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Editoriaal

DE VERTELLER

Binnen een zestal weken is het zover. Dan mogen al de Europese
stemgerechtigden potlodisch of elektronisch hun zegje doen in het desbetreffend hokje. In België is het tot nader order van moetens, willens
nillens. Bovendien zullen wij tijdens onze burgerplichtelijke daad iets
langer in de rij staan. Want onder het mom “als we iets doen, doen we
het goed” hebben onze gezagsdragers beslist dat we vanaf heden niet
één maar wel steeds drie brieven kunnen inkleuren: de Europese, de
federale en de Vlaamse. Geluk (of ongeluk voor sommige) dat de Senaat
niet meer rechtstreeks wordt verkozen. Anders lapten ze ons vier plooibrieven aan ons been. Geen kleurpotlood zou lang genoeg geweest zijn.
De politici hebben deze gang van zaken beslist in het vlinderakkoord. What’s in a name: hoor ik je dan denken. Wel dit staat de
beroepsmatige leden van de wetgevende macht toe om gemakkelijker
van een lijst naar de andere te fladderen of vliegen als er hier of daar
geen stuifmeel zou te vinden zijn. Vermoedelijk tot groot jolijt van de
opportunisten onder de kandidaten. Zo is er voor ieder wel een postje
weggelegd. Maar laat ons niet te cynisch zijn. Tot nader order is het nog
steeds beter in een democratisch systeem te leven dan onder een fascist.
De gemiddelde levensverwachting is hier toch net iets langer, me dunkt.
Omdat alle strategische machtsverhoudingen op die ene dag worden
gekraakt of gemaakt, wordt die zondag tot “de moeder der verkiezingen” gedoopt. En ja, we zouden geen kinderen van de surrealisten zijn,
mochten we dit jaar dan ook niet het meest toepasselijke liedje met een
al even toepasselijke kandidaat naar Kopenhagen sturen. Moeder, moeder……..
Er hebben er in Vichte nog naar hun moeder geroepen toen ze hoorden dat er een milieuvergunning is aangevraagd voor een danstempel in
de Oudenaardestraat. De geschreven pers meldde reeds dat de initiatiefnemers “Flight 90” de steun hebben van de burgemeester …..van
Opwijk. Meer zelfs, in Opwijk zijn ze fier op dit initiatief in hun gemeente. Een van de buurtbewoners wist me fijntjes op te merken dat we in

ons dorp wel heel wat betere en socialere initiatieven hebben om fier
over te zijn.
Op zich moet elk idee, dat maatschappelijk nut heeft (en ontspanning
is belangrijk) een kans krijgen. Maar dan wel op een plaats die maatschappelijk verantwoord is. Een dancing dichtbij of in een woonwijk
zorgt ongetwijfeld voor overlast. En dan heb ik het niet over de bangmakers die bergen heroïnenaalden en hopen gebruikte condooms voor
zich uit zien liggen. Partydrugs hebben heden ten dage de vorm van een
pil of een drinkbaar goedje en vossen en vogelen vrijen ook niet graag
tussen het beton en de achtergebleven verfpotten en bobijnen, denk ik
dan. Nee, veiligheid, geluids- en parkeeroverlast zullen problematischer
zijn. Daarom plaats je dergelijke initiatieven beter ver weg van woongebieden, in een afgelegen industriezone bijvoorbeeld. De getroffen bewoners hebben zich alvast gegroepeerd onder hun eigen initiatief “Vichte
leefbaar”. Wij houden jullie op de hoogte is het niet via deze Verteller
dan wel via onze site www.vichte.be.
Via deze weg houden we jullie meestal ook op de hoogte van de nieuwe investeringen die onze plaatselijke bewindslieden in de komende
maanden of jaren plannen. 100 jaar na de Groote Oorlog kunnen we echter maar één boodschap brengen: van het westelijk euh oostelijk front
geen nieuws. Of toch weinig. Het is opmerkelijk kalm op gemeentelijk
niveau. Stilte voor de storm? Als je de berichten hoort over strikte budgettaire beperkingen en saneringen die door de Vlaamse regering aan de
gemeentebesturen worden opgelegd, zal het wellicht niet storm lopen.
Het zal eerder een zomerbriesje worden, zo blijkt. De huidige meerderheid maakt het me niet gemakkelijk om een scherp voorwoordje te schrijven met zo’n wildgroei aan ideeën en investeringen. Ik verneem wel dat
de huidige legislatuur evenementen die tussen verenigen en over de
dorpsgrenzen georganiseerd worden, extra in de kijker wil plaatsen.
Kwestie van de samenwerking in onze gemeente te bevorderen.
Aan de energie van onze verenigingen zal het alvast niet liggen. Deze
Verteller staat er weer vol van. Tot op een van de vele activiteiten.
Tot Vichtens
Vanwege de Dorpsraad Vichte, Dominique Demurie, Voorzitter

JEUGDTORNOOI GROENE DUIVELS
Voila, het is zover! De eerste wandeling van
het seizoen zit erop met 1700 deelnemers !
van een succes gesproken, dit was er eentje
om in te kaderen. Natuurlijk werden wij sterk
geholpen door het prachtige lenteweer en
het weze gezegd: een zeer mooi parcours
tussen Kaster en Avelgem met het alom
geprezen Tiegem ertussen.

