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DE VERTELLER

Editoriaal

Zoals je hieronder kan lezen, vindt dit jaar het groot Sinterklaasfeest opnieuw
plaats in de Stringe. Ook hiervoor zoeken we terug medewerkers om alles in goede
banen te leiden. Na het succes van de vorige edities mogen we hopelijk weer rekenen op een grote groep enthousiaste helpers.
Beste dorpsgenoten
Vichte is op alle vlakken een levendig en actief dorp. We bedoelen hier niet alleen
De seizoenen hebben rare kuren. Ik herinner me nog dat ik in de vorige Vertel- de meer dan 50 verenigingen die Vichte rijk is, maar ook over het uitstekend lager
ler het editoriaal opende met de melding van een tweede winterprik. We waren onderwijs, het sterk bedrijfsleven, enz... Ons dorp heeft in de fusiegemeente Anzetoen nog maar midden december. Nu mag ik reeds een zomerse lente aankondigen. gem vermoedelijk de grootste woonkern. Het is dan ook heel belangrijk dat de
Hmm, 't zal vermoedelijk een speciaal soort energie zijn die in de lucht hangt! En gemeente een goed dienstbetoon aanbiedt aan zijn inwoners. We hebben allen reeds
dan bedoel ik niet de radioactiviteit die Japan spijtig genoeg teistert, maar wel de gelezen en gezien dat het gemeentebestuur wil bezuinigen en daarom een grote
geestdrift die de verenigingen ontwikkelen om ons het ganse jaar door te laten reorganisatie wil doorvoeren. De geruchten die daaromtrent de ronde deden, klongenieten van de vele evenementen die zij organiseren. Hoe kan het ook anders in ken niet positief. Daarom besloot de Dorpsraad eind januari een Algemene Vergadehet Europese jaar van de vrijwilliger.
ring te organiseren om onze bezorgdheid mee te delen aan de Vichtse raadsleden.
Die Vichtse vrijwilligers zitten soms heel ver. Tot in Ghana, Kenia of Ilo-Ilo op de Het verslag van deze vergadering kan je terugvinden op www.vichte.be onder de
Filippijnen. Via de site van KSA Ter Vichten kan je doorklikken naar het verhaal van rubriek "Dorpsraad".
enkele van deze vrijwilligers, echt de moeite waard. De belevenissen in Kenia kan je
Tijdens deze bijeenkomst kwam ook de aanleg van de ring rond Anzegem ter
volgen via www.sunshine4kids.be.
sprake. Wij begrijpen dat niemand graag een nieuwe brede baan doorheen hun achMaar ook ter plaatste hier in Vichte valt er nog heel wat te beleven. Je leest het tertuin ziet lopen. Maar het uitblijven van de ring rond Anzegem mag niet leiden tot
in deze Paaseditie van de Verteller. Dit krantje blijft een vaste waarde in ons dorp, al een verhoging van het zwaar verkeer doorheen de kernen van Tiegem, Ingooigem en
24 jaar kunnen de verenigingen zo hun activiteiten promoten. Dit is een vrij uniek natuurlijk Vichte. Ook in deze dorpen moet de verkeersveiligheid gegarandeerd worblaadje in de streek, want alles, buiten het drukken, wordt door vrijwilligers uitge- den. Ook in deze dorpen liggen scholen langsheen de gewestweg en zijn er nauwe
voerd. De Dorpsraad wil hen bij deze natuurlijk van harte danken, van de schrijvers, doorgangen. Bovendien kan de N36 nu al het verkeer niet meer slikken rond het
over de samenstellers
kruispunt van de Belen nalezers, tot
giek. Het kruispunt in
natuurlijk de 30 rond- “De N36 kan en mag géén Ring rond Anzegem worden !” Vichte moet daar tijdens
dragers. Zonder hen is
de piekuren nauwelijks
deze Verteller niet
voor onderdoen. De N36 kan en mag geen ring van Anzegem worden!
mogelijk. Daarbij mogen we ook de sponsors niet vergeten, dit zijn de winkels en
Enfin. Ik zou je nog kunnen melden dat Vichte wellicht de enigste flitspaal heeft
bedrijven die Vichte een warm hart toedragen. Zij financieren de volledige druk. Je die je kiekt bij het verlaten van de bebouwde kom en niet bij het binnenrijden ervan;
vindt ze -zoals steeds- terug op de laatste pagina
dat overal nieuwe straatnaambordjes ons dorp versieren, al is de gemeente aan het
De Dorpsraad zelf bestaat slechts uit een klein groepje vrijwilligers, momenteel bezuinigen; dat er nu en dan eens een foutje in de straatnamen geslopen is en dat
een viertal. Er is steeds plaats voor extra medewerkers. Indien je wil helpen aan dit er nog heel wat activiteiten georganiseerd worden voor de volgende editie van deze
krantje, de site www.vichte.be of onze activiteiten stuur ons dan gerust een bericht- Verteller.
je. We zoeken natuurlijk personen die zich actief verbonden voelen met het vereniTot op een van deze evenementen, tot Vichtens!
gingsleven, vrouw of man, allen zijn welkom die het nut van een bloeiend en actief
Vanwege de Dorpsraad Vichte, Dominique Demurie, Voorzitter
verenigingsleven belangrijk vinden.

