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DE VERT ELLER

Ed it o r ia a l

16u en 31 minuten, zo lang heeft de zon – de dag voor midzomernachtzijn stralen vanop 150 miljoen km op ons kunnen richten. Het is vandaag,
op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, de langste dag van het jaar.
De zon stond veel vroeger op dan ikzelf, reeds om 5u29, maar ik versloeg
hem wel in het slapen gaan. De lichtgevende kachel kroop reeds onder
de wol om 22u00, mijn licht brandde toen nog een paar uur. Ik kon ook
niet anders. Dit editoriaal moest het daglicht zien.
In de zomer valt me dit altijd iets moeilijker te verwezenlijken omwille
van de komkommertijd. Er valt meestal niet veel nieuws te rapen. En eerlijk gezegd, de gemeente helpt me ook al niet veel. Bij vorige legislaturen kon ik hen al eens van jetje geven. Maar met de hoeveelheid en
soort beslissingen die het huidig bestuur neemt, blijf ik woordeloos achter. Ze zijn toch niet bang van mijn editoriaal? Nee, dat denk ik niet, dat
zou te veel eer zijn. Ze vrezen eerder het deficit, me dunkt. Zaaien naar
de zak is blijkbaar hun motto. En als die zak geen big bag is maar eerder
een papieren warenhuiseditie, ja dan mag je geen nieuw wereldwonder
verwachten. De broekriem mag echter niet te strak aangehaald worden,
want hun reorganisatie- en bezuinigingslust heeft wel gevolgen voor
het dienstbetoon aan de Vichtse dorpsgenoten. Zo opent het antennepunt in Vichte nog slechts twee luttele namiddagen zijn deuren. Ik herinner mij nog goed een Algemene Dorpsraad, onder de vorige legislatuur,
waar er geprotesteerd werd omdat er in de openingsuren van het
gemeentehuis te Vichte drastisch werd gesnoeid. Alle huidige actoren
waren er toen ook niet over te spreken. De openingsuren zijn nu nog
meer ingekrompen (maandag en donderdag van 13u30 tot 17u00). Misschien kunnen we de naam wijzigen in sprietpunt Vichte? Jongere
dorpsgenoten en ook zij van middelbare leeftijd regelen al een resem
officiële papieren en aanvragen via hun krachtige quadcore computer of
10 inch tablets en snelle 60Mbit/s internetverbinding. Zij die echter van
dit laatste nu niets begrepen hebben, behoren net tot de groep mensen
die gebaat zijn met een dichtbijgelegen dienstbetoon die op regelmatige tijdstippen geopend is. Laat de raadslieden hun rom-geheugen daar
maar even over nadenken.
Misschien moeten we ook eens blijven stilstaan bij de meer dan 50

Opgelet
Bericht aan de bevolking
en de inwoners van de
betrokken straten.
Naar aanleiding van de ommegang en
zijn activiteiten zal er op politiebevel een
tijdelijk verkeersreglement zijn op 05 juli
en 06 juli.
Op zaterdag 05.07.2014 vanaf 15u30 tot
zondag 06.07.2014 om 20u00
Is de toegang voor iedere bestuurder verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het
kruispunt Kerkdreef-Vichteplaats en de
Oude Kerk.
Is de toegang voor iedere bestuurder verboden in beide richtingen, met uitzondering van plaatselijk verkeer in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen de Kerkdreef-Beukenhofstraat en de Oude Kerk.
Het verkeer komende uit de richting
Deerlijk wordt ter hoogte van het kruispunt Beukenhofstraat-Kerkdreef omgelegd via de Beukenhofstraat naar de
Peter Benoîtstraat (Vichte centrum)
Op zaterdag tussen 18u30 en 02u00 is de
Vichteplaats verkeersvrij en afgesloten
vanaf het kruispunt met de Kerkdreef,
den Hert en het kruispunt met de Hoekstraat-Vichteplaats en is er tevens een
parkeerverbod.
Op zondag 06.07.2014 is van 12u00 tot
24u00 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 den
Hert)
Tijdens de ommegangsfeesten van 4 juli
tot en met 7 juli is de toegang verboden
voor iedere bestuurder op het Markt- en
Kasteelplein (kermislocatie)
Overtreding van dit reglement wordt
bestraft met politiestraffen.

