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DE VERTELLER

Editoriaal

Beste Dorpsgenoten
Het Ommegangsweekend van ons dorp kondigt altijd het begin van
de vakantie aan. Een weekend waar er al eens op het naderende
welverdiende verlof mag geklonken worden, en waar studenten hun
laatst afgelegde – en hopelijk succesvolle – examens kunnen
doospoelen. Er is geen betere plaats om dit te vieren dan op één van
de belangrijkste evenementen tijdens het feestweekend: Ploezerock.
Op dit rockfestijn presenteren de eerste 2 groepen muzikaal Vichtens
talent in de vorm van Philippe Steelant, gitarist bij de Burning Barrels
en Stijn Michels, zanger bij de Kemels. De plaatselijke supporters en
groupies worden dus al vroeg op het appel euh aan het podium
verwacht. Na deze engels- en nederlandstalige songs komen 2 tribute bands. Dit soort bands speelt enkel maar covers van één
bepaalde groep. En net als de laatste keer zijn het niet de minste: U2
en The Rolling Stones. Bij AC/DC schreeuwden vorig jaar meer dan
1200 dolenthousiaste rockers hun keel schor. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze topopkomst tijdens de 11de editie weer sneuvelt.
Budgetten, die financiële ik-sla-je-ermee-rond-de oren bedragen,
zijn ook zeer gevoelig om te sneuvelen. Het ene jaar al wat meer en
vlugger dan het ander. Vooral als het om gemeentelijke budgetten
gaat. Ieder jaar nodigen we op de Algemene Dorpsraad de gezagdragers van onze gemeente uit. We vragen hen om de toekomstige
investeringen in onze gemeente, maar vooral in ons dorp, bekend te
maken en toe te lichten. Wel, na vele jaren kunnen we een logboek
schrijven getiteld “De opkomst en val van Vichtse budgetten”. Weet
je, “Wachten op Godot” kan er een puntje aan zuigen. En dit slaat
zowel op het wachten als op het absurde. Het plaatsen van nieuwe
straatnaambordjes vind ik absurd terwijl de 400 leden van KSA en
VKSJ toch wel nood hebben aan een extra groot lokaal om wekelijks
hun vergaderingen veilig en vlot te laten verlopen. Ze blijven nu op
hun honger zitten en moeten wachten; budget uitgesteld. Voor de

isolatie van de Stringe, goed voor het milieu en voor de geluidsoverlast, zullen we vermoedelijk nog 20 jaar geduld moeten uitoefenen.
Gelukkig, we zitten dus al aan de helft van deze wachttijd als je weet
dat dit idee reeds bij de opening van onze cultuurzaal werd geopperd… 20 jaar geleden.
Enfin, er is soms ook nog eens een lichtpuntje. Zo is de kogel eindelijk
door de kerk: de Vichteplaats en de Kerkdreef zullen volgend jaar
compleet worden heraangelegd. De subsidies blijken eindelijk klaar te
liggen, al hebben we er 12 jaar moeten op wachten. Hopelijk lost het
de verwachtingen in, zowel op esthetisch vlak, in functie van de historische dorpskern, maar ook als economische stimulans naar de
plaatselijke neringen. En pas op ,we worden zelfs verwend: de wijk
het Veld zal weldra volledig verlost worden van al die gravé die jaren
geleden in plaats van voetpaden gestort werd. Misschien zullen de
planontwikkelaars van Leiedal het dan niet meer hebben over de
gravégemeente zoals bleek bij de laatste gemeenteraad.
Tijdens de Algemene Dorpsraad werd ook gevraagd naar de effecten
van het uitblijven van een ring rond de dorpskern van Anzegem op de
verkeersdrukte en verkeersveiligheid van Vichte. Sommige onder ons
vrezen namelijk dat de N36 die door ons dorp loopt als surrogaat zal
dienen voor deze betwiste ring, m.a.w. dat al het zware verkeer blijvend naar de N36 zal afgeleid worden. Het kruispunt van de hoekstraat met deze gewestweg werd reeds door specialisten aangeduid
als een zwart verkeerspunt in Vlaanderen. Meer verkeer zou dit nog
erger maken. Lees hierover ook de bekommernis van de oud voorzitter van de Dorpsraad verder in deze Verteller.
Naast dit artikel vind je natuurlijk alle aankondigingen van de vele
evenementen die het Vichtens verenigingsleven voor u in petto heeft
maar tevens het relaas van de geboorte van drie nieuwe baarden.
Lees dus gerust verder.
Tot op één van de activiteiten georganiseerd tijdens het komende
Ommegangsweekend of de zomerse komkommertijd. Tot Vichtens.
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte - Dominique Demurie - voorzitter