Beste vrienden!
Op 23 april is het weer
van dat.

KSA
Ter Vichten
tovert die avond op een
gloednieuwe editie van
het Strandbal de Stringe om tot Copacabana
Beach.
Dit jaar zorgen de enige
echte Stijn Van de Voorde van Studio Brussel en
het jonge dj-geweld Hightower voor aanstekelijke
ritmes waarop je achterste geen moment stopt
met shaken.
Ze zullen de zaal non-stop in lichterlaaie zetten,
dat kunnen we u garanderen.
Om de boel dan ook tijdig te kunnen blussen bieden we verfrissende drankjes en exotische cocktails met hemelse smaken aan.
Twijfel dus niet om af te komen!
Dit alles kost slechts een schamele 4 kokosnoten
in vvk en 5 kokosnoten add.
Kaarten zijn te koop bij de leiders.
Aarzel vooral niet om hen aan te spreken en er u
eentje aan te schaffen.
Het zal alleszins de moeite zijn om af te komen,
want het wordt een topeditie!
Meer informatie over de fuif kun je terugvinden
op www.strandbal.be.
Naast de fuif staan trouwens nog heel wat activiteiten op het programma!
Op moederdag (8 mei) vindt naar goede
gewoonte onze zeedag plaats. Dit jaar gaan we
trouwens met de hele bende. Ook de kabouters
gaan dit jaar dus mee.
De wekelijkse activiteiten zullen doorgaan tot
eind mei. Daarna stopt het eventjes, omdat heel
wat leiders dan met hun neus in de boeken moeten zitten. Treur echter niet, want na de harde
examenperiode, smijten ze zich helemaal om de
kampen piekﬁjn voor te bereiden. Vanaf eind mei
eventjes geduld dus, jullie zullen er dubbel en dik
voor beloond worden.
Afsluitend wil onze witte feesttent nog eens in
de kijker zetten. We hebben ze volledig laten herstellen en reinigen, waardoor ze momenteel in
topvorm is. Ideaal dus om te voorkomen dat je
tuinfeest in het water valt!
Voor meer informatie over de huurprijzen van de
tent of als je andere vragen over of voor ons hebt,
kun je surfen naar www.ksatervichten.be of
onze bondsleider contacteren (0478 054 291 of
jelleryckoort@hotmail.com)
Stevige KSA-groeten, de leiding!
Tot dan.

Musical in Vichte

Aan alle kinderen van Vichte
Beste kinderen en ouders van Vichte. Op het Buro
van de Dorpsraad van Vichte ontvingen we deze
week wel een heel speciale brief uit het verre
Spanje. De brief rook lentefris naar … jawel
appelsienen! De omslag had rondom een mooie
rode kantlijn en in de linkerhoek stond een gouden hoofdletter S. "Aan alle kinderen van Vichte" kon je vooraan in
een sierlijk geschrift lezen.
Toen we de brief omdraaiden om
hem te openen, viel onze mond
open. Als afzender lazen we "De
Sint".
Ik moet toegeven, de spanning
stond op ons gezicht te lezen toen
we hem voorzichtig open deden. Je
moet namelijk weten dat we de
Goedheilig Man bij zijn laatste
bezoek terug vriendelijk uitgenodigd hebben op
het grote Sinterklaasfeest op het einde van dit
jaar. 2 jaar geleden mochten we hem daar al eens
ontvangen in de Stringe. Toen was de heilige bisschop heel aangenaam verrast door het vriendelijk onthaal van alle Vichtse kinderen. Hij beloofde ons om elke 2 jaar naar het feest ter zijnen ere
te komen. Maar enkel indien alle kinderen braaf