Gezinsbond Vichte organiseert
op paaszaterdag 19 april:

Dit kan ons alléén maar motiveren om verder
te doen en wij nodigen jullie allen dan ook
uit op onze volgende weekdagtocht in
Ingooigem, namelijk de GRASTOCHT en dit
voor de 10de maal op woensdag 30 april. Starten doen wij tussen 7u en 15u in het o.c. De
Linde. Er worden 4 lussentochten uitgestippeld van telkens ongeveer 6km zodat de
wandelaar tot 24km kan afstappen. Na iedere lus komt men terug naar de startzaal waar
men gelegenheid heeft om even uit te blazen
al dan niet gepaard met een stevig belegde
boterham en een kom verse soep of, waarom
niet, een stevige koele pint.

Paaseierenzoektocht
voor kleuters
Vrije Basisschool om 10 u.
Vanaf 11 u. worden de ouders
verwacht voor een aperitiefje!
De paashazen verwachten jullie !!

Onze tweede weekdagtocht gaat door op
woensdag 25 juni eveneens voor de 10de
opeenvolgende maal vanuit het o.c. de Mensinde aan de Kerk te Tiegem. Hopelijk zijn de
sporen van de eerste zomerdagen reeds duidelijk merkbaar en kunnen wij ons vanaf 7u
in short en opgerolde mouwen op pad begeven in dit liefelijk dorpje waar menig kunstenaar of schrijver zijn thuishaven had.
Begint het al te kriebelen? Zonder twijfel!
Wil je meer weten over onze wandelclub?
Aarzel dan niet en kom kennis maken met
onze wandelclub: bestuur, medewerkers en
wandelaars zelf. Vervoeg onze club: voor
€12- bent u lid met tal van voordelen. Overigens wordt het inschrijfgeld integraal door
de meeste ziekenfondsen terug betaald.
Tot wandel?
John.depamelaere@textieltrekkers.be
www.textieltrekkers.be

Inschrijven op voorhand bij het betuur.
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Ons jaarlijks 1 mei tornooi van
GD INGOOIGEM gaat door op
donderdag 1 mei 2014: U11 (voormiddag)
U15 (namiddag)
vrijdag 2 mei 2014:
U17 (avond)
zaterdag 3 mei 2014:
U13 (namiddag)
zondag 4 mei 2014:
U6 en U9 (voormiddag)
U7 en U8 (namiddag)
We garanderen opnieuw een verzorgd en
sportief tornooi !
Iedereen is welkom!
Het jeugdbestuur van GD INGOOIGEM.

De bib voortdurend
in verandering en
het gaat in snel
tempo!

Mijn Bibliotheek
Vanaf eind april kun je via de catalogus van
de bibliotheek gebruik maken van de applicatie Mijn Bibliotheek (een nieuw kleedje
voor ‘van thuis uit verlengen en reserveren’)
en dat allemaal op een erg eenvoudige en
toegankelijke manier.
• Online reserveren van materialen
• Online verlengen van ontleende materialen
• Toegang tot digitale collecties (e-boeken,
online Fundels…)
• Een duidelijk overzicht van je te betalen of
betaalde bijdragen
• Beheer van de bibliotheekkaarten van je
gezinsleden op één en dezelfde plek
Tip bij het aanmelden: paswoord = geboortedatum = dd/mm/jjjj!

Je vindt ons ook
op facebook.

Hoi KSA-lievend Vichte!
Het eten van kerstmiskalkoenen en drinken
van nieuwjaarschampagne ligt achter ons.
2013 is goed begonnen, hopelijk hebben jullie van de feesten genoten. Een groot deel
van de leiders hadden in januari nog af te
rekenen met enkele moeilijke examens, maar
die hebben we allemaal volbracht. Zonder
kleerscheuren zou een groot woord zijn, laat
ons zeggen dat de ene leider al wat minder
kleerscheuren had dan de andere.
KSA zit ook in 2014 niet stil. Op 7 februari
organiseerden we samen met DeDe Vichte de
jaarlijke kwis; Kwistda! Geruime tijd voor
Kwsitda! waren alle plaatsjes uitverkocht.
Het was opnieuw een succeseditie! Op naar
volgend jaar!
Staan jullie dansschoenen en ligt de strandoutfit al klaar? Het zal nodig zijn want het is
weer van dattum! KSA presenteert: Strandbal! Onze spetterende fuif gaat door op 19

