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Editoriaal
Beste dorpsgenoten
De langste dag van het jaar is net voorbij. Vanaf nu worden de nachten weer stilaan stukje bij stukje langer. Een gedachte die wel neerslachtigheid kan teweegbrengen ware het niet dat we nog een zomer vol
activiteiten op ons bord geserveerd krijgen. Terwijl de jeugd hun rugzakken volpropt om op één of ander kamp of naar een festival te vertrekken, de mannen hun barbecues prepareren en de vrouwen de jaarlijkse grote kuis achter de rug hebben – amai, wat een gendercliché. Ok
dus, euh…de vrouwen erop nazien dat in de komende vakantie alles
onder controle en goed georganiseerd is, stevenen we af op de eerste
festiviteiten : de ommegang. Ploezerock biedt de trouwe schare fans,
die van het steviger werk houden, alvast waar voor zijn geld. Kan ook
niet anders, want het is en blijft gratis ! Voor deze 10de feestelijke editie hebben de organisatoren eens diep in de buidel getast. De muziekgroepen die de revue zullen passeren, zijn dan ook navenant en zonder
twijfel de moeite waard. De optredens van de tributebands van Aerosmith en zeker van AC/DC zullen lang in onze oren blijven nazinderen,
letterlijk en figuurlijk. Dikke chapeau voor de organisatoren. By the
way, alles wordt zoals gebruikelijk deskundig en professioneel gepresenteerd en aan elkaar gepraat, hmm…
Laten we ernstig blijven. Jullie kunnen meehelpen om de ommegang extra luister bij te zetten door jullie huizen te “penten” met de
vlag van Vichte. We zullen deze oproep telkens herhalen bij de ommegang, de kermis of andere dorpsfestiviteiten. Tijdens de laatste kermis
kleurden de straten alvast een stuk meer Vichts geel en zwart, waarvoor dank. Doe zo verder ! Mensen die nog een vlag van ons dorp willen aanschaffen, kunnen zich altijd richten naar het bestuur van de
Dorpsraad of een bestelling plaatsen in café den Hert op de Vichteplaats. Het kleingoed kost een luttele 15 euro. Ons schild en kleuren
zullen alvast een mooi contrast geven tegen het overwoekerende groen.
Kwestie dat we hierbij naadloos kunnen overgaan tot de nieuwe huisstijl van onze gemeente. In principe is het normaal dat een gemeente
oubolligheden overboord wil gooien (blijven gooien zou ik zeggen).

Maar als door koppigheid en een overheersend zaligmakend marketingbureau de nieuwe stijl voor verwarring en onbegrip zorgt, dan moet je
durven gedane beslissingen in vraag stellen en bijsturen waar nodig. Ik
heb al verschillende malen verhalen gehoord van boze bezoekers die aan
en in de (oude) kerk van Anzegem cultuur zochten, van sporters die hun
match bijna misten omdat ze tevergeefs aan de sporthal (Beekdale) te
Anzegem stonden of hun kind probeerden in te schrijven voor jeugdactiviteiten in het gemeentehuis… jawel van Anzegem. Is het nu echt zo
moeilijk om die misplaatste koppigheid in te slikken en gewoon de deelgemeente steeds bij het adres te plaatsen. Pas op, dan mag het woordje
Anzegem er nog altijd voor geplaatst worden hé. Zo zullen misverstanden, de daarbij horende kilometer-geldverspilling en frustraties tot het
verleden horen. Hoe kan je als bestuurder respect krijgen als je dit zelf
niet geeft aan de deelgemeentes ?
Deze problematiek werd reeds besproken tijdens de laatste Algemene
Dorpsraad. We hopen dan ook dat met een kleintje beetje welwillendheid
dit euvel kan worden verholpen. Tijdens deze vergadering werden ook de
toekomstige bouw- en wegenwerken in ons dorp behandeld. Daarbij viel
op dat het lijstje dat vorig jaar genoteerd werd… opnieuw kon genoteerd
worden. Wij blijven leven op hoop en kijken reikhalzend uit naar actie.
Enfin, dank zij rioolsubsidies – in de letterlijke zin van het woord – zal de
Vichteplaats en de Kerkdreef wellicht toch nog voor de volgende legislatuur volledig aangepakt worden. Door de ver(in)zakkingen van het riolenstelsel in desbetreffende straten is er hoogdringendheid. Bovendien
komen de subsidies iets vlotter dan verwacht (2010-2011). Op het einde
van dezelfde Kerkdreef start er later dit jaar wel een ander opmerkelijk
project : de realisatie van een ecologisch parkgebied. En jullie kunnen
meehelpen ! Lees er alles over in deze Verteller, en nog veel meer natuurlijk. Tot op één van de vele activiteiten die deze zomer worden georganiseerd om Vichte levendig, bloeiend en boeiend te houden. Vergeet niet
jullie huizen te bevlaggen.
Tot op de ommegang, op een terrasje met – volgens de nationale pers
– een uitgebalanceerd kwaliteitspintje van onze plaatselijke brouwerij.
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte : Dominique Demurie, Voorzitter

OMMEGANG 2009 :
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Naar aanleiding van de Ommegang en zijn activiteiten zal er op politiebevel een tijdelijk
verkeersreglement zijn op 4 en 5 juli.
Op zaterdag 04.07.2008 vanaf 15u30 tot zondag 05.07.2006 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 Benoitstraat (Vichte
centrum).
Op zaterdag tussen 18u30 en 02u00 is de Vichteplaats verkeersvrij en afgesloten vanaf het
kruispunt met de Kerkdreef, de Spar en het kruispunt met de Hoekstraat-Vichteplaats en
is er tevens een parkeerverbod.
Op zondag 05.07.2008 is van 12u00 tot 22u00 de toegang verboden voor iedere bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan het standbeeld van
de Verteller en in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het kruispunt 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.