miljoen ontheemden die over onze planeet zwerven. Dat is het equivalent van de totale bevolking van Engeland. Deze exodus kent zijn weerga niet. Waar er haat en oorlog is, zien we mensen vertrekken op zoek
naar een betere toekomst op vredevollere plaatsen. En wat des te pijnlijker is: meer dan de helft zijn kinderen of jongeren. Laat ons daarom niet
altijd kortzichtig zeggen, ‘t is weer ne vreemdeling als we zo iemand in
onze straat zien passeren. Weet je dat wij Vlamingen de grootste exodus
van de 20ste eeuw in West-Europa op onze naam staan hebben. Tijdens
WOI zijn meer dan 1,5 miljoen mensen onze contreien ontvlucht. Meer
dan één miljoen vond onderdak in Nederland, 200.000 in Engeland en
300.000 in Frankrijk. We werden er meestal goed opgevangen. Laat ons
flash-geheugen daar ook maar eens over nadenken, zeker tijdens de
komende herdenkingen rond de Groote Oorlog. Wellicht zal ook hier iets
over te vinden zijn in de herinneringsbrochures die het NSB-11-novembercomité uitbrengt onder de naam “Een klein dorp in de Groote Oorlog”. Hierin worden de belevenissen van soldaten en burgers uit Vichte
en omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog terug aan de oppervlakte
gebracht. Je leest er alles over in deze Verteller.
Op het einde van de oorlog werd het V teken gemaakt. Het teken van
Victorie, niet van Vlaanderen zoals een goede maand geleden. Na de
zwarte zondag van 24 november 1991 kunnen we gerust spreken van de
gele zondag van 25 mei 2014. Naargelang jou overtuiging kan je er het
gele teken in zien of eerder het gele gevaar.
Velen zullen het momenteel echter niet aan hun hart laten komen,
want ze kleuren hun huis, auto, hond, haar en gezicht nu vooral tricolore. Het wereldkampioenschap van het belangrijkste onbelangrijkste
heerst in de straten. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel Belgische vlaggen zien hangen. Ik moet ootmoedig toegeven dat ik toch ook furieus
supporter voor onze Rode Duivels in Brazilië. Maar ik blijf ook supporteren voor alle evenementen die de volgende maanden in ons eigen dorp,
nu vereerd met de vlag van Vichte, georganiseerd worden. Zoals gewoonlijk vind je er een uitgebreide bloemlezing van in deze Verteller.
Tot op een van deze activiteiten. We zien elkaar alvast op de ommegang, tijdens de koers of op ploezerock. Vanuit Vichte, het dorp met de
oversized vlammende parkeercondomen, gegroet en tot Vichtens.
Vanwege Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, voorzitter

Programma
Ommegang 2014
Zaterdag 5 juli
18u00-01u30

15°Ploezerock,
Place Pia (grasplein voor het kasteel)
Diverse rockbands (zie affiche hiernaast)
18u15 - 19u15 No Nonssens
19u45 - 21u00 The Barrels
21u30 - 22u45 The Vipers
23u30 - 01u30 Guns ‘n Roses (NL)
Org.: Ploezerock, inkom gratis

Zondag 6 juli
15u00 - 17u.30

Ommegangsprijs
Wielerwedstrijd voor Junioren
Inschrijvingen Café de Watermolen, start
aankomst Oudenaardestraat (café de Gilde)
18u00-19u30

Optreden Cafe Breugel BackAttack
(rockcovers)

Springkasteel aan café het Molenhuis
op zaterdag en zondag
Gelieve jullie huizen te tooien met
de Vlag van Vichte,
alvast bedankt.
(vlaggen te verkrijgen bij
het bestuur van de Dorpsraad of in Café den Hert)

Wegens plaatsgebrek hebben we 3 artikels niet(helemaal)
kunnen laten verschijnen, nl. “Terugblik van Markant”,
“Tiende kapellekestocht” en “Okra”.
U kunt deze artikels wel lezen op www.vichte.be
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VKSJ Vichte frituurt,
zomert en gaat op kamp!
Dag allen!
De tijd vliegt en
het lijkt alweer eeuwen geleden dat we de laatste
activiteit van het jaar gaven. Het
kamp komt nu gevaarlijk dichtbij...
De leidsters ontwaken uit een
droom van cursussen studeren en
examens maken. Als het kamp een
examen was dan waren zij met
zo’n
voorbereiding
zeker
geslaagd! Met veel enthousiasme

veranderen de lijdsters terug in
leidsters.
Vóór we op kamp vertrekken
(VKSJ bestelde trouwens nu al
goed weer maar met Frank
Deboosere weet je nooit..), hebben
we voor u allen eerst nog iets
anders in petto:
Naar jaarlijkse traditie bakken de
leidsters terug overheerlijke frietjes, hamburgers en deze keer ook
frikadellen tijdens ‘VKSJ Vichte Frituurt’, dit op vrijdag 4 juli van

18.30u tot 21u. Jong of minder jong, iedereen is welkom aan ons lokaal in het Beukenhof om te komen smullen van deze lekkernij.
Breng zeker je lege maag mee! Onze aspi’s
zorgen bovendien voor verfrissing en maken
enkele zomerse cocktails klaar…
Na dit, en het binnenbrengen van de valiezen op 10 juli, kunnen we op kamp vertrekken! Met zo’n 150 leden, leiding en koks zullen we gedurende 9 dagen aan lekkere maal-