Madame en Rose
doet het aan café Breugel

Programma Ommegang 2010

“Mannen Komen van Mars en Rose slipjes
van Venus” is een sprankelende theatertour
waarbij 6 muzikanten het beste van zichzelf
geven. Madame en Rose is een jong concept
dat jazz in een erg vernieuwend en creatief
kleedje giet. Zij bieden u een totaalpakket,
lef, vernieuwende beats, absurde teksten,
toffe madammen en meneertjes aan die
werkelijk doen waar zij zin in hebben. Na
een jaar schrijven is Madame en Rose klaar
om met een funky, absurde en sprankelende
set de Vlaamse podia aan te steken met hun
ongelooflijk enthousiasme. Nummers in het
Frans, Engels en Nederlands zeggen hoe
leadzangeres Aude Dewerchin zich voelt. Zin
om ook verliefd te worden op een appelboom of wil je nu ook wel eens een echte
man in plaats van een baviaan dan kan
Madame en Rose daar misschien wel voor
zorgen. Samen zorgen Madame en Rose en
haar muzikanten voor een totaalconcept
waarin zowel theater, dans maar vooral
muziek een plaatsje vinden. Vanaf november
2010 “Madame en Rose” met ”Mannen
komen van Mars en rose slipjes van Venus.
Maar nu tijdens het Ommegangweekend op
zondagavond kan je hen zien aan café
Breugel.

Zaterdag 3 juli
18u00-01u30: Ploezerock, Place Pia (plein voor het kasteel)
Diverse rockbands (zie affiche hierbij)
18.15 - 19.15 u Burning Barrels
19.15 - 21.00 u De Kemels
21.30 - 22.45 u U2 door Us4/U2
23.30 - 01.30 u Rolling Stones door Not the Rolling Stones
Org. : Ploezerock , inkom gratis

Zondag 4 juli
15u00-17u30: Ommegangsprijs
Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen
Inschrijvingen en start Vichteplaats (café Breugel)
Aankomst Oudenaardestraat (café de Gilde)
18u30-?:
BBQ café ‘t Molenhuis
Op houtvuur gebakken Cobourg (hesp) à volonté
€ 15,00 volw – € 7,50 (5-12 j)
Kaarten in het café
18u30:
Gratis optreden “Patrick”, ambiance verzekerd, café de Gilde
19u00:
Optreden van “Madame en rose” - Café Breugel.
Eigenzinnig muzikaal optreden: een jazzy sound
in een vernieuwend en creatief kleedje

NIEUWE EPISODE
IN THE LORD OF THE RINGS:
DE RING ROND ANZEGEM

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 3 en 4 juli.
Op zaterdag 03.07.2010 vanaf 15u30 tot zondag 04.07.2006 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, de Spar en het kruispunt met de HoekstraatVichteplaats en is er tevens een parkeerverbod.
Op zondag 04.07.2010 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 de Spar).
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.

Iedere Vichtenaar is nu wel vertrouwd
met de perikelen rond het al of niet aanleggen van een ring in onze fusiegemeente Anzegem.
In de vele argumenten pro en contra is er
echter een iets dat mij als Vichtenaar
verontrust: hoe zien de actievoerders de
positie van Vichte ,Ingooigem en Tiegem,
met andere woorden de N 36 als alternatief.
Indien we ervan uitgaan dat ze het doorgaand verkeer uit de vernieuwde Kerkstraat willen weren , en terecht want
anders blijft daar een zeer onveilige verkeerssituatie bestaan , wensen wij toch
graag te weten waarlangs ze dan het
verkeer willen omleiden. Wie op de E14

1

rijdt ,richting Gent ziet ter hoogte van de
afrit Vichte ook Ronsse staan. Voor de
aanvang van de werken zag wie richting
Kortrijk reed de vermelding Ronsse ter
hoogte van de afrit Anzegem. Nu heb ik
in sommige interviews gelezen dat de
Anzegemnaren dit bordje liever niet
teruggeplaatst zien maar… waar moet
het verkeer naar Ronsse dan wel inslaan?
Ook wij in Vichte hopen op een oplossing
die voor iedereen zo verkeersvriendelijk
mogelijk verloopt maar we willen toch
eens duidelijk laten weten dat wij niet
bereid zijn om alle verkeer vanuit
Anzegem door onze reeds overvolle
wegen te laten verlopen.
Luc Vandamme
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Hoogseizoen
bij KSA

Vichtse leerlingen aan de top
in Vlaanderen voor wiskunde
Dat er te Vichte knappe wiskundeleerlingen zitten, dat wisten we in de scholen
al lang. Nu hebben we bewijzen!
Begin 2010 schreven de scholen van Vichte en
Ingooigem zich samen in voor de prestigieuze kangoeroewedstrijd van de
Vlaamse Wiskunde Olympiade.
Kangoeroe is een wiskundewedstrijd voor
alle leerlingen van het derde tot het zesde
leerjaar van het lager onderwijs en van het
eerste en het tweede jaar van het secundair
onderwijs, van om het even welke richting, in
om het even welk onderwijstype van om het
even welk onderwijsnet. Kangoeroe wordt in
vier niveaus ingericht: Springmuis, Koala,
Wallaroe en Wallabie. De editie Springmuis is
voor de leerlingen van het derde en het
vierde leerjaar van het lager onderwijs. De
editie Koala is voor de leerlingen van het
vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs. De andere niveaus zijn voor het eerste
en tweede middelbaar.
Dit jaar deden niet minder dan 15.283
lagereschoolkinderen mee aan de wedstrijd.
In de Vichtse (en ook Ingooigemse) scholen
schreven kinderen van het derde t.e.m. zesde