april in de zaal CC De Stringe. Door de zwoele beats en de verfrissend lekkere cocktails
waan je u meteen op Copacobana beach.
Kom dus zeker massaal af en laat maar eens
een beentje zwaaien! Inkombandjes voor dit
deluxe feest kan je krijgen bij alle KSA leiders
voor slechts €4,00! Aan de deur kosten de
kaarten €6,00. Check zeker de facebookpagina of de website: www.strandbal.be voor
meer info.
Wanneer de zomermaanden naderen gaat
de focus en het verlangen van de leiders naar
zeedag en de kampen. Zeedag gaat traditioneel door op moederdag, dit jaar op 11 mei.
Sorry moederkes! De mama’s van de Kabouters hoeven nog niet te treuren. Dit jaar trekken zij eind augustus op een speciale activiteit en schrikkelen ze traditiegetrouw een
jaartje zeedag.
Met de Kabouters, Kapoentjes en de Tiptoppers trekken we van 11 tot 20 juli naar Ruislede op kamp. De Knapen en de Jonghernieuwers trekken er dit jaar weer samen op
uit richting het hoge noorden van België,
waar dat precies is, blijft nog een verrassing!
We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk
KSA’ers meetrekken op zeedag en de kampen, daarvoor komen de leiders nog langs
om in te schrijven. Hou dus zeker de deurbel
in de gaten.
Ziezo, alweer een hele boterham om in jullie
agenda te noteren. Hopelijk zien we jullie op
onze volgende activiteiten. Tot dan!
Bij vragen of opmerkingen, contacteer de
hoofdleider Jonas Verhoest
(verhoest.jonas@gmail.com of 0496/20.43.02)

Aanbod Stages TC Vichte

TC Vichte
START TO TENNIS
Tennisclub Vichte vzw organiseert dit jaar
opnieuw
“START TO TENNIS” (S2T)!! voor VOLWASSENEN én (S2TT) voor TIENERS vanaf 12 tot 18
jaar
Voor wie?
VOLWASSENEN vanaf 18+
TIENERS vanaf 12 tot 18 jaar.
Zonder tenniservaring?
Dan is dit jouw kans om te starten met tennissen.
Stap in Start To Tennis (S2T) vanaf 21 april
2014 en volg de S2T lessen, speciaal op maat
van de beginner.

Dag ouders, symphatisanten, leden,
nieuwsgierigen,
facebookvrienden,
… van VKSJ Vichte
Onze ESKIMOFUIF zit
er alweer op en wanneer we in onze
agenda
bladeren,
merken we dat de
tijd veel te snel
gaat…
De zomer is al in zicht! Ook u zal dit merken,
want vanaf de paasvakantie beginnen wij al
met de KAMPINSCHRIJVINGEN! De leidsters
komen van deur tot deur met de nodige
informatie. Voor de sloebers gaat het kamp
door van dinsdag 15 juli tot zondag 20 juli,
de anderen vertrekken reeds op zaterdag 12
juli! Wij verklappen al dat we dit jaar op
KAMP gaan naar De Bosgeus te Nieuwkerke
en dat het weer een fantastische ervaring
wordt voor jong en oud!
Midden mei zullen de leidsters helaas al de
LAATSTE ACTIVITEITEN geven. De examens
komen dan verdacht dichtbij en hard blokkende leidsters trekken zich dan een hele tijd
terug aan hun bureau waardoor de activiteiten worden stopgezet.

So you think you can dance
zaterdag 10 mei SCHOOLFEEST
Gemeenteschool de beukennoot
Wie kent het programma niet. In deze show
geven hiphoppers, streetdancers, ballroomdansers, klassieke dansers, … het beste van
zichzelf en proberen de felbegeerde titel
binnen te halen.
Op zaterdag 10 mei wordt de Stringe omgetoverd tot een ware danszaal. Het schoolfeest van de Beukennoot wordt dan voor een
keer in een ander kleedje gestoken.
De avond start om 18u. We verwelkomen
iedereen met een lekkere aperitief. De hongerigen kunnen al snel hun benen onder
tafel schuiven voor een smakelijke maaltijd.
Je kan opteren voor stoofvlees of vol-au-vent
en we voorzien ook een vegetarisch alternatief. Voor de kinderen voorzien we kleinere
porties. Nadien kan je genieten van koffie en
dessert.
Om 21u begint het dansfeest met een special
act. We verklappen nog niets, maar we vermoeden dat je dit nog niet vaak gezien zal
hebben. Na het optreden kunnen de kinderen zich uitleven op hun favoriete zelfgeko-

Paasvakantie
Week 2 (14/04 t/m 18/04)
• Kleutersportstage
• KidsTennisstage

Zomervakantie
Week 1 (30/06 t/m 04/07)
• Kleutersportstage
• KidsTennis stage
Week 2 (07/07 t/m 11/07)
• Kleutersportstage
• KidsTennis stage
Week 8 (18/08 t/m 22/08)
• Kleutersportstage
• KidsTennis stage
Week 9 (25/08 t/m 29/08)
• Kleutersportstage
• KidsTennis stage

Lentelessen TC-Vichte.

Concept
- 8 lessen van 60 minuten + 1 gratis speelmomenten
- Inclusief VTV lidkaart en verzekering
- Gratis gebruik rackets en ballen
- Gediplomeerde en professionele lesgevers
- Mogelijkheden op maandag- en woensdagavond
- Clublid (reservatie terrein, clubactiviteiten)
voor €50,00 vanaf 1 juli 2014
Wie zich nog wenst in te schrijven in de Lentelessen moet zich reppen!

Vanaf 21 april 2014

VKSJ VICHTE ZOMERT AL!

Stages gaan telkens door van maandag t/m
vrijdag, tenzij hieronder anders wordt vermeld.