UITNODIGING

Natuurwandeling
Wees erbij!
Op vrijdag 26 juni 2009 wandelen we opnieuw het schooljaar uit, de vakantie in
en gaan we op zoek naar nachtdieren !
Er wordt verzamelen geblazen om 21u00. aan de nieuwe kerk van Vichte.

UITNODIGING

UITNODIGING

bericht aan bevolking en inwoners van betrokken straten

UITNODIGING

Samen rijden we naar parking oost van de Gavers te Deerlijk (= dichtste parking
bij Vichte)
Daar start de wandeling om 21u30.
De kinderen worden naar jaarlijkse traditie apart begeleid zodat de ouders rustig kunnen genieten van een heerlijk avondje natuur.

Programma
Ommegang 2009

Op het einde van deze onvergetelijke avondwandeling (ca. 23u00) wordt u een
gratis drankje aangeboden.
Iedereen van harte welkom!
Organisatie: De ouderraden van de Vichtse basisscholen i.s.m. Natuurpunt KrekelAnzegem
Info: Peter Verschueren 0473/570426 / Carlos Van De Ginste 0498/147753.
UITNODIGING

UITNODIGING

Wiel
in Wiel

Zaterdag 4 juli
18u00-01u30 Ploezerock, Place Pia (plein
vóór het kasteel)
Diverse rockbands (zie affiche)
Org. : Ploezerock, inkom gratis

“Vichte Leeft”
Deze slogan zal je vanaf zondag 5 juli
opnieuw in het straatbeeld zien verschijnen.
Inderdaad, ons werkjaar is opnieuw volop
aan de gang en met de koers voor Nieuwelingen op die zondag trekken we ons wielerjaar open.
Start is voorzien op de plaats in café Breugel, bij Bernard omstreeks 15u00 en aankomst in de Oudenaardestraat ter hoogte
van café De Gilde, bij Jan en Ann.
Vóór het verschijnen van de volgende
Verteller is er uiteraard ook nog de wedstrijd
voor nieuwelingen op zondag 30 augustus
om 16u in de Lendedreef, en dit naar aanleiding van de Lendedreef feesten.
In september mag u van ons opnieuw een
VERNIEUWDE veldcross verwachten, gevolgd
door een koers voor Junioren en op kermisdinsdag onze profkoers.

Zondag 5 juli
15u00-17u30 59ste Ommegangsprijs
Wielerwedstrijd voor
nieuwelingen
Aankomst : Oudenaardestraat
(café de Gilde)
18u00-?
Barbecue Café molenhuis
Op houtvuur gebakken
Cobourg (hesp) à volonté
met pelaardappelen of frietjes
€15,00 ( volw.) - € 8,00 (5-12 j)
Kaarten in het café,
of tel. 0495 275091 (Kathleen
en Ronny)
19u00
Optreden van “Burning
Barrels” - Café Breugel.
(classic rock covers)
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Ervaren natuurgidsen brengen ons dichter bij het nachtleven van vleermuizen,
uilen en nachtvlinders. Met wat geluk komen we misschien oog in oog met een
vos!

UITNODIGING

Zoals je dit voorjaar al vastgesteld hebt,
wielrennen is opnieuw enorm populair. Denk
maar aan de klassiekers van het voorjaar, de
heisa rond Tom Boonen en de miljoenendans
van de Tour de France. Als je dan bedenkt
dat Vichte nog steeds hun eigen PROFKOERS
heeft in september, dan begrijp je dat dit
enkel te danken is aan de inspanningen en
het enthousiasme van onze medewerkers.
Uiteraard kost koken geld, en ook dit jaar
hopen wij op u te mogen rekenen. Meer dan
ooit hebben wij nood aan uw financiële
steun en wij stellen het bijgevolg op prijs om
ons daarin te helpen.
In moeilijke tijden van werkloosheid zijn
wij misschien een lichtpunt. Wij zoeken nl.
nog gemotiveerde seingevers en vrijwillige
medewerkers voor onze activiteiten. Heb je
interesse, contacteer op ons bestuur of laat je
gegevens na bij Ph. Degroote, Oudenaardestr. 15 (recht tegenover De Gilde ).
Wij wensen je een deugddoende vakantie
toe en tot op één van onze activiteiten !
Philippe Degroote - voorzitter
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Ecologisch parkgebied in Vichte

KIDS TENNISCLUB
Jeugdwerking

Tennisclub
Vichte

Zomerstages mini-, midi- en maxitennis
Zomervakantie 2009

Info i.v.m. stages die zullen plaatsvinden tijdens de zomervakantie 2009 in TC Vichte.
Wanneer? Stage 1: van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2009
Stage 2: van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2009
Lesuren?

