
De kostprijs van deze cursus bedraagt € 40,00.

Jeugdwerking
Beste,
Vanaf april 2009 start het buitenseizoen
van TC Vichte vzw. Dit loopt tot einde september 2009.
Jeugd kan zich lid maken van TC Vichte
vzw via de website www.tcvichte.be.
Het lidgeld voor kinderen uit de kleuterklas en de lagere school bedraagt 25 euro.
Jeugd uit de humaniora betaalt 40 euro
voor een seizoen.
Jeugd die lid is van TC Vichte vzw kan van
de volgende voordelen genieten:
– Onbeperkt tennissen op de buitenvelden
van april tot einde september met iemand
die lid is van de club. Niet-leden betalen
8 euro per persoon en per uur.
– Een gans jaar deelnemen aan trainingen
en lessen aangepast aan leeftijd en niveau:

Ploezerock - 4 juli 2009
Ploezerock viert dit jaar zijn 10de verjaardag!
Na een prachtige 9de editie vorig jaar
met als headliner het flamboyante Queen,
zijn de verwachtingen voor dit jaar uiteraard hoog gespannen.
Het bestuur zocht en vond 2 toppers
van formaat in Engeland.
Top of the bill wordt een eerbetoon aan
AC/DC voorafgegaan door een steengoede
tributeband van Aerosmith.
Opener van de verjaardagseditie wordt
dit jaar Under Shore.
Deze piepjonge band – op 14 april 2009
vieren ze hun 1ste verjaardag – combineert
eigen nummers met stevige rock-covers.
Een unieke gelegenheid voor deze jongeren om bij het grote publiek bekend te
raken.
Na het jonge geweld van Under Shore is
het de beurt aan de classic rock coverband
Morphine Murphy.
Het credo van deze fantastische band is
overbekende rocknummers zo waarheidsgetrouw mogelijk terug tot leven te brengen en op die manier op elk optreden een
stomend feestje te bouwen. Of zoals ze het
zelf zeggen: laat je meeslepen in een dolle
trip doorheen de rockgeschiedenis van de
afgelopen 40 jaar!
Dat belooft!
Vanaf 21u30 is het dan tijd om de grote
kanonnen op de Ploeze los te laten!
Starten doen we met niemand minder
dan Aerosmith, gebracht door Toxic

Twins uit Engeland. Deze tribute band
begon al in het jaar 2000 en wordt algemeen aanschouwd als “Europe’s number
one tribute to Aerosmith”.
De fysieke gelijkenis tussen zanger Jay
Basinger en Steven Tyler is daarenboven
verbluffend zodat we ons aan een fenomenaal optreden mogen verwachten.

De quote van Steven Tyler, zanger van
het enige echte Aerosmith, liegt er in ieder
geval niet om: “This guy does me better
than I do me!”
Het hoogtepunt van deze feestelijke
editie komt er omstreeks 23u30.
Het
wereldberoemde
AC/DC
wordt op werkelijk
magistrale
wijze
gebracht door het
eveneens uit Engeland
afkomstige
Live/Wire.
Een snelle blik op
de tourkalender van
deze Britten leert
ons dat bijna wekelijks een optreden
geprogrammeerd
staat.
Lovende krantenartikels en enthousiaste gastenboekcommentaren van vele fans
deden het bestuur van Ploezerock er alvast
niet aan twijfelen deze band met stip op
het verlanglijstje te zetten. Na verschillende telefoontjes en e-mails kwam dan uiteindelijk het verlossende nieuws dat Ploezerock een plaatsje kreeg in Live/Wire’s
“Walk All over Europe”-toernee.
Levensgrote kanonnen en andere blitse
showelementen moeten alvast de Ploeze
uit zijn voegen doen barsten!
Aangezien Live/Wire en Toxic Twins
elkaar heel goed kennen en het enorm
goed met elkaar kunnen vinden mogen we
er van uit gaan dat de 10de editie op en
naast het podium één groot feest wordt!
Ploezerock gaat in ieder geval door op
zijn elan en wil nog lange tijd hét gratis
zomerfestival bij uitstek blijven.
We wensen dan ook van de gelegenheid gebruik te maken om de vele sponsors
te danken voor de broodnodige steun. Ook
danken we ons enthousiast publiek voor
hun jaarlijkse massale opkomst. Zien dat
het enthousiasme op de Ploeze elk jaar nog
stijgt geeft ons alvast de nodige “boost”
om er elk jaar weer opnieuw 200% voor te
gaan!
Verdere info over deze jubileum-editie
vind je op onze vertrouwde website
www.ploezerock.be
Via de links in de sectie “Affiche” kan je
alvast een voorsmaakje terugvinden van de
vier groepen.
Graag tot zaterdag 4 juli op de Ploeze!
Klaas Vermoere, Vichte on the Rocks Ploezerock