Deelname: €80,-

Maar niet getreurd, er staan nog enkele
spetterende activiteiten op het programma
en het hoogtepunt van het werkjaar is al
bijna in zicht…

Verdere info en/of inschrijven via
www.tennisschoolfundamentals.be

Na een lange periode van gemis starten wij
de vakantie op vrijdag 4 juli met VKSJ VICHTE FRITUURT. Dan kan je naar jaarlijkse
gewoonte frietjes en hamburgers komen
eten aan onze lokalen in het Beukenhof.
Meer info volgt later, maar je kan deze
datum alvast ergens opslaan!

Verdere info en/of inschrijven via
www.tennisschoolfundamentals.be

donderdag 15 mei 2014
20 u. - De Stringe:

‘Positief opvoeden,
tussen koesteren
en kaderen’

Na het kamp kijken wij al uit naar een
NIEUW VKSJ-JAAR. Maar vooraleer het zover
is, hopen we dat jullie en de leden nog vele
leuke VKSJ momenten mogen meemaken!

Spreker: Julie Breemersch
therapeute De Bleekweide vzw

Wil je verder op de hoogte blijven?
• Volg ons op facebook: VKSJ Vichte
• Bezoek onze website: vksj-vichte.be
• Kalender, maandbrieven, leidsters, contactgegevens, gastenboek, foto’s, …
• Stuur ons een mailtje: vksj.vichte@hotmail.com
• Bel of SMS de hoofdleiding: Lisa
(0477/834969) & Isolde (0494/424705)
• Of kijk eens rond in de Vichtse winkels of
het Beukenhof. Daar vindt u misschien wel
informatie op een affiche of een flyer!
Aarzel niet om ons te contacteren…
Zomergroetjes!
De leidsters van VKSJ Vichte

zen dansplaatjes, terwijl de ouders gezellig
kunnen bijpraten bij een goed glas bier of
wijn. En misschien laten sommige volwassenen zich ook wel verleiden om de benen los
te gooien.
Voor meer informatie later verwijzen we
naar onze facebookpagina, de website van
de school, de leerkrachten of de leden van
de ouderraad.

Hoe kan je ongewenst gedrag bij je peuter of
kleuter op een positieve manier afleren?
In deze voordracht krijg je praktische tips.
Je leert ‘kijken’ naar het gedrag van jouw
kind.
Er wordt concreet bekeken hoe toon, woordkeuze en het aanbieden van alternatieven
kunnen helpen.
Julie Breemersch werkt als therapeut in vzw
De Bleekweide te Gent en brengt in deze vor-

ming het verhaal over de fijne grens tussen
liefhebben en grenzen stellen bij peuters en
kleuters.
Organisatie beide avonden: Gezins- en welzijnsraad en Loka (lokaal overleg kinderopvang) i.s.m. Gezinsbond
Toegangsprijs: GRATIS
Liefst inschrijven op voorhand via
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Zondag 9 maart begon als een zonnige,
warme dag maar algauw werd het donker
en kil boven femma Vichte. Ons bestuurslid Karien Demeyer is die zondag plots
overleden. Karien was een warme vrouw,
een straffe madame, altijd klaar om de
handen uit de mouwen te steken, steeds
welgezind, stipt en correct, ... woorden
schieten ons tekort. Ze laat een enorme
leegte achter in ons team. Rust zacht
Karien, je hebt het meer dan verdiend !

Tel. 056/775756, ingrid.107@hotmail.com
Dinsdag 6 mei – start fietsseizoen
Wees sportief! Kom fietsen en geniet van het
gezelschap en de omgeving.
Start aan de nieuwe kerk om 19u30.
Wekelijks wordt er 1 uurtje gefietst dit tot en
met 24 juni.
Dit is enkel een activiteit voor femma-leden
(femmapas = verzekerd). Inschrijving is niet
nodig. Bij hevige regen gaat deze activiteit
niet door.
Donderdag 22 mei – geknoopte armbanden
Samen met Veerle Taelman maken we mooie
modieuze armbanden. ± € 10 per armband
Om 19u30 in De Kring, Oudenaardestraat,
Vichte
Inschrijven en inlichtingen bij Cindy D’Hoop,
Hooiestraat 25, Vichte, steven.peirs@telenet.be, 0471/075719
Vrijdagavond - 20 juni – avondje uit
De voorbereiding is volop bezig …
Donderdagavond – nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 19u op de hoek van de Lieven
Bauwensstraat met de Cottereelstraat.
www.femmavichte.tk
Algemene inlichtingen : Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
Bestuursleden : Christine Cosaert, Cindy
D’Hoop, Mady D’Hoop,
Marie-Roos D’Huyvetter, Hilde Dehullu,
Ingrid Vandepitte en Anne Waelkens