Vanuit Natuurpunt Krekel Anzegem wordt er
reeds lang gevraagd om Vichte wat groener te
kleuren. De laatste jaren kwamen vooral de industrie en bebouwing aan bod zodat Vichte dreigde
te verstikken. Maar daar komt verandering in. Het
is namelijk zo dat vanuit de gemeenteraad het
idee werd goedgekeurd om in Vichte een ecologisch parkgebied te realiseren. Hiermee kunnen
we hopelijk één van de laatste stukjes open groen
vrijwaren.
Het is de bedoeling om op lange termijn de
weilanden en akkers gelegen tussen de spoorweg
en de Kerkdreef in te richten als ecologisch parkgebied. Zo wordt er een verbinding gerealiseerd
tussen het Beukenhof en het Kasteelpark. Natuuren parkgebieden hebben de hoogste meerwaarde
als ze bestaande gebieden kunnen laten aansluiten aan elkaar, dit vooral om de versnippering
tegen te gaan. Dit sluit ook perfect aan bij de cultuurhistorische omgeving van het kasteel en de
Oude Kerk. Hiertoe werd binnen de GECORO
(adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening) een
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gunstig geadviseerd. Deze RUP moet het mogelijk maken om de
weilanden en akkers om te toveren tot parkgebied. In eerste fase heeft de gemeente de weilanden en akkers naast het Beukenhofpark aangekocht. Deze stukken grond liggen tussen het Beukenhofpark en het wegeltje dat in het verlengde
van de Kerkdreef ligt, vertrekkende van de kapel
op de hoek.
Het betreft hier een stuk grond van 150 m op
50 m waar een geboortebos, een vlindertuin en
een speelplein zal ingericht worden. Het geboortebos is de aanzet voor een groter stuk opgaand
groen dat later kan gerealiseerd worden en dat
ervoor zal zorgen dat de industriële opslag langs
de spoorweg aan het zicht zal ontrokken worden.
Aan de Gezinsbond van Vichte en Natuurpunt
Krekel Anzegem werd gevraagd om mee te helpen om het geboortebos en de vlindertuin te
realiseren. Het gaat hier om een heel mooi project
van de gemeente waar vanuit Natuurpunt Anzegem en de Gezinsbond van Vichte heel gunstig
wordt op gereageerd. Dit is een mooi voorbeeld
waar verschillende belangen elkaar kunnen vinden. Milieu en natuur gaan hier mooi samen met
het educatieve karakter van het project. Ook ontspanning, sport en recreatie krijgen voldoende
aandacht. Zowel de jonge ouders, de natuurliefhebbers, de joggers, de jeugdbewegingen, de
schoolgaande jeugd en de bezoekers van het huidige Beukenhofpark zullen hun ding kunnen
doen in het verruimde ecologisch park.
Dit project past ook perfect in de taak van de
gemeenten om ervoor te zorgen dat biodiversiteit
in gemeente voldoende aandacht krijgt. Wat
bedoelen we met biodiversiteit ?
Biodiversiteit betekent de verscheidenheid
van de soorten dieren en planten in onze omgeving. Uit verschillende rapporten blijkt dat de laatste tientallen jaren deze verscheidenheid er sterk
op achteruit gaat. Een aantal bedreigde diersoorten zijn zich langzaam aan het herstellen, maar
heel wat soorten blijven op de Vlaamse “Rode Lijsten” staan. Daarom wordt vanuit de Vlaamse
overheid aangedrongen bij de gemeentes om hier
iets aan te doen. Zo worden er heel wat subsidies
toegekend aan projecten die deze biodiversiteit in
onze onmiddellijk omgeving herstellen. Het project van de vlindertuin past hier perfect in en zal
dan ook met steun van de Vlaamse Overheid gerealiseerd worden.
Het is de bedoeling dat zo een aantal bedreigde vlinder-en insectensoorten zich hopelijk kunnen herstellen. Deze insectensoorten trekken dan
andere bedreigde diersoorten aan zodat dit
bevorderlijk is voor de ganse ketting.
Om een vlindertuin in te richten gelden een
aantal basisregels :

Dansschool heel dichtbij
Ed Jagers en Barbara Tonniau openen in
het weekend van 27 en 28 juni hun eigen
dansschool “Dance 2 BE”in de Vichtestraat
41 te Otegem (op de grens met Vichte,
tegenover De Stropuyt). Iedereen is van
harte welkom, zaterdag 27 juni vanaf 19u30
en zondag 28 juni vanaf 16u.
Ed danst al meer dan 30 jaar en geeft
daarvan reeds 15 jaar les. Samen met partner
Barbara zullen zij uw danslessen verzorgen.