in voor de wedstrijd. Rond half maart 2010
werd de proef gemaakt. Alle formulieren
werden opgestuurd. Enkele weken geleden
werden we op de hoogte gebracht van het
geweldige resultaat.
Om te beginnen haalde het zesde leerjaar
het hoogste groepsgemiddelde in Vlaanderen (editie Koala). De Vichtse zesdeklassers wonnen hiermee een belangrijke
reductie voor hun schoolreis naar Technopolis Mechelen (31 mei 2010).
De
vierdeklassers haalden het derde hoogste
groepsgemiddelde van Vlaanderen. Zij kregen enkele stripverhalen als prijs.
Van de top 100 West-Vlaanderen 3de/4de lj.
zijn er 8 leerlingen van Vichte-Ingooigem en
van de top 100 West-Vlaanderen 5de/6de lj.
zijn er 14 leerlingen van onze scholen. Meer
info op HYPERLINK “http://www.wiskundekangoeroe.be/”
\o
“http://www.wiskundekangoeroe.be/”
www.wiskundekangoeroe.be.
We mogen heel trots zijn op de behaalde
resultaten van onze leerlingen. EEN PLUIM!
Karel Demeulemeester

Hallo’kes!
Na enkele weken KSA-stilte, zijn we er met
de leiders stevig invlogen om van de
aankomende kampen weer een supertijd te
maken! Tien dagen (voor de jongste zes)
kamp, dat is dag in, dag uit ravotten, spelen,
gek doen, met vrienden onder elkaar zijn…
kortom: de perfecte start van een magische
zomer!
De Jonghernieuwers (3de en 4de middelbaar) fietsen op 3 juli richting MuncqNieurlet in Frankrijk. Daar slaan zij hun tenten en proberen zoveel mogelijk op eigen
kracht te overleven in de wilde, mooie natuur. Met hun thema “Jebus” hopen ze nu en
dan op een mirakel.
De Knapen (1ste en 2de middelbaar)
vertrekken een dagje later met de trein richting naar Villers-Sainte-Gertrude in de
Ardennen. Ook zij bouwen zelf hun kamp
op, zonder vrees voor het buitenaards wezen
dat tot 14 juli de streek rond Villers-SainteGertrude teistert.
De Kapoentjes (3de en 4de leerjaar) en Tiptoppers (5de en 6de leerjaar) maken van 11
tot 20 juli hun heem in Balen onveilig. Terwijl de Kapoentjes in de voetsporen van Indiana Jones treden als avonturiers, dompelen
de Tiptoppers zich onder in de cultuur van de
Inca’s.
Op 15 juli vervoegen de Kabouters (1ste en
2de leerjaar) deze twee groepen in Balen.
Wanneer de Benjamins van KSA precies
zullen terug keren is nog een raadsel, want
zij gaan als tijdsreizigers “terug naar de
toekomst”.
Noch niet bekomen van deze superleuke
kampen, trekken de leiders al op 23 juni met

Drie nieuwe baarden gebaard in Vichte
Ons dorp is drie nieuwe baarden rijk. Pardon, zal u wellicht zeggen. Wel brouwerij Verhaeghe
brengt een nieuwe reeks van drie bieren uit met de naam “Barbe d’Or”.
“Barbe d’Or” is de naam van een gewezen Luikse brouwerij (16° eeuw)
die ooit toebehoorde aan de voorouders van Marie-Thérèse de Romsée,
echtgenote van Jacques Verhaeghe, brouwer van de derde generatie
van Brouwerij Verhaeghe-Vichte. Het familiewapen van de familie Romsée siert het etiket. In het familiewapen is de afbeelding van de man
met gouden baard prominent aanwezig. Het is de bedoeling van onze
dorpsbrouwerij om een reeks van drie bieren te ontwikkelen waarvan er
vandaag reeds twee aangeboden worden: de Goudbaard (Barbe d’Or)
en de Roodbaard (Barbe Rouge). Aan de ontwikkeling van het derde
bier wordt thans nog gewerkt. De naam is echter wel al gekend: “Barbe Bleu”. De nieuwe
reeks van deze Barbe bieren zijn allemaal bieren van hoge gisting, doch zonder hergisting op
de fles.
Barbe d’Or – Goudbaard is zoals zijn naam laat vermoeden een goud blond bier. Deze Barbe
wordt gebrouwen met licht gebrande moutsoorten. De eerste testen zijn lovend en kenners
spreken van een geur van Sauvignon bij een eerste kennismaking die
over gaan naar smaken van oa aardbeien en papaya. Fijne aroma’s
dus die vlot te drinken zijn. Let toch maar op want de Goudbaard kan
gecatalogeerd worden onder de sterke blonde bieren met een alcoholgehalte van 7,5% alc. vol. Voor de bierpuristen: een originele
dichtheid van 16 HI°Plato.
Barbe Rouge of Roodbaard is de koperrode broer van de hoogblonde
Barbe d’Or. De kleur wordt bereikt door het gebruik van geëeste
moutsoorten. Ze voorzien hem tevens van zijn caramelmoutige
smaak. We spreken van een stevige pot bier met een alcoholgehalte
van 8 % alc.vol. (17 HI°Plato)
Later komt nog een bruine broer op de proppen: De Barbe Bleu. Ook
dit bier zal een stuk zwaarder zijn dan een eenvoudig pintje.
Goudbaard, Roodbaard, Blauwbaard, je denkt bij het horen van deze namen spontaan aan
piraten en vrouwenverslinders. Maar laat dit vooral geen reden zijn om deze Vichtse godenbrouwsels links te laten staan, integendeel. Santé.