Maandag 5 mei –
plantenavond – om
19u45 ter plaatse
Wij krijgen goeie
tips om onze bloembakken of potten goed en mooi op te vullen.
Breng, indien doenbaar, jullie bloembakken/potten mee, je kan ze dan ter plaatse
opvullen.
Het is ook mogelijk om de bloemen mee te
nemen naar huis en ze dan thuis te planten.
Gelieve bij inschrijving te noteren of je direct
ter plaatse gaat of indien er vervoer nodig is.
Bij vervoer nodig wordt er afgesproken aan
de kerk om 19u30.
Femma zorgt voor een bijpassend drankje.
Planten zijn ter plaatse te betalen.
Adres: Vichtesteenweg 123, Deerlijk juist
voor de brug op den Belgiek naar rechts
Prijs: gratis voor leden
Inschrijven tegen 28 april bij Ingrid Vandepitte, Beukenhofstraat 107, Vichte,

Karel Demeulemeester

Gemeenteschool Vichte-Ingooigem
Beukenhofstraat 38
8570 VICHTE
Tel. 056/778281 Fax 056/775584
E-mail: gemeenteschool@vichteingooigem.be
URL: www.vichte-ingooigem.be
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WIEL
IN
WIEL
2014: Dit jaar een volledig
NIEUW programma met vele wijzigingen.
Op zaterdag 15 maart 2014 had de Kaasen Breugel – en wijnavond van het bestuur
van Wiel in Wiel in de Rembrandt plaats. Het
was zeer lekker en veel goede wijnen werden
met smaak geproefd, de afwezigen hadden
weer ongelijk.
We starten het nieuwe seizoen op zondag
6 juli 2014 met een juniorenkoers met aankomst aan de Gilde dit ipv de nieuwelingenkoers. De koers voor junioren op kermiszondag (september) vervalt daardoor. De wedstrijd vangt aan om 15u00.
Op zondag 31 augustus 2014 is er dan de
nieuwelingenwedstrijd in de Lendedreef dit
met start om 16u00.
Op zaterdag 20 september 2014 is er voor
de 10de maal de “veldcross der Vichtenaren”
.We verwachten U massaal om de vele deelnemers luid aan te moedigen.
De cross zal terug worden ingericht rond
en om de Kerkdreef.
Eerst een lus in het bos Verhaeghe en dan
verder in de wei aan de Kerkdreef.

Ploezerock 2014
zaterdag 5 juli 2014

Wat gaat de tijd snel… De 10de verjaardag
van Ploezerock lijkt nog alsof het gisteren
was en toch staan we klaar om binnen enkele maanden al de 15de verjaardag te vieren!
Voor de 10de editie stonden kleppers als
AC/DC en Aerosmith op het programma.
Voor de 15de jubileumeditie vonden we de
tijd rijp om een aantal van de betere Ploezemomenten uit voorbije edities aan bod te
laten komen.
Op 5 juli 2014 omstreeks 18u15 gaan we van
start met No Nonssens.
Frontman Tom Hugelier stond met Baremouth in 2006 al op het Ploeze-podium en
een jaartje later in 2007 stond hij er opnieuw,
deze keer met Eternal Breath.
No Nonssens brengt een gezonde mix van
rocknummers, grunge en 90’s covers. Covers
van Nirvana, Soundgarden, Foo Fighters,
Pearl Jam en vele andere zullen het Ploezepubliek als muziek in de oren klinken.
Vanaf 19u45 is het de beurt aan The Barrels.

De zandbank is er eveneens en de balken
worden vervangen door balkjes (±20cm
hoogte) zodat de “echten” er kunnen overspringen.
Er zullen tenten voorzien zijn rond het
veldritparkoers en ook muziek zodat er
ambiance zal worden verzekerd. Op zaterdag
20 september iedereen op post in de Kerkdreef. Kijk na in het boekje dat wordt rondgedeeld begin september wanneer het spektakel zal beginnen.
Op kermisdinsdag 23 september 2014
wordt uiteraard de hoogdag met de 82ste
editie van de VlAAMSE TEXTIElPRIJS voor
elite met en zonder contract en beloften.
Dit jaar VEEL veranderingen om VICHTE
KOERSE nog te verbeteren en aantrekkelijker
te maken. We verwachten terug enkele
KlEPPERS aan de start.
Het podium met de voorstelling van de
verschillende renners zal opgesteld worden
op de nieuwe platse aan den Hert. De start
zal daar ook plaats vinden om 14u00 voor
een wedstrijd van ± 160 km. Voor alle nieuwigheden zie ook het boekje .
De aankomst wordt voorzien rond 17u45.
We kunnen niet zonder de steun van de
vele seingevers die de wedstrijden elk jaar in
goede banen brengen.
Ook uw steun kan het bestuur gebruiken
want de wedstrijden vergen enkele ernstige
financiële inspanningen. We moeten het
hebben van de medeburgers en ook van onze
talrijke sponsors. Het bestuur dankt u daarvoor oprecht.