10u - 12u : maxitennis GEEL (gevorderden niveau competitie)
13u30 - 15u : minitennis niveaus WIT (kleutertennis), BLAUW (beginnelingen)
en ROOD (gevorderden)
15u00 - 16u30 : miditennis ORANJE (beginnelingen en gevorderden)
16u30 - 18u : maxitennis GROEN (beginnelingen en gevorderden)

Leeftijden?
- Minitennis voor beginnende en gevorderde kinderen uit het tweede kleuter tot
het zesde leerjaar.
- Miditennis ORANJE (beginnelingen en gevorderd) voor jeugd van 9 tot 18 jaar
- Maxitennis GROEN (beginnelingen en gevorderd) voor jeugd van 10 tot 18 jaar
- Maxitennis GEEL (gevorderden niveau competitie) voor jeugd van 10 tot 18 jaar

Een goede structuur door de vlindertuin in te
delen in vakjes met verschillende soorten planten
: vakken met éénjarige planten, met meerjarige
planten, met groenten, met kruiden, en met
rondom struiken en hagen.
Voor groenten en fruit kan men kiezen voor
radijzen, wortels, venkel, peterselie, Franse selder,
erwten en tuinboon, braam, framboos en aardbeien.
Voor de kruiden kan men volgende soorten
nemen: koninginnekruid, lavendel, tijm, munt,
hysop, salie, rozemarijn en marjolein.
Met bomen, struiken, klimplanten, hagen en
heggen geef je structuur aan de vlindertuin.
Wilgen, sleedoorn en prunus-soorten zijn
vroege bloeiers en zijn belangrijk voor heel wat
vlindersoorten.
Er dient voldoende voedsel voor de vlinders
aanwezig te zijn : dan spreken we over nectarplanten.
Pinksterbloem, look-zonder-look, damastbloem en judaspenning zijn een nectarbron voor
veel soorten dagvlinders.
Er moet ook voldoende voedsel voor de rupsen aanwezig zijn : namelijk waardplanten.
Vlinders houden van een gevarieerde begroeiing met veel structuurvariatie. Vuilboom, hulst,
wegedoorn, vlinderstruik, iep, aalbes, klimop,
oost-indische kers en hop zijn belangrijke waardplanten.
Ook brandnetels zijn een belangrijke waardplant, daarom kan je toch ergens in een hoekje
van de vlindertuin een bosje brandnetels laten
staan. Je bewijst er alleszins de kleine vos, de dagpauwoog, de atalanta, het landkaartje en de
gehakkelde aurelia een dienst mee.
Voldoende warmte en beschutting is ook heel
belangrijk.
Hagen en struiken aan de kant waar de meeste wind vandaan komt (noordwestenkant),
Zeker een haag van sleedoorn te voorzien
(sleedoornpage).
Ook moeten er overwinteringsplekken voorzien worden.
Snoeihout, droge plantenresten en dode planten laten staan.
Eitjes, rupsen en poppen zitten tussen planten, tussen uitgebloeide stengels, in het strooisel
onder dorre bladeren, in het gras of in de grond.
Laat al het dode plantenmateriaal tot in de lente
staan. Wat er daarna overblijft, kan je versnipperen en tussen de overblijvende beplanting laten
verteren.
De vlindertuin is ook belangrijk voor bijen,
nachtvlinders, zweefvliegen en nog vele andere
insecten.
Gezien het belang van de vlindertuin voor de
vele soorten beestjes is dit heel goed voor de biodiversiteit van onze naaste omgeving.
De inrichting van de eerste fase van het ecologisch park is reeds gestart.
De percelen voor de inrichting van speelweide, vlindertuin en geboortebos worden klaar
gemaakt om in de loop van de volgende maanden
de vaste structuren en de uitbreiding van de looppiste van het Beukenhof aan te leggen. Op de dag
van de natuur zaterdag 21 november worden dan
alle beplantingen uitgevoerd.
Daarom noteer nu reeds in jullie agenda :

Plaats ? De lessen hebben plaats op de gravelvelden van TC Vichte, gelegen achter de basisschool, Beukenhofstraat, Vichte. Bij regen hebben de lessen plaats in de sporthal naast de
tennisclub.
Lesgevers? De lessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers o.l.v. jeugdcoördinator
Alain Demurie, D. Vanhautestr. 62, 8570 Vichte - tel. 056/77.66.96 - gsm 0478/288.185.
Inschrijvingsgeld?
- Maxitennis GEEL in de voormiddag: € 45,00 voor leden van TC Vichte en € 55,00 voor nietleden, voor één week.
- Mini-, midi- en maxitennis in de namiddag: € 35,00 voor leden van TC Vichte en
€ 45,00 euro voor niet-leden, voor één week.
Inschrijvingen, inlichtingen en betaling? Gelieve vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain Demurie. Gelieve contant te betalen bij de eerste les !

‘Levensreddend handelen’ voor onthaalouders
Vanaf 1 september 2009 moeten onthaalouders en personeel van opvangvoorzieningen een attest hebben van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen.

Gezin raadt evenwel aan om de techniek
jaarlijks op te frissen.

Ook zelfstandige onthaalouders en de
medewerkers van zelfstandige opvangvoorzieningen moeten zo’n attest hebben. Dat is
regelgevend bepaald in het besluit van de
Vlaamse Regering dat de voorwaarden regelt
om een attest van toezicht te krijgen.

Verplichtte cursus (van Kind en Gezin)
“Levensreddend handelen” in de Kinderopvang 0 tot 3 jaar met attest ! Er zijn nog en
paar plaatsen vrij. € 30,00 per deelnemer.