KSA
Ter Vichten bruist
Hoi KSA-lievende Vichtenaren
Eindelijk zomervakantie. Einde-lijk! Wie zomervakantie zegt, zegt kamp. De
leiders hebben er alvast
ontzettend veel zin in!
De jonghernieuwers en knapen trekken
naar Eksel. De jonghernieuwers in ware
‘Grand Theft Auto’-style, de knapen gaan
‘around the world in 10 days’. Wanneer zij
terugkomen en uitblazen van een fantastisch
kamp trekken de jongsten naar Ruiselede. De
kabouters gaan in verzetstijl, de kapoentjes
ontcijferen Da Vinci codes en de tiptoppers
duiken in de FBI-wereld. Verdere info volgt in
de kampboekjes die er zo spoedig mogelijk
aankomen.
De leiders gaan samen ook op kamp, we
trekken richting Kroatië. Om de kosten daarvan wat te drukken komen we rond om koeken te verkopen. Als er dus enkele sympathieke adonissen aan jullie deur komen, het

tijden niet te kort komen en ons natuurlijk
uitstekend amuseren! Nieuwkerke, here we
come!
Alle info rond het kamp kreeg u in het
kampboekje dat rond 1 juli bij jullie in de
brievenbus gestoken werd. Hebt u dringende
vragen i.v.m. het kamp alvorens vertrek, dan
kan je steeds Fien Pareit bereiken (0478 84 66
78).
Verder kan u ook terecht op onze site (vksjvichte.be), op onze facebookpagina (VKSJ
Vichte) of door een mailtje te sturen naar
vksj.vichte@hotmail.com.
Vanaf eind augustus komen wij alweer van
deur tot deur inschrijven voor het nieuwe
werkjaar. Hierbij willen wij jullie allen van
harte bedanken voor het vertrouwen in ons,
jaar op jaar!
Wij wensen iedereen een uitstekende en
hopelijk warme zomer toe en zoals wij het
zouden zeggen: tot in den draai !
VKSJ Vichte

WIEL
IN
WIEL
Vichtens wielerseizoen start op zondag
6 juli 2014 met een JuNIORENKOERS.
De start is om 15u00 en de inschrijvingen in
Café de Watermolen, 15 ronden moeten worden afgelegd voor een totaal van 94,5 km, dit
ipv de nieuwelingen vorig jaar.
Op zondag 31 augustus 2014 is er een
NIEUWELINGENKOERS tijdens de Kermis Lendedreef met om 16u00 start . Deze 51ste EREPRIJS Maurice Derycke telt 16 ronden met en
totaal van 67,2 km. Iedere keer een spannende wedstrijd.
De Vichtse wielerweek kondigt zich terug
aan vanaf 20 september 2014 met de stilaan
bekende veldcross en op kermisdinsdag 23
september 2014 de 82ste VLAAMSE TEXTIELPRIJS VICHTE als afsluiter.
Dit jaar vindt de 82ste editie plaats en het is
in het professioneel wielergebeuren een
begrip geworden en in onze gemeente één
der mooiste evenementen van het najaar.
De “veldcross der Vichtenaren” zal zeker
niet ontbreken en is al aan de 10de editie toe.
Op zaterdag 20 september 2014 verwachten
we u massaal in de Kerkdreef.
Als toeschouwer zal je weer niets missen
van de wedstrijd want het parkoers is volledig en in en rond de Kerkdreef uitgestippeld.
Ook de jongere veldcrossers zullen zoals
verleden jaar terug kunnen aantreden in
vooruitgeschoven wedstrijde. Deze wedstrijden worden gereden in verschillende categorieën en volgens de leeftijd van de jonge
crossers in spe. Dit jaar staan deze wedstrijden open voor alle jongeren van Anzegem.
De start is op het einde van de kerkdreef
aan het kapeltje en de aankomst na 10 ronden aan de school in de Kerkdreef.
We zorgen zoals naar gewoonte voor tentjes met drank en een muzikale sfeer dit jaar
tot 22u00 met een schlagerfestival als aftercross-party.
Op kermisdinsdag 23 september 2014
wordt de 82 ste editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor Elite en beloften georganiseerd door Wiel In Wiel Vichte en is tevens

zou hen zeker plezieren om een doosje koeken te kopen.
De afgelopen maanden zaten we zeker
niet stil. De 12e editie van Strandbal was een
overompelend succes. Bedankt aan alle 1200
fuifgangers om hun beentjes te komen
zwaaien! Tot volgend jaar!
Na Strandbal trokken we op 11 mei naar de
zee, het weer zat niet mee maar we hebben
er toch een fantastische dag van gemaakt.
In september doen we normaal altijd ‘The
games’, dit jaar gooien we het over een
andere boeg. Op zaterdag 13 september
organiseren we in de namiddag een gezinsfietstocht met aansluitend barbecue en
optredenstjes. Een ideaal dagje uit dus!
Vanaf 20 september beginnen de weekelijske
activiteiten opnieuw.
Ziezo, een heerlijke KSA-zomer dus. Hopelijk zijn we jullie bij een van de volgende activiteiten!
Groetjes
De KSA leiders
(Bij vragen of opmerkingen contacteer
hoofdleiders Jonas Verhoest; 0496204302 of
verhoest.jonas@gmail.com)

H
Anzegem, met feestrede door de heer Paul De Belder, voorzitter van de Raad
van Bestuur van het IJzerbedevaartcomité
Aansluitend, wordt u een receptie aangeboden door het Davidsfonds en

11 juli-viering
d

op zondag 6 juli 2014
met als gastspreker dhr
Paul De Belder, voorzitter Raad van Bestuur
IJzerbedevaartcomité in
de raadzaal van
gemeentehuis de Vierschaar in Anzegem
Het bestuur van Davidsfonds AnzegemKaster, Davidsfonds Tiegem-Ingooigem en
Davidsfonds Vichte, nodigt u van harte uit op
zondag 6 juli voor het feest van de Vlaamse
gemeenschap.
Op het programma :
- om 09u00 H. Mis in het teken van 11 juli
in de Sint-Janskerk te Anzegem
- om 10u30 Academische Zitting in de
raadzaal van gemeentehuis de Vierschaar in Anzegem, met feestrede door
de heer Paul De Belder, voorzitter van
de Raad van Bestuur van het IJzerbedevaartcomité.
Aansluitend, wordt u een receptie aangeboden door het Davidsfonds en de Gemeente Anzegem.
Het IJzerbedevaartcomité organiseert de
jaarlijkse IJzerbedevaart in Diksmuide en
beheert de IJzertoren.