De verkoop van ons ‘Markant’
receptenboekje ‘Keukentoppers en
geheime receptjes’ liep als een
trein… We mochten met de winst
een mooie cheque van € 2011 schenken aan Keur Tippi. Intussen is de
2de druk ook reeds bijna uitverkocht
en zullen we de bijkomende winst
ook kunnen overmaken. Het bouwproject vordert goed: het plafond
van het vormingscentrum voor vrouwen in Mbour in Senegal is reeds
toegelegd. We volgen de werken op de voet
via hun website www.keurtippi.be . Dank
aan al wie onze actie steunde!
Met de maandelijkse wandeling of fietstocht
in of rond Vichte en met een lentefrisse
bloemschikavond gaan we in april en mei op
de sportieve en creatieve tour.
We prikkelen gr aag je nieuwsgierigheid
met een bezoek aan het museum ‘Shoes or
no shoes’ te Kruishoutem en kunnen exploreren en degusteren in de kruidenkwekerij van
de familie Claus.
Kom in mei ontdekken wat de aspergetuin in
Oostrozebeke voor jou in petto heeft.
Juni brengt wat je zeker moet weten over
verzorgende cosmetica in de apotheek Verhoest en we sluiten ons werkjaar af op 30
juni met een verrassende wandeling waarin
de obligate ‘sneukeling’ niet zal ontbreken.
Intussen brainstormen we over het volgend
werkjaar. We verrassen je gegarandeerd
weer met een ‘buitengewoon’ leuk programma vol pittige activiteiten.
Laat je binnen Markant Vichte verrassen en

Deze 5 rasmuzikanten stonden in 2010 al bij
ons op het podium, toen nog onder de naam
The Burning Barrels.
Hun stomende rockcovers zorgden toen voor
een wervelend concert en je kan er van op
aan dat ze ook nu weer de nodige ambiance
op de Ploeze zullen brengen.
Rond 21u30 verwelkomen we The Vipers.
Deze Gentse rockgroep was in 2001 top of
the bill tijdens de 2de editie van Ploezerock.
In 2004 deden ze dit nog eens netjes over en
hielpen ons uit de nood als vervanger van
Action in DC die op het allerlaatste moment
verstek moest geven. Logisch dus dat deze
klasbakken hun plaatsje meer dan verdienen
op deze jubileumeditie. De krachtigste rocksongs, de ruigste bluesnummers, de hardst
stompende meezingers en de wildste hits
zullen de Ploeze weer in vuur en vlam zetten!
Als headliner voor deze verjaardagseditie
kozen we voor niemand minder dan Guns n’
Roses. In 2005 zette de tribute band Gunz n’
Rozes uit Nederland de Ploeze in lichterlaaie
en we zijn ervan overtuigd dat ze ook nu
weer de pannen van het dak zullen spelen.
Het wordt weer genieten van begin tot
einde!
We duimen alvast voor lekker zomerweer en
hopen jullie opnieuw massaal te mogen verwelkomen!
Verdere info over deze 15de editie vind je op
www.ploezerock.be.
Via de links in de sectie “Affiche” kom je op
de respectievelijke websites van de 4 groepen terecht waar je alvast een voorsmaakje
kan terugvinden.
Graag tot zaterdag 5 juli op de Ploeze!!
Klaas Vermoere,
Vichte on the Rocks - Ploezerock

OKRA VICHTE
Bij OKRA zitten we niet stil. Er
wordt
weer
maandelijks
gekaart en petanque gespeeld.
We vierden bij beide activiteiten de
kampioenen van het jaar 2013. Bij
het petanque was er zelfs hoog
bezoek. We hebben een Keizer in ons midden, met name Georges Vaneeckhoutte en
Raïs Vandeghinste werd de vice-kampioen.
Antoine Debacquer, loopt met de eer weg bij
de kaarters met als vice-kampioen Gerda
Dendauw.
Voor de snoepers onder jullie, vergeet vooral
niet je mandje te zetten voor de klokke, hoe
groter het mandje……….
Woensdag 23 april 2014 is er het Paasfeest in
de zaal Rembrandt om 14 uur stipt. Er is een
Paasbezinning en een herdenking aan de
leden die we sedert Pasen 2013 tot nu hebben moeten afgeven. Er is koffie met lekkers
van de paasklok, amusement en als afsluiter
zijn er heerlijke verse koekeboterhammen
met koffie.
Zoals ieder jaar is er de 1-mei viering in de
Rembrandt, die start met een aperitief
natuurlijk, gevolgd door een lekkere maaltijd
: kervelsoep - parelhoen fine champagne met
groeten en kroketten - speculaasijstaart en
koffie. We blijven nadien nog gezellig napraten.
De sportievelingen onder ons zitten serieus
met de lentekriebels. We starten in april, elke
tweede donderdag met de wandelingen en

Zondag 22 juni, 9u30

Stoer met papa!