Sinds enkele weken broeden enkele verenigingen
van Vichte op een gezamenlijk en uitdagend project: een musical in Vichte.
Toneelvereniging Streven slaat samen met de
fanfare Sint-Cecilia, het jeugdkoor La Gioia en
dansgroep Ariadne-Eureka de handen in elkaar
om dit artistieke plan tegen de kerstvakantie
2013 op poten te zetten.
Voor deze uitdaging zijn wij nog op zoek naar
heel wat enthousiaste, creatieve, handige, gemotiveerde helpende handen en stemmen.
Wij zijn nog op zoek naar spelers, decorbouwers,
kostuum- en attribuutontwerpers/verzamelaars… Elke vorm van hulp is meer dan welkom!
Als jij zin hebt om met ons mee te stappen in dit
project, stuur dan als de bliksem een mailtje naar
vichtemusical@gmail.com en laat ons weten
wie jij bent en waar jij sterk in bent! Tegen eind
april zullen we jullie dan uitnodigen voor een eerste vergadering en/of auditie.
Enthousiaste groeten!
Streven, Ariadne-Eureka, La Gioia, Sint-Cecilia
Op woensdag 27 april
gaat onze eerste weekdag(wandel)tocht
van
start vanuit de SPELDOORN te AnzegemHeirweg. Deze “grastocht” was in 2010 goed
voor 815 wandelaars en
dit jaar hebben onze parcoursmeesters weer nieuwe paden en veldwegen blootgelegd met hier en
daar schitterende vergezichten en soms een stevig kuitenbijtertje. Alle afstanden met keuze tussen 6, 12, 18 of 24 km zijn lussen waardoor iedere afstand terug naar de vertrekplaats komt.
De vertrekplaats is deze keer het o.c. De Speldoorn op de Heirweg (ex Rily) waar een rijke
keuze aan dranken en voeding (belegde boterhammen, verse eigengemaakte heerlijke soep en
goed gestoffeerde croque-monsieur) tegen zeer
democratische prijzen worden aangeboden.
Aansluiten bij onze wandelclub geeft tal van voordelen : u betaalt voor één jaar lid slechts € 8.00
waarbij dient opgemerkt te worden dat de meeste ziekenfondsen dit bedrag terugbetalen, en op
vertoon van uw lidkaart krijgt u op een wandeling
€ 0,40 korting. In de meeste gevallen is de basisprijs € 1.50.
Kom de sfeer opsnuiven in de Speldoorn op 27
april, inschrijven kan tussen 7u30 en 15u00 en
surf even naar www.textieltrekkers.be. U kunt
ook altijd bij mij terecht : john.depamelaere@textieltrekkers.be of op 056.777036.
Tot wandel !
John Depamelaere

JEUGD GD INGOOIGEM
1 MEI TORNOOI 2011
Naar jaarlijkse gewoonte gaat ons 1 mei tornooi
dit jaar door op vrijdagavond 29 april, zaterdag 30 april en zondag 1 mei.
Er zijn 60 ploegen ingeschreven.
We gaan op vrijdagavond van start om 18u00
met de U13 (miniemen).
Op zaterdagvoormiddag vanaf 8u30 spelen de
U10 en U11 (preminiemen) hun wedstrijden.
Zaterdagnamiddag
vanaf 11u30 zijn de U15
(knapen) aan de beurt.
Van deze reeks zijn 15
ploegen ingeschreven.
Op zondagvoormiddag
vanaf 9u00 spelen de U8
en U9 (duivels) en zondagnamiddag
vanaf
14u00 de U7 en de U6 (eerstejaars duivels en
debutantjes).
We hopen dat weekend op een stralende zon en
vele supporters die de spelers aanmoedigen !
Iedereen is welkom !
Sportieve groeten,
Martine Degezelle
jeugdverantwoordelijke GD Ingooigem
1

zouden zijn. De Sint vertelde ons dat hij dit zou
laten weten via een mooie brief. Wel het is zover.
De brief was er. En wat zou er in staan?
Ik laat jullie niet langer in spanning. Hij komt,
jawel hij komt! Op zondagnamiddag 27
november zal hij ons vereren met een bezoek,
samen met zijn pieten. Dus beste kinderen en
vooral de ouders, zet deze datum alvast in jullie
agenda. In de brief was ook iets te lezen van
een circus en wilde dieren. We zijn alvast heel
nieuwsgierig wat dat zal worden!
De Dorpsraad Vichte kan dit feest natuurlijk niet
alleen organiseren. De vorige maal konden we
rekenen op een 14-tal verenigingen en meer
dan 70 vrijwilligers om het feest mee in goede
banen te leiden. Hopelijk mogen we weer een
beroep op jullie doen. Alle helpende handen
zijn hartelijk uitgenodigd. Laat ons gerust een
mailtje indien je wil helpen. Wij sturen later nog
een uitnodiging naar alle verenigingen.
O ja, als je wil weten hoe het er de vorige maal
aan toe ging, lees dan gerust het verslag in de
Nieuwjaarsverteller van 2010. Je vind hem terug
op onze site www.vichte.be. Onder de rubriek
't Begin vind je alle Vertellers vanaf 1988.
Tot op 27 November.
Het Sinterklaascomité van de Dorpsraad Vichte.

Tennislessen
voor
volwassenen
TC-Vichte organiseert”
Tennislessen voor volwassenen”.
De lentereeks bestaat uit 8 lessen en gaat door op
de gravelterreinen aan de sporthal te Vichte:
Reeks beginners:
maandagavond van 19u00-20u00
start op ma 2/05/2011
Reeks half gevorderden:
woensdagavond van 19u00-20u00
start op wo 4/05/2011
Reeks gevorderden:
maandagavond van 21u00-22u00
start op ma 2/05/2011
Inschrijven kan bij:
Stefaan Wallyn, Klijtstraat 121, 8540 Deerlijk
Tel 0474691059
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Wiel in Wiel
Vichte

E
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Try out concert

Koffieconcert Vichtes Jeugdensemble
Klas samenspel
Beste vrienden van de muziek,
Het Kofﬁeconcert van het Vichtes Jeugdensemble dat plaatsvond op zondagnamiddag 20
maart 2011 in CC De Stringe,
was een groot succes in haar

eerste editie. Meer dan 230
mensen konden genieten van
gratis taart/cake en kofﬁe na het optreden van het VJE o.l.v. Kaatje Chiers. Het jeugdorkest mocht dit
jaar 8 nieuwe leden verwelkomen en een nieuwe voorzitter, Els Verdonck. De datum voor het concert
volgend jaar ligt al vast en zal doorgaan op zondagnamiddag 11 maart 2012.
Muzikale groetjes,
VJE/Klas samenspel.