E-boeken

Hun zelf uitgewerkte missie is: 'Het uitdragen van de drievoudige boodschap: Vrede –
Vrijheid – Verdraagzaamheid'. In 2010 verruimt men de werking van het IJzerbedevaartcomité en er wordt - naast de bestaande
vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer een tweede vzw opgericht, de vzw Voor
Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid. Deze
nieuwe vzw organiseert o.a. het Festival Ten
Vrede en houdt zich bezig met de Vlaamse
emancipatie.
Dat dit geen loos engagement is mag blijken uit de onderstaande tekst genomen uit
zijn toespraak op de IJzerbedevaart 2013:
‘De emancipatie van Vlaanderen is nog niet
afgerond en ze zal dat in de gegeven
omstandigheden ook nog niet snel zijn. Maar
ook wat betreft de emancipatie IN Vlaanderen is er nog heel veel werk.
voor de boeg, lijkt het zelfs de verkeerde
kant op te gaan! Het Vlaanderen dat WIJ willen is een sociaal Vlaanderen, een Vlaanderen waarin iedereen meetelt, niet alleen wie
werk heeft, gezond is van lijf en leden en op
een boekhouder kan rekenen die de immorele fiscale achterpoortjes kent om een legale
hold-up te plegen op de schatkist en zo de
kloof tussen arm en rijk nog wat groter te
maken dan ze al is. Géén duale samenleving
hier in Vlaanderen, geen Engelse toestanden
in onze steden!’
Voorwaar een getalenteerde spreker die u
ongetwijfeld zal weten te boeien!

Probeer eens een e-boek tijdens
de komende verlofperiode!
De bibliotheek beschikt voor 1 jaar over
een collectie e-boeken. Je kan zo’n 400 digitale boeken downloaden via een app. Deze
app is gratis en werkt op Apple- en Androidtoestellen.
Benieuwd naar welke titels beschikbaar
zijn, neem een kijkje op:
http://e-boeken.bibliotheek.be/
Procedure
1. Download de gratis app (via App Store of
Google Play Store).
2. Koop een e-boekenkaart in de bibliotheek
(5 euro voor 3 e-boeken).
3. Meldt je aan via “Mijn bibliotheek”.
4. Geef de code van de e-boekenkaart in om
het leentegoed toe te voegen.
5. Kies een e-boek.
6. Het e-boek blijft 4 weken ter beschikking.

Filmproject
“Bib met zicht op
de wereld”
Noteer volgende data
alvast in je agenda!
zaterdag 6 september
2014
gratis Cinébib-event:
The Holy Grail
Gratis openluchtfilm in de
kloostertuin van de zusters
van Sint-Vincentius in Anzegem, bij slecht weer zoeken
we de geborgenheid van de
school op.
Vanaf 18u is er randanimatie in het thema van ridders met een heus riddertornooi!

ludiek, door J. Holvoet + broodjesmaal en
kaarten
Maandelijkse activiteiten:
Petanque Zwevegem: 1e dinsdag 14u00
Wandelen:
2e dinsdag 14u30
Kaarten:
3e dinsdag 14u30
Uitstappen:
4e dinsdag
Fietsen:
woensdag 14u00 (wekelijks)
Films Kortrijk: laatste maandag 14u30
Juli
di. 15: REMBRANDT te 14.30 u. voordracht
over “computers en modern tuig”,