kom samen met je vriendinnen ontdekken,
beleven en genieten.
Wens je meer info over Markant Vichte, surf
dan naar www.markantvzw.be/vichte of
vind Markant Vichte leuk op .
Heb je er zin in om als vrijwilliger ons Markantteam te vervoegen en mee te werken
aan de organisatie binnen onze afdeling,
neem dan gerust contact op met Marianne
0477 434 634 of mail naar mariannevancaenegem@scarlet.be.
Van harte welkom!
Activiteiten Markant
Donderdag 17 april: Namiddagbezoek:
Museum ‘Shoes or no shoes’ & kruidenkwekerij Claus te Kruishoutem
Dinsdag 13 mei: Fietstocht
Woensdag 14 mei: Bedrijfsbezoek: Aspergetuin te Oostrozebeke
1ste week juni: Widmer: verzorgende cosmetica bij apotheker Pascel Verhoest
Dinsdag 10 juni: Fietstocht
Maandag 30 juni Afsluiter: wandeling met
“sneukeling”
elke derde donderdag smeren we de kuiten
voor de fietstochten. Voor beide activiteiten
wordt een tussenstop voorzien om de dorst
te lessen en een bezoek te brengen aan het
kleine kamertje of om de batterijen op te
laden voor het vervolg van de tocht. Terug in
Vichte is er onder de aanwezigen in het
Molenhuis een tombola met 5 waardebonnen ter waarde van €5.
Van batterijen gesproken op dinsdag 13 mei
2014 organiseert OKRA een cursus met theorie en praktijk om veilig te leren fietsen met
een electrische fiets. Dit gaat door in De
Stringe om 14u tot en met 16u. Er komen
mensen van de thuiszorgwinkel met een electrische fiets om een test te doen.
Bij de fietstochten van OKRA zijn er al verschillende personen met een electrische fiets.
Ze mogen wel niet vergeten de batterij op te
laden hé.
Op maandag 16 juni 2014 reizen we af naar
Ieper in het thema van 100 jaar Oorlog We
bezoeken het Flanders Field Museum. Na het
middagmaal is er een rondrit met gids. Deze
zal de bezienswaardigheden van de oorlog in
en rond Ieper laten zien. Na het avondmaal
trekken we om 20u met z’n allen naar de
Menenpoort voor de uitvoering van The Last
Post. Dan zit de dagreis erop en keren we
terug naar Vichte.
Ondertussen lonkt den Ommegang in Vichte
en meteen ook de zomer.
We komen elkaar misschien bij één of andere activiteit tegen. Tot dan !
Het OKRA-Bestuur.

ZIEKENZORG VICHTE - INGOOIGEM

TIENKAMP MET PAPA’s & KINDEREN

22 april PAASFEEST
Alles, ook de mis gaat door in onze zaal van
het Huiscafeetje. Na de mis is er koffie.
Met daarna 2x optreden van The Vergies.
Als slot koffie met paaskoeken!
29 april BEDRIJFSBEZOEK
Ditmaal dicht bij de deur, Brouwerij Verhaeghe. Waarna we een glaasje mogen proeven.
Daarna gaan we naar ons Huiscafeetje voor
een kopje warme koffie met koffiekoeken.
27 mei DAGREIS.
We starten dit jaar in Gullegem waar ze ons
zullen tonen hoe de koffiebonen worden
gebrand en verwerkt. Daarna mogen we
natuurlijk een kopje koffie proeven. Daarna
krijgen we allen nog een geschenkje mee.
Rond 11u30 zullen we het middagmaal
gebruiken voorafgegaan door een aperitiefje

(en mama is supporter)
Locatie: Gemeenteschool Beukennoot Vichte
Doe-moment:
kinderen kunnen leren van de
papa’s & omgekeerd!
De papa’s zullen met de
kinderen (van 7 tot 12 jaar)
10 leuke opdrachten uitvoeren
& de mama’s supporteren in de
grandioze finale.
De activiteit gaat ook door bij regenweer.
Start tussen 9 u en 9.30 u. Finalespel & supportersbar met BBQ-worsten vanaf 11 u.
Een deelnameformulier kost € 3,00 per volwassene, € 2,00 per kind.
Niet-leden betalen € 2,00 extra per inschrijving
Inschrijven via school of bij Dirk Gabriël dirkgabriel6@msn.com
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(2) en dit in De Beiaard in Nieuwkerke . Rond
14h zal een gids een rit maken met ons langs
Mesen-Wijtschate….. en ons vertellen over
de Grooten Oorlog. Dan is er een tussenstop
waar we
kunnen genieten van een koffie met een
stuk taart. Om 17u30 is er nog een stop in
Zonnebeke. Daarna rijden we naar het Nonnenbos rond 18u15 waar we kunnen genieten van een boterhammetje met …..
Dan keren we huiswaarts rond 20u15 om
rond 21u00 thuis te komen.
19 juni Onze JAARlIJKSE VOlDOENING voor
onze thuisgebonden zieken , welke we ook
eens een kans geven om erop uit te trekken.
23 juni VOORDRACHT :
WAT ETEN WE VANDAAG?”
Dit gaat door in de zaal van ons Huiscafeetje
om 14h.

Mei
di. 20: REMBRANDT om 14u30 voordracht
over “Trappistenbieren” door Jef Van den
Steen + bier proeven en kaarten
Juni
di. 17: De Stringe – kaarten
di. 24: ½ daguitstap met wagen edelhertenkwekerij in Bossuyt en het crematorium te
Kortrijk

1 juli het hoogtepunt van het jaar!

DE KAMPIOENVIERING
De kaarten zijn gelegd en de dobbelstenen
geworpen, maar nu komt de uitslag!
Dit gaat zoals gewoonlijk gepaard met een
potje koffie met een stukje taart.
Op het einde van de namiddag nog een lekker stukje eten, voor elk wat wils, met een
glaasje witte of rode wijn. Daarna tevreden
terug naar huis.
Zo sluiten we ons jaar af dat weer goed
gevuld was. Dank aan onze Kernleden en
Voorzitster die alles in goede banen hebben
geleid.
VERGEET NIET IN JE KAlENDER TE VERMElDEN: 12 OKTOBER : DAG VAN DE
CHRONISCHE ZIEKE MENSEN.