Hartelijk dank aan alle medewerkers aan het
heerlijk ontbijt op 20 maart in het Spey. De
opbrengst bedraagt 756,22 Euro en gaat naar
Broederlijk Delen.
PLUSSERS ?
Je bent gevormd en je wil na de vormselcatechese en het vormsel verder samenkomen met
jongeren uit de streek.
Dan is de plusserswerking van Vichte-Ingooigem iets voor jou.
We stellen ons even voor.
Maandelijks komen we een tweetal uur samen
in het weekend om ons verder te vormen tot
jonge enthousiaste christenen.
Wat doen we dan?
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

De lente kondigt zich al een tijdje aan en de eerste koersdagen van 2011 zijn ook reeds voorbij.
We hadden prachtige wedstrijden met Omloop
Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs
–Nice en Tirreno Adriatico en uiteraard Milaan
San Remo.
Op die zaterdag had de Kaas- en Breugel- en
wijnavond van het bestuur van Wiel in Wiel in de
Rembrandt plaats. Het was terug zeer lekker en
veel goede wijnen werden met smaak geproefd.
Nu kunnen we terug het wielerjaar 2011 aan.
We starten op zondag 3 juli 2011 met een nieuwelingenkoers. 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.
Op zondag 28 augustus 2011 is er ook een
nieuwelingenwedstrijd in de Lendedreef waar
de start is om 16u00 aan Maurice Derijcke Lendedreef 45 en aankomst voor Stefaan Laridon.
Een wedstrijd die zeker iedere wielerliefhebber
niet wil missen.
Op zaterdag 17 september al voor de zevende
maal de “veldcross der Vichtenaren”. We verwachten U massaal om de vele deelnemers luid
aan te moedigen. Start is om 18u30 aan het
Molenhuis en de aankomst op de platse aan café
den Hert bij Jobie. Zal Bjorn Peers terug oppermachtig zijn of zijn er andere kapers op de kust ?
De dag erna op zondag 18 september 2011
hebben we dan onze afspraak voor junioren.

Prachtige wedstrijd met een boeiende ontknoping
ieder jaar.
Op kermisdinsdag 20 september 2011 wordt
uiteraard de super hoogdag met de 79ste editie
van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor elite met
en zonder contract en beloften. Het was vorig jaar
zeer goed weer en het bestuur kon terug rekenen
op zeer veel wielerliefhebbers die de wedstrijd
volgden.
Marc Barbieux zal zeker zijn best doen om terug
veel goede renners naar onze kermisprofkoers te
brengen en natuurlijk enkele kleppers. Het
bestuur zorgt terug voor een verrassing van formaat. Wielerliefhebbers allen naar Vichte op 20
september. Zeker niet te missen spektakel wordt
u aangeboden.
Natuurlijk kunnen we niet zonder de steun van de
vele seingevers die de wedstrijden ieder jaar in
goede banen brengen. Ze staan paraat voor de
veiligheid van de renners, laat ons ze respecteren.
Eveneens kunnen we ook uw steun gebruiken
want de wedstrijden vergen enkele ernstige ﬁnanciële inspanningen. We moeten het hebben van
de medeburgers en ook van onze talrijke sponsors. Goed koken kost geld en de inrichting van
de verschillende koersen zijn ook niet goedkoper
geworden.
Het bestuur verheugt zich dat talrijke Vichtenaren
op al de wedstrijden present tekenen. Het voltallig bestuur dankt U daarvoor oprecht. Een prachtig en spektakelrijk wielerjaar 2011 aan allen
gewenst.
Tot hoors !

Beste leden, ouders en sympathisanten.
Het is alweer een tijdje geleden dat we jullie laatst
toespraken. Ondertussen hebben de jongsten een
spetterend carnavalweekend achter de rug en de
jimmers toonden nog maar eens hoe leuk de
Vichtse jeugd is op een weekend van VKSJ West.
Dat onze leden ook doorzetters zijn zullen onze
simmers (3e en 4e middelbaar) bewijzen van 19
tot 22 april tijdens de Joepie, de tweejaarlijkse
wandeltocht van 4 dagen en 100 km. Alvast veel
succes aan zij die het aandurven!
Op 19 maart stond de Stringe – gelukkig enkel
ﬁguurlijk – in vuur en vlam en daar waren wij verantwoordelijk voor. Bedankt aan de sponsors om
Eskimo’n ﬁre mogelijk te maken en aan alle feestgangers om zo te genieten van onze jaarlijkse
fuif! Het maakt de vele weken van promo en
voorbereidingen de moeite meer dan waard!
En wij zouden VKSJ Vichte niet zijn als we niet al
druk bezig waren met het plannen van het jaar-