Augustus
di. 19: De Stringe – kaarten
September
di. 16: De Stringe – kaarten
di 30: ½ daguitstap met bus naar de haven
van Zeebrugge en een afsluiter in Damme
Oktober
zo. 5: daguitstap “Lotgevallen van onze soldaten in de grote oorlog”, naar Loncin,
Leuven en Londerzeel (11 novembercomité, programma zie verder).
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één van de grootste evenementen in de
gemeente.
Er zijn enkel wijzigingen dit jaar, die we
door omstandigheden van allerlei aard hebben moeten toepassen. Om de TEXTIELPRIJS
in stand te houden waren deze aanpassingen
zeer nodig.
Voor de wedstrijd zal, op een podiumwagen opgesteld aan de nieuwe Vichteplaats,
een voorstelling zijn van de verschillende
deelnemers met een klein interview.
Er zal ook een VIP-tent zijn voor de grote
sponsors van de koers.
De wedstrijd telt dit jaar 14 ronden met
een totale afstand van 168km met start aan
de platse om 14u00. De renners starten aan
de vernieuwde platse, opstelling van de volgers en volgwagens zal vanaf Café Molenhuis
tot aan Bakkerij Dewaele gebeuren.
Er zijn ook verschillende VIP-arrangementen die dit jaar als volledig nieuw werden
ingevoerd. Deze arrangementen werden al
met veel enthousiasme onthaald door onze
verschillende sponsors. De viplounge zal nu
plaats hebben in de gebouwen van STEENO,
één van onze hoofdsponsors van de TEXTIELPRIJS.
De aankomst wordt ook voorzien aan de
gebouwen van STEENO, een 200 meter eerder dan de vroegere aankomstplaats. De aankomst wordt voorzien om ±18u00.
Aan de aankomst zal een groot LED-scherm
worden opgesteld waar de laatste 400 meter
van iedere ronde in beeld zullen worden
gebracht voor toeschouwers die aan de
gebouwen STEENO plaats hebben genomen.
Een dranktent aan de aankomst zal voor de
toeschouwers van de koers aanwezig zijn verzorgd door bestuur Wiel In Wiel.
Hopelijk zullen de echte wielerliefhebbers
de kleine aanpassingen smaken en wordt het
terug een prachtig spektakel: op naar de 82
ste TEXTIELPRIJS VICHTE.
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.
Het bestuur verheugt zich dat talrijke Vichtenaren op al de wedstrijden present tekenen.
We hopen op spannende en sportieve wedstrijden. Tot ziens.!!
Om 20u leggen we de wapens neer en starten we de film.
Voor het riddertornooi zijn we op zoek
naar dappere ridders en jonkvrouwen die het
in groepjes van 5 tegen elkaar opnemen in
een aantal proeven. Inschrijven voor het tornooi kan tot eind augustus.
bibinfo@anzegem.be of
jeugddienst@anzegem.be
Minder dapper? Geen probleem, er valt
voldoende te beleven aan de zijlijn.
Tip: maak het extra gezellig en breng een
dekentje of stoel mee.
In samenwerking met de Jeugddienst en de
Jeugdraad.
Om de koude winteravonden wat gezelliger te maken organiseren we een Wereldfilmcircuit in de 7 Anzegemse kerken. De film
gaat telkens door op donderdagavond om
20u.
Het thema zoeken we in de 7 hoofdzonden:
Avarita 16 oktober (Anzegem)
Elena – Andrei Zvygintsev
Gula 20 november (Heirweg)
Taxidermia – Gyorgy Palfi
Superbia 11 december (Vichte)
Child’s Pose – Calin Peter Netzer
Ira 22 januari (Kaster)
The Attack – Ziad Doueiri
Luxuria 26 februari (Ingooigem)
Ida – Pawel Pawlikowski
Invidia 19 maart (Gijzelbrechtegem)
The Banishment – Andrei Zvyagintsev
Acedia 23 april (Tiegem)
Cache – Michael Haneke
In samenwerking met

FAMILIEFEEST 2014
CC De Stringe Vichte

Zaterdag 16 augustus (KWB & OKRA )
12u00 Middagmaal
Koud buffet met frietjes:
6 soorten vlees , tomaat-garnaal ,
5 soorten groenten en 3 sausen.
Volwassenen: € 13
Kinderen: ≤ 12 jaar € 6
(frikadellen met frietjes op aanvraag)
Kaarten vooraf te bestellen tot en met
11 augustus. Vancamelbeke Ivan 056 / 77 32
87 - Vandeginste Laureins 0497 / 53 25 93
13u00 Koffie & cake
13u30 Initiatie viking kubb
sterk of zwak, jong of oud, iedereen
beleeft plezier aan dit spel met de 10 blokjes, de koning en de werpstokken.
14u00 Petanquetornooi Grote prijs Kantoor
Willy Van Den Berghe
Centea–Verzekeringen–Securex–Immobilien
Duplette, inschrijving ter plaatse van 13u30
tot 14u00.
Deelnameprijs € 1 per persoon. (aparte kinderreeks tot 14 jaar)
• enkel voor bewoners van Groot - Anzegem
• bij regenweer wordt er binnen op matten
gespeeld.
• voorinschrijving:
:
Naessens Paulette 0485 / 30 42 87
18u30 Bingo - avond
Iedereen welkom, € 0,50 per lot, tal van
mooie prijzen te winnen:
broodrooster, wekkerradio, kruimeldief,
verrasingsmand, tondeuse, ...

Zondag 17 augustus (KWB & FEMMA )
07u30 Mountainbike 10de Kapellekestocht
35km - 45km - 55km - 65km - 75km - 90km
- 100km - 110km
Inschrijven vanaf 07u30 tot 10u30 in CC De
Stringe .
Deelnameprijs: KWB-Femma lid: € 2 /BBR
lid: € 3 / niet leden: € 4 / ≤ 15 jaar: gratis
Inl.: Debaveye Philip 056 / 77 23 71
www.kapellekestocht.be
zaterdagavond & zondagmiddag
braadworsten te verkrijgen
www.everyoneweb.com/kwbvichte
www.femmavichte.tk

Een klein dorp in de
“Groote Oorlog”
Belevenissen van soldaten
en burgers uit Vichte en omgeving
tijdens de Eerste Wereldoorlog

VICHTE WIJK LENDEDREEF

19de Schaliënhoffeesten Actiedag Trage Wegen

Lendedreef, Elf-Novemberlaan, Edgar Tinelstraat en Herman Roelstraetestraat

CC De Stringe te Vichte

Kermisfeesten
2014
Activiteiten in de tent: naast voetbalveld
Lendedreef aan Boterbloemstraat.