ACTIVITEITEN
Maandelijkse activiteiten:
Petanque Zwevegem: 1e dinsdag 14u00
Wandelen:
2e dinsdag 14u30 u.
Kaarten:
3e dinsdag 14u30 u.
Uitstappen:
4e dinsdag
Fietsen:
woensdag 14u00 (wekelijks)
Films Kortrijk: laatste maandag 14u30
April
di. 15: De Stringe – kaarten
wo. 16: ½ dag met bus naar de kerncentrale
in Doel en ’s avonds de krantendrukkerij
EPC = o.a. het Laatste Nieuws en De Morgen
di. 22: toneel ‘Kwakzalver’ om 15u00 in de
Schouwburg te Kortrijk

Werkjaar 2014
Do 03 apr.: Bloemschikles
19.30u De Beukennoot refter
Lesgever : De Hr. Joris Naessens
Do 08 mei: Zuinige Maria
Weduwen, alleenstaanden, mantelzorgers
en alle geïnteresseerden 14u De Schakel
Waregem

Ma 12 mei: EHBO voor fietsers
19.30u De Beukennoot refter Lesgever :
De Hr. Bart Dewaele
Zat 21 juni: Verrassingsreis !
13.30u kerk Vichte
Voorzitster: Greet De Kesel
056/32 56 89 - greetdekesel@telenet.be
Secretaresse: Dorine Vandendriessche
056/77 31 37 - dorinevds@skynet.be
Wijkverantwoordelijken: Solange Coucke
056/77 56 59 - Cappelle.patrick@telenet.be
Chantal D’Huyvetter
056/77 97 33 - gerysteyaert@skynet.be
Claudine Meesseman - 056/77 63 10
Claudine.meesseman@telenet.be
Martine Ostyn
056/77 97 40 - ostynmartine@skynet.be
Carine Synhaeve - 056/77 80 88
Carine.synhaeve@euphonynet.be

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zondag 15 juni 2014
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Café den Breugel

Bij wouter en Tania

Vintage meubelen, workshops • Chalk Paint bij Annie Sloan
Vichteplaats 6 • 8570 Vichte • 056/96.99.25 • 0495 10 53 38
www.vintageandwood.be • info@vintageandwood.be

Vichteplaats

Kom en proef het bier van de maan

SANDY DE FRENE
0495 89 02 55 • 056 68 14 97

destrijkberg@telenet.be
Oudenaardestraat 52 • 8570 Vichte

HOTEL - RESTAURANT REMBRANDT
Oudenaardestraat 22, 8570 Vichte
Tel. 056/77 73 55 - Fax 056/77 57 04
www.salonsrembrandt.be

definitieve

De speciaalzaak voor bedgarnituren
matrassen - lattenbodems - waterbedden boxspring -borduurwerk

ontharingen
en

alle

Trui Parmentier

schoonheidszorgen

‘t Beddeke RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

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

Krekelheedstraat 14 • 8570 Vichte • Tel. 056 77 61 31
e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbeddeke.be
cv Zakenkantoor

Wenst u op een eenvoudige manier
alle inwoners van groot-Anzegem te bereiken ?
Adverteer in

WILLY VAN DEN BERGHE

contacteer ons vrijblijvend voor meer info op:
056 77 76 52 of info@drukkerij-vanoverbeke.be

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49

touching your heart

info@drukkerij-vanoverbeke.be - www.drukkerij-vanoverbeke.be

Motocenter Schiettecatte gaat groen,
nu ook elektrische fietsen te verkrijgen!

BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Modern hair Heikki

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

Advies

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy
•

Onderhandelingen

•

NATHALIE KINT - HARELBEKESTREET 8 - 8570 VICHTE
GSM 0472 09 48 09 - EMAIL: INFO@NATHALIEKINT.BE

M. Schiettecatte

Rechtsbijstand

P. Benoitstraat 8, 8570 Vichte
tel. 056 77 68 77
www.yamahaschiettecatte.be

Harelbekestraat 8 8570 Vichte
Tel. 056 77 74 84 Fax 056 68 06 89
nicolas.duquesnoy@advocaat.be

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71
fax 77 25 72

Bouwcoördinatie - Realisatie

huishoudlinnen

OOGMETING • CONTACTLENZEN

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

Ook koude rillingen van uw energiefactuur?
Al eens aan een PELLETKACHEL gedacht?

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

FREDERICK

Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
INSTALLATIE •
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
ONDERHOUD •
Tel. (056) 68 16 12
HERSTELLINGEN •

Breng een vrijblijvend bezoek aan
onze toonzaal aan de lichten te Vichte
www.avantis.be

DESMET

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

Ballonnen - Pluche - Wenskaarten
Harelbekestr. 49 - Vichte
www.wawballoons.be
Openingsuren:
ma: 14-18u / di tot za: 9-12 en 14-18u

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96
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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

heren- en dameskapper
Hooiestraat 37 • 8570 Vichte
tel. 056 77 55 00