Wiel

in Wiel

Vichte

Beste sportvrienden;
In het peloton komen de kleine ronden eraan en ook de eerste kermiskoersen zijn gereden.
Gullegemkoerse was terug een wedstrijd van de bovenste plank: een prachtig deelnemersveld
en Wouter Weylandt (winnaar in VICHTE 2006) terug als winnaar zoals het jaar voordien in
een prachtige spurt.
De Kaas- en Breughelavond van maart in de feestzalen Rembrandt was de moeite waard. Wie
er niet bij was… kan datum reserveren voor volgend jaar: 19 maart 2011.
Het nieuwe werkjaar van Vichte start op zondag 4 juli 2010 met een NIEUWELINGENKOERS. Ik zou zeggen allen op post aan de GILDE bij Ann en Jan waar de aankomst is en de
prijsuitdeling. De start is om 15u00 en de inschrijvingen in Café de Breughel bij Bernard. 11
ronden moeten worden afgelegd voor een totaal van 69,3 km.
Ook op 29 augustus 2010 is er een NIEUWELINGENKOERS in de Lendedreef om 16u00 start
ter gelengeheid van de Lendedreefse Feesten. Deze wedstrijd telt 16 ronden met en totaal
van 67,2 km. Kom zeker een kijkje nemen het zal U zeker niet spijten.
De “veldcross der Vichtenaren” zal zeker niet ontbreken en is reeds aan de zesde editie
toe. Op zaterdag 18 september 2010 verwachten we U massaal op de Vichtse platse om de
vele deelnemers luid aan te moedigen. De start is om 18u30 aan café Molenhuis en de
aankomst na 10 ronden aan café den Hert bij Jobie.
De dag erna op zondag 19 september 2010 hebben we dan onze jaarlijkse afspraak voor
de JUNIORENWEDSTRIJD. Wie dit nog niet heeft meegemaakt heeft zeker al zeer veel
gemist. Het is een waarlijke volkstoeloop en het was al iedere keer een puike wedstrijd.
Deze telt 15 ronden met een totaal van 94,5 km.
Alles wordt in het werk gesteld om er een terug een prachtig initiatief van te maken.
Kermisdinsdag 21 september 2010 wordt uiteraard de super hoogdag met de 78ste editie
van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor elite en beloften.
Wie er de vorige jaren bij was heeft super spannende wedstrijden kunnen meemaken met
prachtige winnaars. Vele WK-kandidaten waren present vorig jaar en we hadden een veelbelovende winnaar met belofte Kevin Claeys. Zeer veel volk was aanwezig op deze prachtige
zonovergoten dag en we hadden als sluitstuk terug een ware supersprint.
Dit jaar zal het bestuur zijn beste beentje voorzetten om vele renners aan de start te krijgen,
vorig jaar hadden we 148 deelnemers.
Reeds enkele renners met naam hebben terug toegezegd om te rijden in Vichtse Textielprijs.
De wedstrijd telt 12 ronden met een totale afstand van 150 km met start aan de platse om
14u00. Dus alle supporters terug op post op kermisdinsdag.
Natuurlijk kunnen we niet zonder de steun van de vele seingevers die de wedstrijden in goede
banen brengen. Ze staan paraat voor de veiligheid van de renners, laat ons ze respecteren.
Ook kunnen we uw steun gebruiken want de wedstrijden vergen een ernstige financiële
inspanning. We moeten het hebben van de medeburgers en ook van onze talrijke sponsors.
Het bestuur verheugt zich dat talrijke Vichtenaren op al de wedstrijden present tekenen. Het
voltallig bestuur dankt U daarvoor oprecht.
Tenslotte wensen we iedereen prachtige en sportieve wedstrijden toe. Tot hoors!