Vrijdag 29 augustus 2014.
17u00: Koffiefeest voor gepensioneerden
van de wijk.
19u00: “Receptie voor de sponsors van onze
feesten met hapjes.
21u00: BINGO-AVOND : 6 loten voor € 4
€ 2000 prijzen Iedereen Welkom
Drie hoofdprijzen
22u00: Schlagerfestival met DJ.

Zaterdag 6 september 2014
vanaf 14u00: Springkasteel

7 de SCHALIENHOFLOOP VICHTE

Zaterdag 30 augustus 2014.

info : wim.merlevede@telenet.be
Kleedkamers-douches-inschrijving-startaankomst-prijsuitreiking:
CC De Stringe (Beukenhofstraat)
Kleedkamers: sporthal CC De Stringe
Afstanden:
14u30:
<6j: 400m (onder begeleiding)
14u45: 6-7j: 600m
15u00: 8-9j: 800m
15u15: 10-11j: 1,2km
16u00: >12j: gezamenlijke start 2,5; 5
en 10 km
Inlichtingen:
wim.merlevede@telenet.be - 0477/881283
Inschrijvingen:
– vooraf: €4 (€2 voor <12 j), tot 01/09/14 op
BE88 0632 1022 8741, met vermelding van
naam/leeftijd/ afstand (definitief na
ontvangst betaling)
– dag zelf: €5 (€3 voor <12j): tot half uur
voor start van elke reeks. Verenigingen uit
Vichte (min.5 dln.) in uniform (brandweer,
Vksj, Ksa, ...) betalen de dag zelf ook maar
€4/pp
Prijsuitreiking:
reeksen kinderen : onmiddellijk na
aankomst
2,5 – 5 – 10 km: stipt om 17.30u
Iedere deelnemer is verzekerd.
19u30: Varia - quiz 4 spelers per ploeg
inleg: € 15 per team - prijs voor alle
ploegen - inschrijven voor 1 september
wim.merlevede@telenet.be

14u00 tot tot 15u00: Gratis pannenkoekenfestijn voor kinderen tot 12 jaar
vooraf inschrijven bij Hilde Vanhoutte
Edgar Tinelstraat 26(tel.056/77 41 45)
15u00 tot 17u00: KINDERANIMATIE:
* Kindergrime verkleed * Goochelaar
(circus) * Ballonnen plooien.
voor kinderen en volwassenen
19u00 tot 20u30: GRATIS breughelmaal voor
inwoners van de wijk
Niet-inwoners € 7,5 vooraf in te schrijven
bij Hilde Vanhoutte(tel.056 77 41 45 )
20u30: tombola voor de gezinnen van de
wijk aanwezig in de tent.
Ieder aanwezig gezin van de wijk heeft
één prijs
21u00 - 23u30: SPECIALE ACT:
3 x 50 minuten: 2 gitaarspelers
* Live hits covers en Oldies.*
24u00 “LENDEDREEFSE DANSFOLIE”
FuIF met DJ

Zondag 31 augustus 2014.
11u45: BARBECUE
inschrijven voor 28 augustus bij Luk
Soete Lendedreef 67 - tel: 056/77 51 88
gsm: 0477 52 82 04
16u00: 51ste EREPRIJS MAuRICE DERYCKE
WIELERWEDSTRIJD VOOR
NIEuWELINGEN BWB.
Afst.: 67,2 km of 16 ronden van 4,2 km
€ 500 prijzen en iedere ronde premie
voor de eerste € 10 en tweede € 5
Iedere renner die aankomt krijgt € 5
Kleedkamers: voetbalterrein Lendedreef
Inschrijving en prijsuitdeling: in de tent
Start: Maurice Derycke, Lendedreef 48
Aankomst: Laridon Stefaan Lendedr. 45
20u30 Trekking TOMBOLA STEuNKAARTEN :
VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN

Zondag 7 september 2014
vanaf 11u00: Gezellig aperitieven
12u00: Barbecue à volonté
volwassenen: € 16 (1 aperitief inbe
grepen) kinderen tot 12 jaar: € 8
6 soorten vlees / 8 soorten groenten fruit / frietjes en 2 warme sausjes
kaarten: enkel vvk bij de bestuursleden