lijkse kamp. Alle meisjes van VKSJ mogen de
komende weken een bezoekje van hun leidsters
verwachten om te vragen of ze mee willen met
ons naar Balen. Daar gaan we de zomer van 2011
onvergetelijk maken door ons (hopelijk de volle)
8 dagen ongelofelijk te amuseren! De sloebertjes doen dit van 15 tot 20 juli. De springers,
RKPers, jimmers en simmers doen dit van 12
tot 20 juli.
Maar voor het zover is gaan we nog even door
met de wekelijkse activiteiten waarover u meer
info vindt in de maandbrieven. Dit tot het einde
van mei want vanaf dan zullen de leidsters zich
jammer genoeg weeral in de boeken moeten
gooien. .
Heel veel groetjes van de leiding en aspi’s!
Zoals altijd kan u voor vragen of opmerkingen
terecht bij de hoofdleiding: Karen Vercruysse
(karen.vercruysse@gmail.com) of Greet Heyse
(greetheyse@gmail.com).

Beste sportvrienden;

De fanfare werd midden vorig jaar als één van 27 muziekensembles geselecteerd om deel te nemen
aan het provinciaal muziekfestival in 2011, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen.
Op zaterdag 14 mei (rond 16u) zullen onze muzikanten het beste van zichzelf geven in CC Het
Spoor te Harelbeke.
Om goed voor de dag te komen op deze wedstrijd, houdt de vereniging een try-out concert op
Paasmaandag 25 april in CC De Stringe om 18u00.
Alle supporters en sympathisanten zijn van harte welkom op beide gratis evenementen!
Bezoek ook de website! http://www.sintceciliavichte.be

groepen ontmoeten op de jaarlijkse plusdag of
op andere activiteiten van IJD, dit is de overkoepelende dienst voor de plussers. Jullie kennen
IJD van de avond van Let it shine. Zij organiseren ook het bijbels tentenkamp tijdens de
zomervakantie.
De plussersgroep van Vichte-Ingooigem wordt
begeleid door Frieda De Bondt, Ingrid Vandepitte en Greet De Kesel. We nodigen je voor elke
plussersbijeenkomst persoonlijk uit met een
briefje, waarop plaats van samenkomst, uur en
eventueel mee te nemen staan vermeld.
ONS PROGRAMMA
11 mei 2011 16u00-18u00 Bijbelse volksspelen
samen met vormelingen in Vichte
14 mei 2011 kennismakingsactiviteit voor nieuwe plussers 13u30-16u00
25 juni of 2 juli 2011 dagje uit met de plussers
4 tot 8 juli 2011 Bijbels tentenkamp in Eernegem
15 tot 22 augustus Wereldjongerendagen in
Madrid van IJD voor 16j+
Krijg je graag meer info: greetdekesel@telenet.be of 056/325689

April ’11
Dinsdag 20 : Kidsnamiddag: bowlen in Deerlijk

GEZINSBOND AFDELING VICHTE

Mei ‘11
Zondag 15 : Gezinsuitstap Kortrijk / Kids: Holderde-boldertocht - Volw.: verrassende stadswandeling

Na ongeveer 10 jaar een Smoefeltocht te hebben georganiseerd
kiest de Gezinsbond Vichte dit jaar voor een nieuwe formule :

Juni ’11
Maandag 6 : Fietstocht naar clematiskwekerij te
Anzegem

Pic Nic in ‘t Park

Juli ’11

Op zondag 26 juni organiseren we in het Beukenhof Vichte vanaf 11u30 een pic nic voor het gezin.
We zorgen voor de culinaire standjes en eveneens voor de nodige animatie voor groot en klein.
Verdere info in het volgende Gezinspraatje of bij een bestuurslid van de Gezinsbond Vichte.

Dinsdag 5 : Amuse-wandeling in Vichte met
degustatiestops bij enkele teamleden
Markant Vichte nodigt je uit op haar activiteiten.
Na een bloedstollend moorddiner, een heerlijke
2