Zij moeten ook minstens om de drie jaar
een nieuwe basisopleiding volgen. Kind en

KSA op kamp !
Boeken toe, schooltas voor 2 maanden in
een donker hoekje en chillen maar! Het is
vakantie en we zullen het er eens ferm van
pakken!! Voor echte KSA’ers is het kamp het
hoogtepunt van het werkjaar en ook de
ideal, chille inzet van zo’n zalige vakantie.
De knapen en de jonghernieuwers
laten er geen gras over groeien en
slaan al op 1 juli hun tenten op in het
ardennendorpje Dohan. De jonghernieuwers gaan 10 dagen lang achter
“de mol” aan terwijl de knapen zich
met het thema “de Bokkenrijders” in
de 18de eeuw wanen.
Eens de oudste groepen terugzijn
uit de verre Ardennen, is het aan de
kapoentjes en tiptoppers om hun kampvaliezen te pakken. Op 11 juli vertrekken zij richting De Kalei in Dilsen-Stokkem. Het zit er
dik in dat de tiptoppers het aan de stok krijgen met de maffia. De kapoentjes mogen
gaan bewijzen dat de Belgen de dappersten
onder de Galliërs zijn. Eens deze twee bannen de streek wat verkend hebben, komen
de kabouters hen op 15 juli vervoegen. Zij
leren daar een leuke spokenfamilie kennen,
we zullen zien wat dag geeft!

Zaterdag 21/11/2009 dag van de
natuur en aanplanting geboortebos en
vlindertuin.
Iedereen wordt uitgenodigd om te helpen
want er zal veel moeten aangeplant worden.
De tweede fase met verwerving van de gronden langs de Kerkdreef naar het Kasteelpark toe,
zal hopelijk in de eerst komende jaren gerealiseerd kunnen worden.
Meer van die groene projecten !

VKSJ

Deze zomer kunt u al genieten van de
kortlopende cursussen van 4 zeken waaronder swing, mambo en solodansen (fundance).
Geen voorkennis vereist.
Deze kunnen gevolgd worden op woensdag of op vrijdag, aanvang van de eerste les
op woensdag 1 juli om 20u en vrijdag 3 juli
om 19u30. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kunt u terecht in de zaal, in de Vichtestraat 41 te 8553 Otegem, of bellen op het
nummer 056/ 72 79 37 - 0488/ 416 310.
Binnenkort is er onze site www.dance2be.be.
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De cursus wordt gegeven door ervaren
lesgevers van Rescue Belgium.

Deze heeft plaats in de zaal van Café De
Gilde, Oudenaardestraat, 8570 Vichte op
zaterdag 4 juli 2009 van 9 tot 12u.
Inschrijven : daisy.devaere@telenet.be, 056/77.46.18.
Ook na de kampen zitten de leiders niet
stil, want tegen 6 september schotelen wij
jullie alweer een nieuwe editie van De
Games voor! Binnenkort mogen jullie meer
informatie verwachten via website en affiches, nu kunnen we al weer zeggen dat de
spelen fantastisch zullen zijn en de BBQ
héérlijk en à volonté. Voor de kinderen voorzien we opnieuw randanimatie en
voor de baklustige moeders is er
weer een gouden deegrol te winnen ! Iedereen die wil, kan deelnemen aan de games, vorm een groepje van 5 en mail of bel naar leider
Jelle
(0496/05.42.91
jelleryckoort@hotmail.com).
We hopen met zijn allen dat het
een zonnige, warme zomer wordt. Maar een
regenbui komt nooit alleen, laat je tuinfeest
niet in het water vallen: met KSA verhuren
wij een ruime witte feesttent voor een zeer
schappelijke prijs. Meer informatie vind je op
www.ksatervichten.be
Geniet van de zomer, wij doen dat ook !
Groeten, de leiders
PS: Vragen of opmerkingen ?
Bondsleider Jonathan Baert :
0472.777.427 of jonatanbaert@gmail.com.

De examens zijn eindelijk achter de rug,
en de VKSJ komt met een kraampje over de brug !
Jullie vinden ons met de ommegang aan het Pia Plein,
daar voorzien we iets lekkers voor groot en klein !
Met de opbrengst maken we het extra plezant:
op ons kamp in Heuvelland.
Met z’n 140 gaan we ons in Nieuwkerke amuseren :
goed of slecht weer het zal ons niet deren!
We danken alle ouders voor het blijvend vertrouwen,
dankzij jullie kunnen we onze werking verder uitbouwen !
Na een maandje vakantie staan de leidsters
in september weer klaar :
vol enthousiasme voor een spetterend nieuw werkjaar !
We wensen jullie in de vakantie veel plezier:
zowel in het buitenland, aan zee als hier !
Alle foto’s zullen op onze site staan,
neem dus gerust een kijkje en laat je
op ons gastenboek maar eens gaan ;)
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100 jaar CM
Vichte
Boekentips: winnaars KJV 2008-2009
- tot 6 jaar: Diepzee Diederik - Leo Timmers
- 6 tot 8 jaar: 1.365 pinguïns - Jean-Luc Fromental
- 8 tot 10 jaar: Watson - Martha Heesen
- 10 tot 12 jaar: Wiet Waterlanders - Mark
Tijsmans
- 12 tot 14 jaar: Hij of ik ? - Betie Elias
- 14 tot 16 jaar: De boekendief - Markus
Zusak