Zondag 5 okt. 2014 - Daguitstap:
de lotgevallen van “onze”
soldaten in de eerste maand van
De Groote Oorlog

uitgifte van een herdenkingsbrochure in
jaarlijkse afleveringen van 2014 tot 2018,
telkens rond 11 nov., geïllustreerd met tot
nu toe ongepubliceerde foto’s, rouwprentjes
en dagboekfragmenten:
1914 Mobilisatie-opgeroepenen & vrijwilligers – de Duitse opmars – de eerste
gesneuvelden
1915 Vichtenaren aan het front – geïnterneerden en krijgsgevangenen
1916 Het lot van de “Zivilarbeiter”
1917 Het leven onder de Duitse bezetting
1918 Het eindoffensief en de bevrijding van
Vichte en omstreken
Contactadressen van het NSB-11 Novembercomité – Vichte :
- Jef Bogaert, Deerlijkstraat 5, tel.: 056 77 54
84, e-mail: jefbogaert53@hotmail.com
- John Demeyer, Elf Novemberlaan 10, tel.:
056 77 88 64,
e-mail: john.demeyer@telenet.be
- Youri Devlaminck, Beukenhofstraat 110,
gsm: 0494 84 90 81,
e-mail: devyou@hotmail.com
- Pol Ostyn, Deerlijkstraat 3, tel.:
056 77 93 19, e-mail: pol.ostyn@telenet.be
- André Terrijn, Olekenbosstraat 23, tel.: 056
32 55 38, e-mail: andreterrijn@hotmail.com
- Bert Vandenbroucke, Lendedreef 107-109,
e-mail: cobboijimmie@gmail.com
Vooraf intekenen kan, tot 15 september
2014, door storting op rekening BE61 0353
7899 6017 van NSB-11 novembercomité, Elf
Novemberlaan 10 - 8570 Vichte, met vermelding van naam en volledig adres.
• bij voorintekening: € 25 voor de 5 jaarlijkse brochures & gratis verzamelmap (na 15
sept. 2014 + € 5)
• steunabonnement: € 50 voor de 5

Kasselrijbeekpad Vichte

OKRA VICHTE

Organisatie: 11 nov.-comité i.s.m. Neos, de
Gezinsbond, heemkundige kring De Spinspoele en het Davidsfonds.
PROGRAMMA
- 8u00: vertrek naar Loncin - opstapplaats:
parking aan de nieuwe kerk te Vichte
- Onderweg: presentatie van de eerste aflevering “1914 - Over opgeroepenen en vrijwilligers - De doortocht van de Duitsers” uit
de publicatie Een klein dorp in de “Groote
Oorlog” Belevenissen van soldaten en burgers uit Vichte en omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog
- Bezoek aan het fort van Loncin
- 13u00: Middagmaal te Leuven (steak of
zalm & koffie)
- Geleide wandeling Brand van Leuven
- Geleid bezoek aan het slagveld van Imde
- Avondmaal in taverne De Haas, Wolvertem
(croque / spaghetti / lasagne)
- 21u30: Terug in Vichte
Maximum aantal deelnemers: 50
Info: Pol Ostyn, Deerlijkstraat 3, Vichte, 056
77 93 19, 0499 184 352
Kostprijs: € 60 per persoon
Inschrijven voor 15 september via overschrijving op rek. BE61 0353 7899 6017 van het
NSB-11 novembercomité, Elf Novemberln 10,
8570 Vichte met vermelding van naam en
adres.

Maand juli, joepie
voor de studenten maar
ook voor ons is het
vakantiemaand, oma en
opa zullen terug ter
beschikking staan om de
kleinkinderen op te vangen tot
papa en mama op hun beurt
verlof hebben en ze samen op
reis kunnen.
OKRA doet in juli de kaartnamiddag,wandelen, fietsen en als uitschieter petanque in
de jongensschool, we kunnen het niet laten
om buiten het schooljaar naar school te trekken, het is altijd een prettige bedoening,een
beetje improviseren, maar het lukt wel.Voor
wie zich niet kan bedwingen, er mag in de
touwen geklommen worden, dit op eigen
risico(mopje). Met dank aan directeur Karel
Demeulemeester voor het gebruik van de
speelplaats.
In augustus leggen we de wapens neer,
dan is er enkel het ”Familiefeest” van OKRA
en KWB, op 16 augustus 2014,om 11u aperitief, 12u middagmaal-koudbuffet volwassenen €13 kinderen tot 12 jaar €6. Om 14 uur is
er petanque buiten,bij regenweer binnen(op
tapijten). Om 18 uur tombola en Bingo.
Warm aanbevolen door beide besturen.
Dinsdag 16 september is er in het bureeltje
naast de CM. inschrijving van 10u tot 11u30
voor de “Palingreis”, die doorgaat op dinsdag 14 oktober 2014. Het bestuur hoopt om
terug met een volle bus te kunnen reizen.
Ondertussen zijn de kermis uitbaters al
druk in de weer om de kramen op te zetten
en ons te verwelkomen op het jaarlijkse treffen.
Het OKRA-Bestuur.
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Op zaterdag 10 mei om 10 u. hielden we in Vichte een
ludieke spandoekactie om de trage wegen tussen
Mekeirleweg, Diestveldstraat en het overstromingsbekken van de Kasselrijbeek aan de Snoekstraat open te
maken. In overleg met de betrokken landbouwers en
eigenaars moet hiervoor een oplossing kunnen worden
gevonden. Op 10 mei kwamen over heel Vlaanderen
organisaties samenkomen om te ijveren voor de opening van trage wegen. Deze acties dienen als startsignaal voor de Dag van de Trage Weg op 18-19 oktober.
Het gaat om een stiltegebied en wellicht het mooiste
stukje open ruimte dat Vichte nog heeft. Voorwaarde is
wel dat er onderhandeld wordt om de oude voetweg
28, 29 en 18 weer toegankelijk te maken. In 2002 werd
de vraag van het toenmalige gemeentebestuur om voetweg 28 en 29 af te schaffen door de rechtbank ongegrond verklaard. Sedertdien heeft het gemeentebestuur
geen stappen ondernomen om de voetweg weer open
te stellen ondanks de vragen van Natuurpunt Krekel
Anzegem. Misschien kan het huidige gemeentebestuur
hier wel werk van maken? Argumenten om dit te doen:
- De weg zorgt voor een korter tracé om je per fiets of
te voet te verplaatsen,
- De weg is een missing link in het wandelnetwerk ‘Land
van Streuvels’ (in ontwerp),
- De weg zorgt voor de ontsluiting van een natuurgebied op wandelafstand van het centrum,
- De weg maakt een trage verbinding mogelijk van Vichte naar de Sint Lodewijk .
Ondanks al hun troeven verdwijnen er nog elk jaar
kilometers trage wegen. Ze geraken in onbruik door te
weinig onderhoud of worden gewoonweg ingepalmd.
En dat terwijl ze het verschil kunnen maken voor veilige, aangename en duurzame verplaatsingen.
Met deze actie willen we de gemeentes herinneren aan
hun wettelijke verplichtingen en een krachtig signaal
uitzenden naar het gemeentebestuur en het bredere
publiek. Op de eigenlijke Dag van de Trage weg op 1819 oktober is het de bedoeling dat de gemeente de
geëiste paden openstelt zodat ze samen ingewandeld
kunnen worden.
Contactpersoon: Pol Ostyn
Organisatie: Natuurpunt Krekel Anzegem,
werkgroep Trage Wegen
Adres: Deerlijkstraat 3
Stad: 8570 Vichte
Telefoon: 056779319 - 0499 184 352,
email: Pol.Ostyn@telenet.be
Meer info over vzw Trage Wegen vindt u op
http://www.tragewegen.be/