Valentijnsverwennerij en een interessante wijndegustatie, gebracht door AD Delhaize, willen we
jullie ook graag verwelkomen op de activeiten
van april tot begin juli.
Van sjaals vilten over bowlen met de kids, een
verrassende wandeling door Kortrijk met het hele
gezin, een ﬁetstocht naar een clematiskwekerij...
en om het werkjaar af te sluiten, een ‘amuse’wandeling doorheen Vichte met culinaire stops
bij enkele teamleden... Zin ? Kijk in de kalender.
Inschrijven voor de activiteiten van markant Vichte kan bij Marianne via e-mail mariannevancaenegem@scarlet.be of bij Ines via 056 77 94 02.
Heb je interesse om bij markant Vichte aan te sluiten, kom dan gerust eens kennismaken. Het volstaat een m-pasje aan te vragen bij een van
bovenstaande contactpersonen. Dit pasje laat je
toe om vrijblijvend aan ledentarief te genieten
van een activiteit naar keuze.
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Ploezerock
U hebt het ongetwijfeld ook gevoeld, de warme
zonnestralen van de eerste lentedagen deden
ongelooﬂijk veel deugd en doen ons alvast weer
hoopvol uitkijken naar de komende zomermaanden!
Ook de teller op de
website van
Ploezerock
liegt er niet
om: de traditionele
muzikale
start van de
zomervakantie
in
V i c h t e
nadert met
rasse schreden.
Het bestuur
vond alweer
enkele kleppers in binnen- en buitenland en
slaagde erin
de
12de
editie op zaterdag 2 juli 2011 van een topafﬁche te voorzien.
De Ploeze, die momenteel meer weg heeft van
een bouwwerf dan van een festivalterrein móet
en zál klaar zijn om ons trouw publiek te geven
waarvoor het al jaren komt: een wervelend spektakel van begin tot einde!
Opener wordt dit jaar The Nation. Deze coverband zal met zijn snedige hardrock- en metalcovers uit de 70’s en 80’s de Ploeze alvast in de juiste stemming brengen.
Hierna is het de beurt aan een klepper van formaat: The Sparkling Pistols.
De groep rond frontman Luc Dufourmont brengt
een wervelend tribute aan de legendarische Sex
Pistols. Deze zanger en zijn mede-artiesten kennen we trouwens ook van een aantal heel
geslaagde projecten zoals Ugly Papa’s en Two
Russian Cowboys.
Kwaliteit troef dus!

2 juli
2011

Logeren bij Vichtenaren
in het buitenland

Traditioneel vullen buitenlandse groepen de
hoofdtabel in en ook dit jaar is het niet anders.
Uit Engeland komen de Four Fighters, die zoals
de naam het al laat vermoeden een tribute band
vormen rond
The Foo Fighters. Vanaf
21u30 laten
zij de prachtige songs van
Dave Grohl
en zijn band
op de Ploeze
los.
Een goedgevulde touragenda van
deze veelgevraagde tribute band is
voor
ons
het
alvast
bewijs dat er
ons heel wat
te wachten
staat!
En dan is het
eindelijk zo
ver. De Ploeze heeft er lang op moeten wachten
en waar menig Vichtenaar nu al jaren ongeduldig
naar verlangt wordt eindelijk werkelijkheid: Iron
Maiden komt naar Vichte! Verschillende steengoede tribute bands uit Nederland en België
behoorden tot de mogelijkheden. Eigenwijs als
we zijn zochten we echter verder en vonden uiteindelijk een kwalitatief nog hoogstaander alternatief in Hongarije! De tribute band Iron Maiden
werd na rijp beraad door het bestuur verkozen als
top of the bill van de 12de editie van Ploezerock.
Vichtenaren, begin alvast te oefenen zodat op
zaterdag 2 juli 2011 meegezongen kan worden
met toppers als The Number of the Beast,
Powerslave, Moonchild en vele andere.
Verdere info over de 12de editie vind je op onze
vertrouwde website www.ploezerock.be die
binnenkort in een nieuw kleedje wordt gestoken.
Via de links in de sectie “Afﬁche” kan je een
voorsmaakje terugvinden van de vier groepen en
doorklikken naar hun respectievelijke websites.
Graag tot zaterdag 2 juli op de Ploeze !Klaas Vermoere, Vichte on the Rocks - Ploezerock

Het voorjaar is meestal de periode om je volgende zomervakantie te boeken. Vele zoeken exotische plaatsten op, maar andere verkiezen toch
een beetje houvast. Misschien zijn de volgende
vakantiebestemmingen daar wel een ideale
plaats voor. Beide worden uitgebaat door geboren en getogen Vichtenaren.
In het zuiden van Frankrijk, niet ver van Nîmes
aan de voet van de Cevennes, vind je een schitterende ingerichte oude boerderij "Mas Lafayette". Deze wordt uitgebaat door Dirk en Fien

Tavernier-Dewaele (www.maslafayette.com).
Iets verder de Middellandse Zee op, kom je het
idyllische Griekse eiland Rhodos tegen. Op dit
eiland baat Ulrike Deslée Auberge Kalopétri uit.
Deze auberge ligt te midden van een oase van
rust en natuur, rondom citrus- en sinaasappelvelden met uitzicht op de Egeïsche Zee en met op de
achtergrond het bellengeklingel van de geiten.
(www.aubergekalopetri.com/). Voilà, wat wil
een mens nog meer. Alvast een prettige vakantie!