KERMISFEESTEN 2009

Activiteiten in de tent : naast voetbalveld Lendedreef aan Boterbloemstraat.
VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2009
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 € 4,00 - € 2000,00 prijzen
Drie hoofdprijzen: Tv flatscreen 84 CM * zitzak * donsdeken
Hoofdprijzen geschonken door Beddeke en Tiseco
Iedereen welkom - Gezellig samenzijn
ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2009
15u-16u
Gratis pannenkoekenfestijn en Ballonplooier voor kinderen tot 12 jaar
vooraf inschrijven bij Frans Soete Elf-Novemberlaan 14
16u-17u
OPTREDEN GOOCHELAAR DI STEFANO voor kinderen en volwassenen
18u30-20u GRATIS BREUGHELMAALTIJD voor inwoners van de wijk
Niet-inwoners € 5,00 vooraf in te schrijven
20u00
“LENDEDREEFSE DANSFOLIE” FUIF met DJ FILIP
20u30
SPECIALE ACT : BUIKSPREKER MISTER BOULLART
Tombola voor de gezinnen van de wijk aanwezig in de tent:
1ste prijs € 175,00 : geschonken door Slagerij Claude Van de Putte
2de prijs € 125,00 : geschonken door Bloemen Petra Ter Vichten
en nog vele waardevolle prijzen (iedere aanwezige van een gezin van de wijk heeft prijs)
ZONDAG 30 AUGUSTUS 2009
11u45
BARBECUE inschr. vóór 26 augustus : F. Soete, Elf-Novemberl. 14 - 056/77 55 75
16u00
46 ste 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 voor de eerste € 10,00
en tweede € 5,00 / € 5,00 voor de 30ste tot 40ste renner in klassement
Trofee tussen Leie en Schelde
Kleedkamers : voetbalterrein Lendedreef / Inschrijving en prijsuitdeling : tent
Start: M. Derycke, Lendedreef 48 / Aankomst: S. Laridon, Lendedreef 45
18u30
BOLLINGWEDSTRIJD voor VROUWEN en MANNEN
EREPRIJS C & V CONSTRUCT / Verschillende categorieën
20u30
Trekking TOMBOLA STEUNKAARTEN :
1ste prijs bon € 200,00 De Reisverteller / 2de prijs bon € 150,00 Kleding Gerda
3de prijs bon € 100,00 ‘t Beddeke / 4de prijs bon € 75,00 Herbalife K. Vandeburie
5de prijs microgolf M. Derycke / 6de prijs radio-cd speler M. Derycke
7de prijs koffiezet M. Derycke EN NOG VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN
SANGRIABAR VOORZIEN TIJDENS DE FEESTEN !

Dit valt samen met de jaarlijkse FAMILIEFEESTEN van K.W.B. - K.A.V. Vichte in samenwerking met ZIEKENZORG en OKRA.
Tevens is er bij deze gelegenheid een optreden voorzien door de groep WANNABEE.
Muziek uit de jaren 50, 60 & 70 met piano,
gitaren en drums.
Dit op 15 augustus 2009 van 17u30 tot 19u00
in OC De Stringe te Vichte.

Opgelet : geen uitleen op maandag 6 juli
en zaterdag 11 juli 209.

Aansluitend wordt u de mogelijkheid geboden om mee aan tafel te schuiven voor stoverij met frietjes a volonté. Volwassenen :
€ 12,00 - kinderen ≤ 12 : € 6,00.

Anzegem blijft evenwel open t.e.m. 31
juli. Vergeet niet : verlengen en reserveren
kan steeds via www.anzegem.be/biblio-

(Lendedreef en Elf-Novemberlaan en Edgard Tinelstraat)

Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd
op de receptie ter gelegenheid van 100 jaar
CM - Vichte. Graag bieden we u een gratis
aperitief aan.

Inschrijven voor het leesjaar 2009-2010
kan vanaf nu in de bib!

Jaarlijkse vakantie = uitleen tot eind
augustus. Van maandag 27 juli t.e.m. zaterdag 15 augustus 2009 ; terug open op maandag 17 augustus 2009.

VICHTE WIJK LENDEDREEF

Kaarten vooraf te bestellen tot 09/08 :
Vancamelbeke Ivan 056 / 77 32 87
Demets Pol 056 / 77 79 80
Vynckier Rosa 056 / 77 60 02
Cafe de Gilde 056 / 77 36 36

FAMILIEFEEST 2009
OC De Stringe Vichte

14u00

Casinofietstocht

17u30-19u00 Receptie

19u15-20u30 Avondmaal

21u00

Bolling

ZATERDAG 15 AUGUSTUS
Leuke tocht voor klein en groot. ± 20 km met vrije start
14u00 - 15u00. Deelname € 1,50 : tussenstop & drankje
100 jaar CM-Vichte i.s.m. OKRA & Ziekenzorg
Alle leden van harte welkom.
Muzikale begeleiding WANNABEE (50 - 60 - 70)
Stoofvlees met frietjes a volonte
Volwassenen € 12,00 - Kinderen ≤ 12 jaar € 6,00
Kaarten vooraf te bestellen tegen 09-08-09
Vancamelbeke Ivan 056/77 32 87 / Demets Pol 056/77 79 80
Cafe De Gilde 056 / 77 36 36
Voor mannen en vrouwen

