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DE VERTELLER

Ed it o r ia a l

Vicani,
Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus consilium. Ofte: ik verkondig
u met grote vreugde: we hebben een gemeenteraad! In navolging van de
nieuw verkozen paus, Fransiscus zonder nummer en de verkiezing van de
frequent-Latijnse-uitdrukkingen-gebruikende-burgemeester van Antwerpen, kon ik het niet laten om zelf ook een duit in het Romeinse zakje te
doen. Latijn een dode taal, mijn voeten ja! ‘t Is nog nooit zo levendig
geweest. Wie wil er nu nog Chinees leren als Latijn de toekomst is om je
op de hoogste echelons te begeven. De voorbeelden zijn legio.
Dat ik met grote vreugde een nieuwe gemeenteraad aankondig, is
natuurlijk maar omdat het als intro toevallig past in de huidige actualiteit.
We zullen in de toekomst wel merken of de vreugde van lange duur is of
zal verwateren in een déjà vu- gevoel. Het is nog te vroeg om zelfs maar
een voorlopig oordeel te vellen. De nieuwe bewindslieden zijn nog maar
net uit hun figuurlijke politieke pampers aan het kruipen.
Onder andere het weer heeft hen alvast geen warm onthaal gegeven. Na
de derde winterprik, zeg maar gerust winterstoot, wordt het stilaan tijd
dat de lente met snelle tred ons land binnenstormt. We kunnen toch niet
alle voorjaarsklassiekers inkorten of afgelasten hé. Stel je voor dat er
wegens sneeuwstormen op de Vlaamse Ardennenheuvels 100 plaatselijke
rondes in het Oudenaards Scheldedal moeten gereden worden om Vlaanderens mooiste te beslechten!
Bovendien mag het weer ook opklaren zodat de aannemer zonder extra
verwijl de Vichteplaats eindelijk kan afwerken. Het begint stilaan tijd te
worden. Ik heb nog nooit zoveel schoenpoets verbruikt iedere maal ik van
mijn stamcafés terug thuis kwam. Naar verluidt zou eind april, begin mei
het lintje moeten doorgeknipt kunnen worden, als maartse buien en aprilse grillen niet verder roet in het eten komen gooien.
Nu maar hopen dat ons heraangelegd centrum ook nieuwe handelaars en
neringdoeners zal aantrekken. Niets is zo troosteloos als een passieve winkelstraat. Welingelichte bronnen kondigen reeds de komst aan van een
nieuw accountantsbureau, een immobiliën- en een advocatenkantoor.

Da’s al een goed begin, maar er mogen ook winkels bijkomen. Als ik sommige advertenties moet geloven, kunnen we misschien bij een lokale bank
ten rade gaan om te ontdekken wat in Vichte het gat in de markt is?
Spreekwoordelijke gaten natuurlijk. Andere zijn er al genoeg momenteel.
Een breed aanbod aan goed draaiende winkels maakt onmiskenbaar deel
uit van de definitie van een bruisende, levendige gemeenschap. Maar hoe
herken je nu een actief dorp?
Een economist zal antwoorden: aan het aantal bedrijven en handelszaken
die er gelegen zijn en het aantal mensen dat er tewerk gesteld wordt. Een
priester zal wellicht zeggen: aan het aantal parochianen dat wekelijks de
mis bijwoont. Een schooldirecteur zal vermoedelijk refereren naar de jeugdigheid en de hoeveelheid kinderen die bij hem of haar les volgen. De politie zal pochen over het aantal verkeersboetes dat ze uitgeschreven heeft.
Wij van de Dorpsraad verwijzen graag naar het actieve verenigingsleven. Al
hun medewerkers en bestuursleden vormen samen de groep van 1 tot 1,4
miljoen vrijwilligers die ons land telt. Volgens onderzoek zetten ze zich
gemiddeld 4 à 5 uur per week belangeloos in. Dit is in België het equivalent van 150.000 voltijdse jobs. We mogen er trots op zijn! Hierbij vergeten
we natuurlijk de vele sponsors niet die financieel een steentje bijdragen en
zo dit actief verenigingsleven mee mogelijk maken. Eigenlijk bewijst dit
mijn stelling aan het begin van deze alinea dat een breed aanbod van goed
draaiende winkels en handelaars een onmiskenbaar deel uitmaakt van een
bruisend dorp. Alles hangt samen. Ga er dus niet enkel voor sponsoring,
maar koop er ook! Voor wat, hoort wat.
In de kantlijn wil de Dorpsraad jou ook nog meedelen dat zij een brief ontvangen heeft van de goedheilig man om te zeggen dat hij met plezier aanwezig zal zijn op het twaalfde sinterklaasfeest in de Stringe op 24 november 2013. Gelieve dit reeds in jullie agenda te noteren. Meer nieuws daarover in de volgende Vertellers en op onze site www.vichte.be natuurlijk.
Jullie zullen merken dat deze laatste door onze webwaard Dimitri eens
goed onder handen is genomen, kwestie van up-to-date te blijven in programmatuur en beveiliging.
Tot op een van de vele activiteiten die hier en op onze site vermeld staan.
Met vriendelijke Vichtse groeten, ave atque vale
Vanwege de Dorpsraad Vichte,
Dominique Demurie, voorzitter

ders of onze website www.ksatervichten.be.
Later op het jaar organiseren we ook nog
een carwash. Laat die auto dus maar lekker
vuil en laat hem wassen door onze jonghernieuwers voor een vrije bijdrage.
Ziezo, alweer een hele boterham om in jullie agenda te noteren. Hopelijk zien we jullie
op onze volgende activiteiten en kunnen we
jullie een prettige avond bezorgen. Ik ben er
alvast van overtuigd! Tot dan!
Bij vragen of opmerkingen, contacteer de
hoofdleider Jonas Verhoest
(verhoest.jonas@gmail.com of 0496/20.43.02)