VKSJ Vichte bereidt hun kamp voor
Beste ouders en dorpsgenoten
Het VKSJ-werkjaar is ondertussen voor alle
groepen afgelopen. Onze leidingsploeg
genoot er met volle teugen van, hopelijk jullie
kinderen
ook!
We
sluiten het jaar
naar
goede
gewoonte af
met een spetterend kamp!
Dit
jaar
trekken
wij
met 150 meisjes naar DilsenStokkem. We
vertrekken
met z’n allen
op zaterdag 12
juli,
de
allerkleinsten
vervoegen ons
op 15 juli. Op
20 juli zijn alle
ouders uitgenodigd om eens rond te neuzen in ons kamphuis en hun lieftallige dochters terug mee te
nemen naar huis! Meer informatie zullen jullie krijgen via de kampboekjes die begin juli

de Hernieuwerban richting Slovenië op
kamp. Onder het motto “alle dagen gezond”
gaan zij actief te streek gaan verkennen. Om
dit kamp financieel te ondersteunen, houden
de leiders de komende weken een kasactie.
Zij gaan van deur tot deur om “confituur’kes” en “frangipane’kes” te verkopen.
Voor amper € 6,00 heb je een overheerlijke
doos (1 kg) koekjes! Als dat geen batje is!
Wij hopen alvast dat de KSA-zomer weer
eentje wordt om veel leuke herinneringen
aan over te houden. We willen alvast alle
mensen bedanken die ons helpen bij het
realiseren van deze kampen (chauffeurs,
koks…)! Wij willen ook de ouders van onze
leden bedanken voor het vertrouwen die zij
in ons stellen. Ook de ouders van de leiders
wensen we in de bloemetjes te zetten voor
hun steun, hun geduld en voor het doen van
onze was na het kamp. Dank je wel allemaal!
Tot slot willen we u, lezer van deze Verteller,
ook bedanken voor de interesse die u in KSA
toont. Als beloning pennen we nog snel even
twee interessante weetjes:
KSA helpt je om zorgeloos een tuinfeest te
organiseren. Met onze prachtige, ruime
feesttent kan jouw feest nooit in het water
vallen.
Meer
info
op
HYPERLINK
“http://www.ksatervichten.be” www.ksatervichten.be.
Op 5 september zijn er weer onze games op
het grasveld van de Stringe. Binnenkort volgt
er meer info. Wel kunnen al verklappen dat
er opnieuw een heerlijke BBQ zal zijn en dat
de originele spelen opnieuw een amusement
zullen opleveren voor deelnemers en
toeschouwers.
Wij wensen jullie een fantastische zomer!
Tot op de Games! Enthousiaste groeten!
De KSA-leiders.
Vragen/zorgen/interesse/vakantiesms’en?
Contacteer gerust onze bondsleider Jonatan
Baert 0472 777 427.

in jullie brievenbus zullen te vinden zijn! Ook
heten we jullie opnieuw van harte welkom
op zondag 4 juli om te genieten van lekkere
jenevertjes in alle smaken aan ons jeneverkraam op de Vichteplaats. Het ideale
moment om de leidsters nog een keertje in
actie te zien en bij te praten met het schoon
volk van Vichte en omstreken! Daarnaast zijn
jullie ook van harte welgekomen in ons
lokaal op vrijdag 9 juli van 19u tot 21u30
voor Mc D’Aspi om eentje te komen drinken
en/of lekkere hamburgers met frietjes te
komen eten! Dit is een initiatief van onze
aspirantjes om een extra centje te verdienen
voor hun kamp. Graag bedanken we jullie
opnieuw voor het vertrouwen dat we elk jaar
opnieuw van jullie krijgen. Wij blijven ons
met plezier 100% inzetten en kijken er naar
uit om volgend jaar op het zelfde élan verder
te gaan! Meer informatie en foto’s van
activiteiten kan u nog altijd terugvinden op
HYPERLINK
“http://www.vksjvichte.be”www.vksj-vichte.be. Vragen? Twijfel niet om ons te contacteren: HYPERLINK
“mailto:greetheyse@gmail.com”greetheyse
@gmail.com: 0473775584, HYPERLINK “mailto:karen.vercruysse@gmail.com”karen.vercruysse@gmail.com :0473492128. Vriendelijke groetjes. De leidsters.

BOEKENTIPS: winnaars KJV 2009-2010
tot 6 j: Het vreemde ei - Emily Gravett /
6 - 8 j: Dievenschool op vrije voeten - Dirk
Nielandtl / 8 - 10 j: Red mijn hond- Anna
Woltz / 10 tot 12 j: Sam Smith en de dragons
- Jonas Boets / 12 - 14 j: Gone = Verlaten Michael Grant / 14 -16 j: De woorden van
mijn vingers- Marian de Smet
Inschrijven voor 2010-2011 kan nu in de bib!
BIBNIEUWS
We bouwen verder aan een actuele en frisse
collectie in het opgefriste lokaal.
Alle video’s staan te koop en binnenkort
2

worden ze vervangen door een aanbod dvd.
Alle dubbele of gedateerde boeken mag je
meenemen tegen spotprijs: 5 voor € 1,00.
Kom een kijkje nemen!
Vakantieregeling = uitleentermijn tot 28
augustus
Opgelet geen uitleen op maandag 5 juli en
woensdag 21 juli 2010.
Jaarlijkse vakantie van maandag 26 juli
t.e.m. zaterdag 14 augustus 2010; terug
open maandag 16 augustus 2009. Voor grote
nood is uitleenpunt Anzegem nog open
t.e.m. zaterdag 31 juli.
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15de Schalienhoffeesten