Wiel in Wiel Vichte

Beste sportvrienden;
De lente is reeds in het koersland,de renners schieten terug in gang.Via San-Remo gaan ze
terug het mooie Vlaamse landschap innemen.
Na een geslaagde Kaas- en Breughelavond van maart zet het bestuur van Wiel in Wiel
weer zijn beste beentje voor.
Het nieuwe werkjaar van Vichte start op zondag 5 juli met een nieuwelingenkoers.
Allen op post aan de GILDE bij Ann en Jan waar de aankomst is en de prijsuitdeling,daar zal
ook de prachtige boog “VICHTE LEEFT” schitteren aan het firmament. De start is om 15u00
en de inschrijvingen in Café de Breughel bij Bernard.
Op zondag 30 augustus is er ook een nieuwelingenwedstrijd in de Lendedreef waar
de start is om 16u00 en aankomst voor Stefaan Laridon. Prachtige wedstrijd met een grote
massale belangstelling. Wees erbij!
Op zaterdag 19 september de “VELDCROSS DER VICHTENAREN”.
We verwachten u massaal op de Vichtse platse om de vele deelnemers luid aan te moedigen. De start is om 18u30 aan het Molenhuis en de aankomst op de platse aan café den Hert
bij Jopies.
De dag erna op zondag 20 september hebben we dan onze jaarlijkse afspraak voor de
juniorenwedstrijd. Alles wordt in het werk gesteld om
er een prachtig initiatief van te maken. Een grote volkstoeloop en een prachtige wedstrijd garanderen u een
dag vol spektakel.
Op kermisdinsdag 22 september 2009 wordt
uiteraard de super hoogdag met de 77ste editie van de
TEXTIELPRIJS voor beroepsrenners.
Vele betere renners kregen we aan de start in 2008.
Het was een prangend spektakel met een mooie winnaar
in een adembenemende eindspurt. Ook vele vedetten
van vroeger waren aanwezig onder de talrijke toeschouwers. Dit jaar hopen we op nog meer
vedetten aan de start van onze Textielprijs. Het bestuur zal alles in het werk stellen om er een
aangenaam kijkstuk van te maken.
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 inspanningen. 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 daarvoor oprecht.
Tenslotte wensen we iedereen prachtige en sportieve wedstrijden toe.
Tot hoors!

Programma
Zwemmen op maandag (ook voor niet
leden)
Voor vele leden is ons zwemuurtje nog
volledig ongekend. Op maandag van
19u45 tot 20u45 is het volledig zwembad
van Deerlijk voor KAV-Vichte 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.
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.
Lady dansen
Op 23 en 30 april en 7 mei ’s avonds in
“De Kring”.
In deze cursus van 3 x 2 uur met lesgever
oefenen we moderne danspasjes op hedendaagse popmuziek met een vrouwelijke
touch. Een leuke manier om te bewegen en
in vorm te blijven.

Tennisclub Vichte
Tennis voor volwassenen
TC-Vichte
TC-Vichte organiseert komende lente lessen voor volwassenen
Deze gaan door op woensdagavond van
21 tot 22 uur.

van 5 tot 18 jaar, recreatief (1x per week)
of kompetitief (meerdere keren per week)
en dit tegen democratische prijzen.
– Deelnemen aan nevenactiviteiten georganiseerd door het jeugdbestuur en de
Vlaamse Tennisvereniging zoals interclub,
tornooien, vriendjesnamiddag, verrassingsuitstap enz…
Op zaterdag 4 april organiseren we een
gratis proefles voor nieuwe jeugd tussen 5 en
18 jaar. Dit gaat door in de sporthal te Vichte
tussen 13u00 en 15u00. Vooraf inschrijven is
niet nodig, gewoon afkomen.
Verdere informatie kan bekomen worden
bij de jeugdcoördinator Alain Demurie, Delfien Vanhautestraat 62, 8570 Vichte - tel.
056/77 66 96 - Gsm 0478/288 185 of op de
website van TC Vichte vzw.