het St. Stefanuskoor
ontmoette het Renchtal mannenkoor in het Kulturhaus van Bad
Peterstal/Zwarte Woud.
Op 1 mei ll. vertrok het St. Stefanuskoor
met een volle bus naar Bad Peterstal, alwaar
wij samen met het mannenkoor Renchtal een
concert brachten, waaronder wij werken van
ereburger Herman Roelstraete brachten, alsook luimige liederen, waardoor er in de zaal
onmiddellijk een gemoedelijke sfeer heerste.
Volgens de plaatselijke krant is er een brug
gebouwd tussen de 2 koren, en misschien
voor herhaling vatbaar in Vichte.
Indien u ook graag zingt en erbij wilt zijn,
wend u zich tot Anna Dewaele tel.:
056/774900 / Hans Van Den Broucke tel.:
056/778783

zondag 17 augustus – “De Kapellekestocht” –
KWB mountainbike
Inlichtingen op de site www.kapellekestocht.be
dinsdag 16 september – namiddag en avond
- stijlvolle décoratie met Powertex
Met textielverharder kun je alle kanten uit!
Verwerk poreuze stoffen tot een landschap
op doek ... een uitdaging voor elke creatieveling. In deze workshop creëren we met
bloemen in alle materialen, takjes, kant en
stofresten een kunstwerkje op doek. De
afwerking met gepaste patine geeft een
apart accent. Met veel geduld kom je tot
een prachtig resultaat, een blikvanger in je
interieur!
Inlichtingen en inschrijving bij Cindy

Inschrijven kan bij Dorine 0499 80 08 73 of
via doortjedv@telenet.be
dinsdag 9 september
Fietstocht langs mooie plekjes in en rond
Vichte met het gebruikelijke drankje in een
etablissement ergens op het traject. De traditie leert dat ook niet-fietsers graag rendez-vous geven voor deze altijd héél gezellige kletspartij.
dinsdag 30 september
Ontdekkingstocht met markantvriendinnen… later meer hierover.

D’Hoop, Hooiestraat 25, Vichte, Gsm
0471/075719, steven.peirs@telenet.be
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

ZIEKENZORG
VICHTE - INGOOIGEM

maandag 30 juni
Afsluiter: gezellige wandeling onder de
Franse kleuren en met Franse culinaire verwenning op 3 locaties.

Dinsdag 2 september en dinsdag 16 september hebben we onze eerste kaartingen na
een lange vakantie.

Op dinsdag 23 september (kermis Vichte)
hebben we onze open-deur-dag in onze
Huiscafee (vroeger Gilde). Daar kun je een
drank krijgen en ook meedoen aan onze Verkoop van ….
We verwachten terug veel volk.
Vergeet ook niet : ZONDAG 12 OKTOBER :
DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENSEN.
Om 10h30 mis in Vichte voor onze afgestorven leden , iedereen op post!

Zoekertje
MALTHEZER ( 5,5 jaar oud )
Gratis over te nemen wegens tijdsgebrek
en teveel afwezigheid
Vanaf 14 juli over te laten
GSM 0495.122.920

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kermis) te bezorgen vóór zondag 31 augustus 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 Tanja

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

Sportevenementen op groot scherm
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

Motorcenter 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
4

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