Plusserswerking
Vichte-Ingooigem

Dag plussers,
Op 3 juli gaan we er met de plussers op uit.
We zetten samen de vakantie in. Afspraak
om 11u met de fiets op de parking van de
gemeenteschool in Vichte. Wij zorgen voor
spijs en drank en een dagvullend programma. Terug in Vichte tussen 17u00 en 17u30.
Vergeet je sjaaltje en zelfontworpen T-shirt
niet aan te trekken. Voorzie stevige schoenen en een klein handdoekje.
Tot dan,
Liesbet, Ingrid en Greet
Voor inschrijvingen en meer info kan je
terecht bij Greet De Kesel 056/325689.
Je bent gevormd en je wil na de vormselcatechese
en het vormsel verder samenkomen met jongeren
uit de streek. Dan is de plusserswerking van VichteIngooigem wellicht iets voor jou! Welkom.
Maandelijks komen we een tweetal uur samen in
het weekend om ons verder te vormen tot jonge
enthousiaste christenen. Onder de vorm van spel,
film, uitstap, tocht, bezinning, zingen, viering…
maken we tijd om op een eigentijdse manier met
Jezus op weg te gaan. We gaan met Hem op stap
en krijgen in de plussersgroep de kans om ons
verder te vormen, om standpunten te leren
innemen over wat rond ons gebeurt of om onze
handen uit de mouwen te steken. We volgen de
tijd van het jaar, advent en vasten, missiemaand,
vredesweek,... In ons bisdom zijn er ook nog
andere plussersgroepen actief. We kunnen jongeren uit deze groepen ontmoeten op de jaarlijkse
plusdag of op andere activiteiten van IJD, dit is de
overkoepelende dienst voor de plussers. IJD
organiseert vb. de avond van Let it shine en het
bijbels tentenkamp tijdens de zomervakantie.

Kids Tennisclub

groenzone verkaveling Schaliënhof
te Vichte
VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2010
vanaf 19u30: Varia-quiz Tal van prijzen
Inschrijving Devaere Daisy / 77 46 18
Hyperlink:
“mailto:daisy.devaere@telenet.be”
daisy.devaere@telenet.be

kijkt uit naar volgend seizoen
Beste toneelvrienden
Het seizoen 2009-2010 zit er weeral op. Via
deze weg willen wij jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en steun. We hopen dat jullie genoten hebben van de stukken die we
afgelopen seizoen gebracht hebben.
Dit jaar was echt een mix van modern theater
met het meer klassieke werk. Het stuk “Fred”
van de toneelgroep Carver was geen voor de
hand liggende keuze. Maar we zouden
Streven niet zijn als we niet nu en dan
proberen om u te laten kennismaken met
iets nieuw. Voor het tweede stuk hebben we
dan gekozen voor een stuk van Ayckbourn
wat een garantie is voor een degelijke theateravond.
Zo zijn we steeds op zoek naar een goede
mix van stukken om u te verrassen en een
aangename avond te bezorgen. We zijn nu
volop bezig met de voorbereiding van het
volgend seizoen, noteer alvast de volgende
data in uw agenda 13, 19, 20 november
2010 en 9, 15, 16 april 2011. Begin september rolt onze vertrouwde luik van de
persen, waarin u meer info vindt over
komende stukken.
Tot volgend seizoen!
Streven

Kids Tennisclub

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2010
vanaf 13u30: Kindergrime
om 15u30: Stratenloop voor jong &
oud, van 1 tot 10 km.
Hyperlink:
“mailto:wim.merlevede@telenet.be”
wim.merlevede@telenet.be
om 19u00: Kinderdisco
vanaf 21u00: Fuif met DJ Byttie & DJ
MB gratis inkom
ZONDAG 5 SEPTEMBER 2010
vanaf 10u30: Streekbierkaarting
Bieden of manillen
om 12u00: Barbecue enkel vvk bij
bestuursleden
daarna: Vragenuurtje voor jong & oud
Trekking tombola omstreeks 18u30

3de SCHALIENHOFLOOP
Zaterdag 04/09/10

Kleedkamers - douches - start –
aankomst - prijsuitreiking:
Tent op Groenzone Schaliënhof Vichte
Kleedkamers voetbalterrein
Afstanden:
15u30: <6 j: 400m (onder begeleiding)
15u45: 6-7j: 600m
16u00: 8-9j: 800m
16u15: 10-11j: 1,2 km
17u00: > 12j : gezamenlijke start 2.5, 5 en
10 km
Inlichtingen:
Hyperlink:
“mailto:Wim.merlevede@telenet.be”
Wim.merlevede@telenet.be
Inschrijvingen:
Vooraf : € 5,00 (€ 3,00voor kinderen < 12
jaar) , tot 01/09/10 op 063-2102287-41 met
vermelding van naam, leeftijd en afstand
(pas definitief na ontvangst betaling)