De lessen worden gegeven op de gravelterreinen.
Data lessen: 29 april; 13 en 27 mei;
3,10,17 en 24 juni; 1 juli.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Stefaan Wallyn op het nummer
0497/589796.
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Inschrijvingen en inlichtingen bij Mady
D’Hoop, Hooiestraat 27, 8570 Vichte - tel.
056/772371.
Fietsseizoen
Op 5 mei starten we met ons fietsseizoen
dan fietsen we iedere dinsdagavond een uurtje. Start om 19u30 aan de kerk. Elk KAV-lid is
welkom. Meer inlichtingen bij Marie-Roos
D’Huyvetter, Tel. 056/77.30.06
Prikkeldagen
18 en 19 mei in het Fabriekspand te Roeselare
Ben jij ook geprikkeld en benieuwd naar
wat KAV in petto heeft voor 2009-2010…
kom dan mee naar de Prikkeldagen.
Inschrijven kan bij Anne Waelkens,
Opstalstraat 4, Vichte, Tel. 056/775785
Bloemschikken
Voor de laatste keer dit seizoen op 28 mei.
Prettige patatjes
Op 9 juni om 13u30 en 19u30 in zaal “De
Kring”.
In deze activiteit speuren we naar de
ongekende culinaire mogelijkheden die de
aardappel in zijn mars heeft. Meer inlichtingen en inschrijvingen bij Karien Demeyer,
Cardijnstr. 1, bus 10, Vichte - tel. 056/775537.

Uitstap met kinderen: woensdag 1 juli
Zoals gewoonlijk zetten we de zomervakantie in met een uitstap met onze kinderen
of kleinkinderen. Meer inlichtingen bij Mady
D’Hoop, tel. 056/772371
Avondje uit: vrijdag 3 juli
Voor ons reeds een weet voor jullie nog
een geheim. Inlichtingen en inschrijving bij
Ingrid Vandepitte, Tel. 056/775756
U kan nu reeds inschrijven voor de Night
of the Proms op vrijdag 30 oktober. Meer
info en inschrijvingen bij Cindy D’Hoop - tel.
056/772239, cindydhoop@edpnet.be.
Info: tel. C. Cosaert - 056/77 54 66
of 1 van bovenstaande nummers.
kavvichte@hotmail.com
www.clik.to/kavvichte

Agenda

Agenda

De seniorenvereniging van Neos-Vichte,
maar met leden van groot Anzegem, plant
volgende uitstappen in de eerste maanden:
– wo 15 april: stadsschouwburg te Kortrijk
- theaterstuk “Charlotte”.
– di 24 april: per lijnbus - Tabaksmuseum
en de St. Salvatorkerk te Harelbeke.
– di 26 mei: per bus - kwekerij Laureca te
Jabbeke.
– di 23 juni: landbouwlaboratorium Beitem.
– zo 2 aug.: festival van Vlaanderen brengt
hommage aan Claudio Monteverdi.
Daarnaast zijn de maandelijkse kaartingen, petanquenamiddagen, wandelen en
zwemmen, de klassiek weerkerende evenementen, alsook de wekelijkse fietstochten in
de zomerperiode.

Dinsdag 14 april: Bedrijfsbezoek aan
Marie-Jo in Schellebelle
Donderdag 16 april: Boogschieten en
muurklimmen, onder leiding van monitoren, in Blueberry Hill in Kortrijk
Maandag 11 - dinsdag 12 mei: Workshop: maken van een halsketting bij
Olive inOtegem
Sportmaand juni:
– donderdag 4 juni: fietstocht
– maandag 8 juni: wandeling
– woensdag 17 juni: petanque
– donderdag 23 juni: rozenwandeling in
Kortrijk

Agenda
Plussers Vichte-Ingooigem
25 april: namiddagactiviteit
20 mei: namiddagactiviteit in het bijzonder
ook voor de pasgevormden
3-7 juli: Bijbels tentenkamp org. IJD
15-31 juli: Pelgrimstocht naar het bedevaartsoord Compostela org. IJD
Hartelijk dank voor alle medewerkers aan
het (h)eerlijk ontbijt op 15/3. De opbrengst
ten voordele van Broederlijk Delen bedraagt
543,61 euro.
Heb je interesse of wil je meer info:
Greet De Kesel, Molendreef 78, Vichte
056/325689, greetdekesel@telenet.be.

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zondag 14 juni 2009
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Isolatiewerken

Deltea

Niels LUTIN

We connect you
to the world !

Alle dakisolatie
Uw dak isoleren is goed investeren !
HOTEL - RESTAURANT REMBRANDT
Oudenaardestraat 22, 8570 Vichte
Tel. 056/77 73 55 - Fax 056/77 57 04
www.salonsrembrandt.be

Telecomcenter
Kopie- en printcenter

Domien Veysstraat 21, 8570 Vichte
0497/26 02 02
nielslutin@hotmail.com

open :
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

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

Kip a/h spit, BBQ, ribbetjes, paella,...
op uw feestje of bij u thuis vanaf 15 pers.
woutersoete@gmail.com - 0495/40 39 31

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
CENTEA - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Oudenaardestr. 13 - 8570 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 7 • 8570 Vichte
tel. 056/78 25 40 • fax 02/228 51 72

Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

BANK - VERZEKERINGEN

huishoudlinnen

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