Mas Lafayette

Auberge Kalopétri

Programma
• Start ﬁetsseizoen – dinsdag 3 mei
Wees sportief ! Kom ﬁetsen en geniet van het
gezelschap en de omgeving !
Wekelijks wordt er 1 uurtje geﬁetst dit tot 19 juli.
Ook op 16 en 23 augustus.
Dit is enkel voor KAV-leden (verzekerd).
Inlichtingen bij Marie-Roos D’Huyvetter, Tel.
056/773006

• Daguitstap – zaterdag 7 mei
Vertrek om 7u30 stipt aan de nieuwe Kerk van
Vichte. Omstreeks 9u30 komen we aan in de mijn
van Waterschei. Hier staat ons een kopje kofﬁe te
wachten. Daarna neemt een ex-mijnwerker ons
mee op pad doorheen het imposante hoofdgebouw, de machinekamer en het mijndepot en
vertelt ons over zijn persoonlijke ervaringen als
mijnwerker. Om in de sfeer te blijven is ons middagmaal de mijnwerkerslunch. In de namiddag
leggen we het Blotevoetenpad af in Zutendaal.
Voel met je zintuigen en je voeten de bijzondere
prikkels van hout, stenen, boomsnippers, gras,
leem, en water op een gecontroleerd parcours
dat enkel toegankelijk is op blote voeten. Voel
koud en warm, vochtig en droog, aangenaam,
opwekkend en prikkelend op een route van bijna
2 km. Dit stimuleert ons hart en de bloedsomloop
en regelt de bloeddruk. Na de inspanning komt
de ontspanning met een kopje kofﬁe en een Limburgse vlaai. Om 17u30 trekken we huiswaarts
om rond 19u30 terug in Vichte te zijn.

Hallo KSA Ter Vichten-fans!
Inderdaad, u leest het goed, er staan in deze Verteller maar liefst twee berichten
van KSA Ter Vichten. Dit is helemaal geen nalatigheid van meneer de hoofdredacteur. Het is integendeel de blijdevolle aankondiging van een geweldig KSAevenement.
Op zaterdag 10 september vieren we namelijk het 20-jarige bestaan van ons
lokaal in het Beukenhof. Deze heemfeesten zullen een mengeling zijn van activiteiten voor jong en oud, een nostalgische tentoonstelling, geweldige optredens en nog zoveel meer… Een echt KSA-feest dus! De dag erop, zondag 11
september, organiseren we deel twee van ons feestweekend met onze traditionele Games en bijhorende BBQ. Verenigingen kunnen hun leden al mobiliseren en zich eventueel
inschrijven via het e-mailadres games-ksatervichten@hotmail.com of bellen naar het gsm-nummer
0496/054291.
U ziet het, er is een geweldig geestig weekend op komst, schrijf het alvast in hoofdletters en met vele
uitroeptekens in je agenda en volg onze site voor meer nieuws! Mis dit niet is de boodschap!
Hartelijke KSA-groetjes, de leiding.
Vragen? Mail(jelleryckoort@hotmail.com) of bel(0496/054291) naar de bondsleider (Jelle Ryckoort) !

Mee te brengen : een washandje en handdoekje
om de voeten te wassen na de wandeling!
De prijs voor deze dagreis bedraagt € 25,00 voor
leden en € 33,00 voor niet-leden (leden krijgen
voorrang).
Inschrijven kan tot 28 april bij :
Mady D’Hoop, Hooiestraat 27, Vichte, Tel. 056/77
23 71, mady.dhoop@scarlet.be
Ingrid Vandepitte, Beukenhofstraat 107, Vichte,
Tel. 056/77 57 56, ingrid.107@hotmail.com
Enkel betaalde inschrijvingen worden aanvaard,
contant of door overschrijving op IBAN BE35
9790 8858 3637 met duidelijke vermelding van
meisjesnaam en dagreis.

• Djembé – donderdag 26 mei
Djembé spelen is je even helemaal overgeven aan
bezwerende Afrikaanse ritmes. Het brengt je oer-
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instincten naar boven en laat je gezond herbronnen. Laat je gaan en jaag met dit natuurlijk tripmiddel de stress uit je lijf. Een avond vol Afrikaanse oerritmes.
Inschrijving en inlichtingen bij Mady D’Hoop,
Hooiestraat 27, Vichte - tel. 056/77 23 71,
mady.dhoop@scarlet.be.

• Bloemschikken – donderdag 16 juni
Namiddag om 13u30, ’s avonds om 19u30.
Inschrijving en inlichtingen bij Cindy D’Hoop,
Hooiestraat
25,
Vichte,
0471/075719,
steven.peirs@telenet.be.

• Avondje uit – vrijdag 24 juni
Ons zangtalent komt naar boven.
Inlichtingen bij Ingrid Vandepitte - tel.
056/775756 of Mady D’Hoop - tel. 056/772371.

• Uitstap met kinderen – woensdag 6 juli
Een namiddag ravotten voor onze kinderen terwijl wij genieten van een kopje kofﬁe of thee met
versnapering.
Inlichting en inschrijving bij Ingrid Vandepitte tel. 056/775756 of Mady D’Hoop - tel.
056/772371.