Kids Tennisclub
Jeugdcoördinator:
Alain Demurie
Delfien Vanhautestraat 62
8570 Vichte
Tel 056/77.66.96
GSM 0478/288.185
alain.demurie@skynet.be

Jeugdwerking
Zomerstages mini-, midi- en maxitennis vakantie 2010
Beste,
Hierbij informatie i.v.m. de stages tijdens de zomervakantie 2010 in TC Vichte vzw.
Wanneer? Stage 1: van maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli 2010
Stage 2: van maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli 2010
Lesuren?
van 10u00 tot 12u00: maxitennis GEEL (gevorderden niveau competitie)
van 13u30 tot 15u00: minitennis niveaus WIT (kleutertennis), BLAUW (beginnelingen) en
ROOD (gevorderden)
van 15.00 tot 16.30 uur: miditennis ORANJE (beginnelingen en gevorderden) en maxitennis
GROEN (beginnelingen en gevorderden )
Leeftijden?
Minitennis voor beginnende en gevorderde kinderen uit het 2de kleuter tot het 6de 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
Plaats? De lessen hebben plaats op de gravelvelden van TC Vichte vzw, achter de basisschool,
Beukenhofstraat te Vichte. Bij regen in de sporthal naast de tennisclub.
Lesgevers? Door gediplomeerde lesgevers o.l.v. jeugdcoördinator Alain Demurie.
Inschrijvingsgeld?
- Maxitennis GEEL in de voormiddag: € 45,00 voor leden van TC Vichte en € 55,00 voor
niet- leden, voor één week.
- Mini-, midi- en maxitennis in de namiddag: 35 euro voor leden van TC Vichte en 45
euro voor niet-leden, voor één week.
Inschrijvingen, inlichtingen en betaling?
Gelieve vooraf in te schrijven bij jeugdcoördinator Alain Demurie (zie rechtsboven).
Gelieve contant te betalen bij de eerste les!
De zomerstage kan gecombineerd worden met de speelpleinwerking!

Dag zelf: € 6,00 (€ 4,00 voor kinderen
< 12jaar): tot half uur voor start van elke
reeks.
Verenigingen uit Vichte in uniform
(brandweer, KSA, VKSJ…) met minstens 5
dln. betalen de dag zelf ook maar € 5,00/pp.
Prijsuitreiking:
Reeksen kinderen: onmiddellijk na
aankomst
2.5 - 5 - 10km : in de tent , stipt om 18u30
Prijzentafel:
Trofee: eerste drie van het algemeen
klassement m/v (2.5, 5 en10 km)
Medaille voor reeksen kinderen
Prijzentafel via loting: enkel onder de
aanwezigen, na prijsuitreiking !
Gratis consumptie voor deelnemers aan
2.5-5-10km
Met medewerking van de Beukenhofjoggers.

VICHTE WIJK LENDEDREEF
(Lendedreef en Elf-Novemberlaan en Edgard Tinelstraat)

KERMISFEESTEN 2010
Activiteiten in de tent: naast voetbalveld lendedreef aan boterbloemstraat.
• VRIJDAG 27 AUGUSTUS 2010
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 28 AUGUSTUS 2010
Van 14u45 tot 16u00: Ballonplooier
Van 16u00: Gratis pannenkoekenfestijn
en voor kinderen tot 12 jaar
Tot 17u00 vooraf inschrijven bij Hilde Vanhoutte, Edgar Tinelstraat 26
Van 16u00: OPTREDEN WIMPIES POPPENTEATER
Tot 17u00 voor kinderen en volwassenen
Van 18u30 GRATIS BREUGHELMAALTIJD
voor inwoners van de wijk
Tot 20u00: Niet-inwoners € 5,00 vooraf in
te schrijven
20u00: “LENDEDREEFSE DANSFOLIE” FUIF
met DJ PEDRO
20.30 UUR SPECIALE ACT: Laurel en
Hardy imitators
Tombola voor de gezinnen van de wijk
aanwezig in de tent:
1ste prijs € 175,00: geschonken door
Slagerij Claude Van de Putte

Zesde kapellekestocht
Op 15 augustus organiseert KWB Vichte de 6de
kapellekestocht. Deze mountainbike-tocht heeft
opnieuw een gevarieerd parcours, voor zowel de
recreatieve als voor de meer getrainde biker.
Dit jaar zitten er weer tal van vernieuwingen in ons
parcours. We rijden door de Gavers, verkennen het
glooiende Bellegem en lave-ren tussen de smalle
paden op en rond Tiegemberg. Recreanten kunnen
nog steeds in de Gavers terecht maar kunnen ook
hun conditie eens testen in Tiegem. Afstanden variëren tussen de 35 en de 90 km. Tevens wordt er
dit jaar een begeleide kids-toer aangeboden van 20
km. Start kids-toer om 9u.
Voor meer informatie, zie :
HYPERLINK:
“http://www.kapellekestocht.be”
www.kapellekestocht.be
of HYPERLINK:
“mailto:info@kapellekestocht.be”info@
kapellekestocht.be
3