14de
Schaliënhoffeesten
Vichte groenzone verkaveling Schaliënhof
Vrijdag 4 september 2009
19u30 Varia-quiz inschrijving vooraf bij
Devaere Daisy 056 77 46 18
daisy.devaere@telenet.be
Zaterdag 5 september 2009
13u30 Spelnamiddag (4 tot 14 jaar)
14u00 Gezinsfietstocht - vrije start (± 20 km)
16u00 Stratenloop voor jong & oud, 1 - 10 km
/ info: wim.merlevede@telenet.be
19u00 Kinderdisco
21u00 Fuif - DJ Byttie & DJ MB gratis inkom
Zondag 6 september 2009
10u30 Streekbierkaarting
12u00 Barbecue enkel vvk
15u00 Vichtse Pleinspelen : CHALLENGE 4➔2
voorinschrijving tot 30 augustus :
wim.merlevede@telenet.be / ploegen
van 2 personen (vanaf 14 jaar) / speluitleg om 14u45 / prijsuitreiking en
trekking steunkaarten ca. 18u30.

ZONDAG 16 AUGUSTUS
Grote prijs KWB - KAV
Inschrijving vanaf 7u30 in OC De Stringe.Vooruit € 50,00.
Iedereen bloemen + tal van gratis prijzen.
Prijsuitreiking in OC De Stringe.
Mountainbike
5e Kapellekestocht
30 - 50 - 75 km + begeleide kindermountainbike
Inschrijven vanaf 7u30 tot 10u30 in OC De Stringe.
KWB-KAV lid € 2,00 - niet lid : € 3,50 - ≤ 15 jaar : gratis
Inl. : Debaveye Ph. 056/77 23 71 www.kapellekestocht.be
13u30
Koffie & zelfgebakken taart
14u00
Petanquetornooi
Grote prijs Kantoor Willy Van Den Berghe
Centea – Verzekeringen – Securex – Immobilien
Duplette deelnameprijs : € 1,00/persoon (€ 2,00/ploeg)
Inschrijven tegen 14-08-09 Depraetere Curd 056/77 57 85
19.00
Prijsuitreiking
Petanquetornooi en aansluitend trekking prijzen tombola
Zondag 11u30-14u00 en 17u00-… : lekkere frietjes te krijgen aan onze eigen frituur

07u30

Vinkenzetting

stelt voor:

Dit jaar zitten er weer tal van vernieuwingen in ons parcours. We rijden door de
Gavers, verkennen het glooiende Bellegem
en laveren tussen de smalle paden op en
rond Tiegemberg. Recreanten kunnen nog
steeds in de Gavers terecht maar kunnen ook
hun conditie eens meten in Tiegem. Afstanden variëren tussen 30 en 85 km. Tevens
wordt er dit jaar een kids-toer aangeboden
van 20 km. Meer informatie op www.kapellekestocht.be of info@kapellekestocht.be.

Zondag 16 augustus 2009
10u30-17u, toegang gratis

Wie had dit ooit gedacht, wat onder een aantal vrienden beslecht werd tussen pot en pint in de
cafétaria van het Beukenhof, destijds bij Palmer
en Marie-Jeanne , is uitgegroeid tot één van de
belangrijkste clubs in Zuid-West-Vlaanderen en
telt ondertussen 375 leden !
Vorig jaar, het jaar dat wij door de overkoepelende organisatie AKTIVIA beloond werden als
meest verdienstelijke club van West Vlaanderen
konden wij meer dan 8.000 wandelaars naar onze
fusiegemeente halen, gespreid over 2 zondag- en
5 weekdagtochten.
Op 13 september zetten wij de kroon op het
werk en organiseren voor de 15de maal reeds
onze Prutsketochten, waarbij de diverse afstanden allemaal in de deelgemeenten van de fusie
zijn uitgebouwd.
Bij de inschrijving (€ 1,50 voor niet leden en
€ 1,10 voor leden) krijgt iedere deelnemer een
passende jubileumstylo. In de start- en aankomstzaal (De Stringe)zijn streekbieren, wijnen, koffie
en verse soep, pannenkoeken en boterhammen
met kaas, gehakt of kop verkrijgbaar aan zeer
democratische prijzen.
Er mag vrij gestart worden tussen 6u30 tot
15u, je kiest zelf de afstand die je wil afleggen, op
iedere afstand zijn nog ruime en verzorgde halteplaatsen voorzien.