• Zwemmen op maandag (ook voor niet
leden)
Voor vele leden is ons zwemuurtje nog volledig
ongekend. Op maandag van 19u45 tot 20u45 is
het volledig zwembad van Deerlijk voor KAVVichte afgehuurd. Dit is dus privé-zwemmen
met/of zonder begeleiding (zoals u het zelf
wenst). Is dit geen luxe ! Twijfel niet langer en
kom mee een duik (of plons) in het water nemen.
Per zwembeurt is het voor KAV-leden € 3,50, niet
leden € 4,00. In de vakanties mogen de kindjes
mee voor de prijs van € 1,00.
Meer inlichtingen bij Hilde Dehullu - tel. 056/77
69 09.
Meer info : tel. C. Cosaert - tel. 056/77 54 66 of
1 van de bovenstaande nummers.
www.kavvichte.tk
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Agenda...

Agenda...

April
Di 12: busuitstap naar Tielt en
omgeving, met gids.
Di 19: de Stringe - kaarten
(manillen en bieden).
Ma 25-29: midweek “normen en waarden” aan zee.

Mei
Di. 3: wandeling Ardooie Neos-provinciaal
Do.12-17: Lourdesbedevaart Neos-provinciaal
Di. 17: Rembrandt te 14u30 : Voordracht met dia’s
over zonnepanelen en zonneënergie gegeven door de
ﬁrma Enﬁnity uit Waregem
Wo. 25-28: midweek in Ravelingen te Oostende

Juni
Di. 14: namiddaguitstap per bus naar Adegem, de
rozentuin en het Canadamuseum
Di. 21: de Stringe – kaarten
Ma. 27-12 juli: pelgrimage Compostela Neosprovinciaal

Agenda...
OKRA

Agenda...

Agenda...

Agenda...

KVLV

do 21 april : petanque in “de Stringe” om
14u00
wo 27april : Paasfeest in “De Rembrandt”
om 14u00
do 28 april : fietstocht, start om 14u00 aan
café “Den Breughel”
do 5 mei : kaarten om 14u00 in “De Kring”
do 12 mei : wandeling, start om 14u00 aan
café “Den Breughel”
do 19 mei : petanque in
“de Stringe” om 14u00
do 26 mei : fietstocht,
start om 14u00 aan café
“Den Breughel”

donderdag 7/04/2011 om 19u30 :
refter Beukennoot bloemschikken lesgeefster : Veerle Taelman
donderdag 5/05/2011 om 14u00 :
"Toontje hoger, toontje lager" - De Schakel
Waregem - weduwen, alleenstaanden, mantelzorgers en alle geïnteresseerden
donderdag 19/05/2011 om 19u30 :
bar De Stringe "Eerste hulp bij huis-, tuin en
keukenkwaaltjes" lesgeefster : Ria Ledoux
zaterdag 21/05/2011 :
eeuwige passie : KVLV-event in Leuven ! 100jarig bestaan van KVLV
woensdag 8/06/2011 om 19u30 :
kerk Vichte ﬁetstocht

zaterdag 18/06/2011 om 13u00 :
kerk Vichte halve dagreis !
Bestuur :
Voorzitster :
Greet De Kesel - 056/32 56 89
Proost :
E.H.L. Vandemoortele - 056/77 78 70
Secretaresse :
D. Vandendriessche - 056/77 31 37
Wijkverantwoordelijken :
Solange Coucke - 056/77 56 59
Chantal D’Huyvetter - 056/77 97 33
Claudine Meesseman - 056/77 63 10
Martine Ostyn - 056/77 97 40
Carine Synhaeve - 056/77 80 88

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

FREDERICK

INSTALLATIE
•
Gelieve
teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zondag 12 juni 2011
ONDERHOUD •
bij
Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

DESMET

HERSTELLINGEN •

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

Hoekstr. 20
8570 Vichte
0496/473820

De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden - boxspring
borduurwerk

www.sunroofcleaner.be

Deltea
We connect you
to the world !
Telecomcenter
Kopie- en printcenter

‘t Beddeke
RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU
Krekelheedstraat 14 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 61 31

Vichteplaats 37 - Vichte
www.deltea.be

e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbeddeke.be

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

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

definitieve
Harelbekestraat 12 - 8570 Vichte
Tel. 056/32 08 92 - Fax 056/32 35 59

en

Trui Parmentier

alle
schoonheidszorgen

COMPUTER

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
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

HERSTEL
&
VERKOOP

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

UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

touching your heart

Vichteplaats 15, Vichte - tel. 056/77 71 76

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

Garage-Carrosserie

OVAERE

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

www.covannet.be
info@covannet.be
056/32 00 52
0476/89 32 27

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
www.optieksynhaeve.be

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

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

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

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

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

Modern hair Heikki
heren- en dameskapper
Hooiestraat 37 • 8570 Vichte
tel. 056 77 55 00
Vichteplaats 68
Vichte
056 77 76 90
groenten • fruit
kaas • charcuterie

LINGUITEX

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

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44
4

Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

ontharingen