2de prijs € 125,00: geschonken door
Cachet Esthetiek Trui Parmentier
en nog vele waardevolle prijzen(iedere
aanwezige van een gezin van de wijk heeft
prijs)
• ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010
11u45: BARBECUE
Inschrijven voor 26 augustus bij Frans Soete
Elf-Novemberlaan 14 - tel: 056/77 55 75
16u00: 47ste EREPRIJS MAURICE
DERYCKE
WIELERWEDSTRIJD VOOR NIEUWELINGEN BWB.
Afstand: 67,2 km (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 in de tent
Start: Maurice Derycke lendedreef 48
Aankomst: Laridon Stefaan, Lendedreef
45
18u30: BOLLINGWEDSTRIJD
voor VROUWEN en MANNEN
EREPRIJS C & V CONSTRUCT
Verschillende categorieën
20u30: Trekking TOMBOLA
STEUNKAARTEN:
1ste prijs Bon € 200,00 LINDENHOF
2de prijs Bon € 150,00 TRIKESHOP
3de prijs Bon € 100,00 BIERHALLE
4de prijs Bon € 75,00 REBECCA ESTET.
5de prijs Bon € 75,00 REBECCA ESTET.
6de prijs Microgolf M. DERYCKE
7de prijs Radio–cd speler M. DERYCKE
8ste prijs Koffiezet M. DERYCKE
EN NOG VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN

opm. 23/3 (07_10).qxd 05-07-2010 14:20 Pagina 4

Programma
Zwemmen op maandag (ook voor nietleden)
Voor vele leden is ons zwemuurtje nog
volledig ongekend. Op maandag van 19u45
tot 20u.45 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 info bij Hilde Dehullu Tel. 056/776909.

kav.vichte.tk

Familiefeesten – zondag 15 augustus
In en rond de Stringe.
In de ochtend grote moutainbiketocht en in
de namiddag gezinsfietstocht.
Meer inlichtingen bij Mady D’Hoop Tel.
056/773271
75 jaar KAV Vichte –
zondag 12 september
Om 10u30 eucharistieviering in de SintStefaanskerk te Vichte
Aansluitend gratis receptie in “De Rembrandt” voor alle KAV-leden en hun partner.

Fietsen naar de Gavers – maandag 13
september
Er wordt om 14u00 stipt aan de nieuwe kerk
afgesproken.
Om 15u30 en om 17u00. is er een terugtocht
voorzien.
Prijs : € 1,50, drankje inbegrepen
Inschrijven hoeft niet, iedereen is welkom!
Bij hevig regenweer gaat dit niet door.
Enkel voor KAV-leden
Meer info: tel. C. Cosaert, Tel. 77 54 66
of 1 van de bovenstaande nummers

Iedere dinsdagnamiddag: ofwel petanque,
zwemmen, kaarten of wandelen.
Iedere woensdagnamiddag: fietsen
Juni
Di 15: De Stringe – kaartcompetitie
Di 22: namiddaguitstap naar de stoeterij Willy
Naessens en de Ghellinck
Juli
Di 20: REMBRANDT te 14u30. Voordracht over:
“1302 anders bekeken” door Filip De-spriet /
Koffietafel en kaartcompetitie
Augustus
Zo 8 : uitstap - Lissewege “musica antiqua”
Di 17: De Stringe – kaarten
September
Di 14: namiddaguitstap naar
Poperinge, hopmuseum en boerderij, brouwerij Sint-Bernardus
Dinsdag 21: De Stringe - kaartcompetitie

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kermis) te bezorgen vóór zondag 5 september 2010
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Isolatiewerken

Deltea

LUTIN

We connect you
to the world !

Alle dakisolatie
Totale zolderinrichting

Telecomcenter
Kopie- en printcenter

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

Vichteplaats 37 - Vichte
www.deltea.be

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

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

definitieve
ontharingen
en

Ballonnen - Pluche - Wenskaarten
Harelbekestraat 49 - Vichte
www.wawballoons.be
Openingsuren:
maandag: 14-18u
dinsdag tot zaterdag: 9-12 en14-18u

Trui Parmentier

schoonheidszorgen

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

cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

touching your heart

Lingerie voor dames en heren

M. Schiettecatte

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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

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 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
e-mail : info@drukkerij-vanoverbeke.be

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT

Garage-Carrosserie

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

huishoudlinnen

Bouwcoördinatie -Realisatie

OOGMETING • CONTACTLENZEN

V.u. : Dorpsraad, Ellendedreef 7, 8570 Ingooigem

Holstraat 61 F4 -8790 Waregem
tel. 056/612131 -fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

www.optieksynhaeve.be
Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
Tel. (056) 68 16 12

Vichtesteenweg 45
8540 Deerlijk
tel. 056 77 88 49
fax 056 77 46 75

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

Vichteplaats 68
Vichte
056 77 76 90
groenten • fruit
kaas • charcuterie

LINGUITEX

Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen (Nl., Fr., Eng.)
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
info@linguitex.be - www.linguitex.be

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44
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Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

alle