KAV

• 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.
• Avondje uit op vrijdag 10 juli
Wij gaan naar de Wichitas, een gezellige countryclub in een gezellige sfeer in ‘t Hof Ter Velde,
Meerlaarstraat 10 te Meulebeke. De cowboy’s verwelkomen ons met een croque garnie om daarna mee te doen aan de countrydansen of cowboyspelen. Dit wordt beslist een mooie avond voor
de prijs van € 15,00/persoon (niet leden € 30,00).
Om 19 uur spreken we af aan de kerk.
Inschrijven/betalen : I. Vandepitte, Beukenhofstr. 107, 775756 - Mady D’Hoop, Hooiestr. 27, 772371.
• Familiefeesten KWB & KAV
Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus ’09 in en rond de Stringe te Vichte.
Meer inlichtingen bij Mady D’Hoop, Tel. 056/77 23 71.
• Fietsen naar de Gavers - Maandag 7 september ‘09 - start om 14u aan de kerk
• Startavond werkjaar 2009-2010 - donderdagavond 24 september ‘09
Voorstelling nieuw werkjaar en gastoptreden !
• Night of the Proms - vrijdagavond 30 oktober ’09
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 Roxette, Sharon den Abel (zangeres van Within Temptation), Toots Thielemans, Peter en Zoltan Katana, John Miles en Fine Fleur
(www.notp.com/belgie/antwerpen/programma)
Wij zorgen voor vervoer, ticket (zitplaats 1ste cat.), een hapje en een drankje op de bus voor
€ 59,00/pers. Inschrijven bij Cindy D’Hoop - tel. 056/772239, betaling tegen 31 augustus ‘09.

1e Familie-happening

voor leden en niet-leden
Ommersheimplein Vichte
•
•
•
•
•

25 jaar jong !
Jubileumtocht op 13 september.
15de PRUTSKETOCHTEN

Pr o g r a m m a

V i j f d e K a p e l l e k e s t o c h t TC Vichte
De 5de Kapellekestocht op 16 augustus
wordt opnieuw een gevarieerde tocht voor
de recreatieve als de meer getrainde biker.

DE TEXTIELTREKKERS

springkasteel
petanque
volksspelen
grime
tenniswedstrijden

Brunch van 11u tot 13u (volw.: € 15,00 kind. <12 jaar: € 8,00)
Inschrijven verplicht vóór 10/08/09
- in tennisles bij Alain of Jan
- bij Deborah Debaveye (0479/27.11.74 of
debaveyedeborah@hotmail.com)
BIJ REGENWEER: AFGELAST !

3
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Antoinette
Demeulemeester-Nys
Deze seniorenvereniging heeft het uniek voorrecht
gekend een voorzitter te hebben gehad die ononderbroken, 20 jaar lang, aan het roer heeft gestaan. Dit is
heel uitzonderlijk in het verenigingsleven.
Heeft destijds als jonge vijftiger de verantwoordelijkheid op zich genomen om de vereniging CRM, inmiddels herdoopt tot Neos, te leiden. En met goed gevolg
want zowel de werking als het ledenaantal is in de loop
van deze 20 jaar enorm geëvolueerd. Mede op aandringen van de nationale leiding, maar vooral door de
gedrevenheid en het inzicht van Antoinette, is de werking gegroeid van “kaarten en gezellig samenzijn” tot
een compleet programma waar naast deze punten ook
inhoudelijk leerrijke voordrachten, uitstappen en andere spel en sportactiviteiten aan bod komen. Dit in een
gezellige sfeer tussen de leden, inmiddels 170 in totaal.
Antoinette geeft nu de leiding door aan iets jongere mensen die als opdracht hebben meegekregen: doe

heeft de fakel door
na 20 jaar
voorzitterschap
zo voort en pas u aan, aan de noden van de leden, alle
evolueert. De vereniging is haar zeer dankbaar voor alles
wat ze heeft gepresteerd ten bate van het welzijn van de
leden. Eveneens worden haar mede-bestuursleden, die
samen met haar in de beweging hebben gewerkt gedurende vele jaren, mede bedankt: Jaak Van Wynsberghe,
Jozef Goeminne, Pierre Verhaeghe en postuum Ervé De
Praeter. Gelukkig is onze regio nog rijk aan verenigingen
die gedragen worden door edelmoedige mensen die
zich belangeloos inzetten voor anderen.
Agenda
• iedere dinsdag namiddag: petanque/zwemmen/kaarten /wandelen...
• di 23/6 dagreis naar expo Karel de Stoute +landbouwlabo Beitem.
• di 14/7 voordracht over Toon Hermans +koffietafel
en kaarten.
• zo 2/8: reis naar hommage Monteverdi -Lissewege.

Markant Vichte kan terugblikken op een
geslaagd werkjaar. Heel wat dynamische
vrouwen vonden opnieuw hun gading binnen het Markantprogramma.
We gaan vanaf 7 september enthousiast
van start met leuke sportactiviteiten.
Daarna mag je enkele toppers verwachten, o.a. Kevin Strubbe, voormalig hofleverancier van prins Filip, een wellnessroute in
Vichte en meer leuke en interessante onderwerpen volgen...
We starten in het nieuwe werkjaar met
jong-Markant en uiteraard horen daar leuke
activiteiten bij zoals kajak, zumba, Greet De
Keyzer (regionaal aanbod), en zoveel meer.

Je begrijpt dat we nog maar een tipje van
de sluier willen lichten... de rest van het programma verneem je in de volgende editie van
De Verteller of half augustus op onze website.
Je merkt het... Markant is er ook voor jou!
Vraag gerust hoe je lid kan worden...
Bel naar : Hilde Verhaeghe (Ter Beke 6)
056/77 92 60
Mail naar: Marianne Van Caenegem
marianne@schamp.be
Surf ook eens naar onze plaatselijke website www.markantvzw.be/vichte en bekijk de
fotogalerij.

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kermis) te bezorgen vóór zondag 4 september 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

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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
UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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
4

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