Gezinsbond Vichte organiseert een

KLEUTERACTIVITEIT
op paaszaterdag 30 maart:
Paaseierenzoektocht voor kleuters
Vrije Basisschool om 10 u.
Vanaf 11 u. worden de ouders
verwacht voor een aperitiefje!
De paashazen verwachten jullie !!

Inschrijven op het secretariaat
of via mail
hvw@belgacom.net

Hoi KSA-lievend Vichte!
Het eten van kerstmiskalkoenen
en drinken van nieuwjaarschampagne ligt achter ons. 2013 is
goed begonnen, hopelijk hebben jullie van de feesten genoten. Een groot deel van de
leiders hadden in januari
nog af te rekenen met enkele moeilijke examens, maar die hebben we allemaal volbracht. Zonder kleerscheuren zou een groot
woord zijn, laat ons zeggen dat de ene leider
al wat minder kleerscheuren had dan de
andere.
KSA zit ook in 2013 niet stil. Op 8 februari
organiseerden we samen met DeDe Vichte de
jaarlijke kwis: Kwistda! Een maand voor de
kwis waren alle plaatsjes al uitverkocht. 90
enthousiaste ploegen legden alle kennis
samen om zo hoog mogelijk te eindigen in
de rangschikking. ‘Computer says no’ trok
aan het langste eind en ging met de hoofdprijs van 150€ aan de haal. Nogmaals proficiat en nogmaals bedankt aan alle aanwezigen! Het was wederom een groot succes!
Op 9 maart hebben we ons steentje bijgedragen aan een goed doel. Ten voordele van
Welzijnszorg, een organisatie die strijdt
tegen armoede in België, hebben we soep
verkocht. De ‘soep op de stoep’-actie was een
schot in de roos. We verzamelden enkele
honderden euro’s om aan Welzijnszorg te
schenken. Bedankt aan iedereen die ons
steunde en aan AD Delhaize waar we ons
standje mochten opzetten
Staan jullie dansschoenen en ligt de strand-

outfit al klaar? Het zal nodig zijn want het is
weer van datum! KSA presenteert: Strandbal
2.0. Onze spetterende fuif gaat door op 20
april in de zaal CC De Stringe. Door de zwoele beats en de verfrissend lekkere cocktails
waan je u meteen op Copacabana beach.
Kom dus zeker massaal af en laat maar eens
een beentje zwaaien! Kaarten voor dit
deluxe feest kan je krijgen bij alle KSA leiders
voor slechts € 4! Aan de deur kosten de kaarten €5. Check zeker de facebookpagina: facebook.com/strandbal2.0 of de website:
www.strandbal.be voor meer info.
Wanneer de zomermaanden naderen gaat
de focus en het verlangen van de leiders naar
de zeedag en uiteraard de kampen! Zeedag
gaat traditioneel door op moederdag, dit
jaar op 12 mei. Sorry moederkes! Met de
Kabouters, Kapoentjes en de Tiptoppers
trekken we van 11 tot 20 juli naar BeringenMijn. De Knapen trekken begin juli naar het
zuiden van het land, ze trekken naar Graide,
een pittoresk dorpje in de Ardennen. Onze
Jonghernieuwers doen dit jaar iets unieks!
Ze trekken naar de Franse streek de Dordogne. Om het jonghernieuwerkamp fincancieel
bol te werken organiseren de Jonghernieuwers samen met hun leiders een pastaavond! Deze gaat door op 29 maart in de ref-

OPROEP

VKSJ Vichte
Sloebers en springers vertoeven na hun weekend in
Ieper nog steeds in
heaven, ook wij kunnen weer vol goeie
moed verder na een
spetterende editie van
Eskim007.
Nu kunnen we aan de
laatste maanden van ons
werkjaar beginnen, hopelijk moeten we het
slechte weer niet lang meer overwinnen.
Vanaf de paasvakantie gaan de leidsters
opnieuw van deur tot deur, wij hopen dat jullie talrijk meegaan op kamp met een goed
humeur.
Onze Simmers zullen met Joepie25 een fantastische ervaring beleven, en zich 4 dagen al
wandelend naar stad X begeven.
In juni zitten de leidsters weer achter hun
boeken, dan zullen onze leden even een
andere hobby moeten zoeken.
Maar niet getreurd, het is maar een korte
stop, want van 10 tot 18 juli zetten we Zedelgem op z’n kop.
Nog even dit: wist je dat we dit jaar 80 jaar
bestaan, dit kunnen we niet onopgemerkt
voorbij laten gaan.
In het weekend van 28 en 29 september vieren we 2 dagen volop feest, schrijf dit alvast
in uw agenda, het zou zonde zijn als je er
niet bij bent geweest.
Sprong je ooit als leidster van VKSJ Vichte
voor je leden in de bres: laat dit dan zeker
weten op onderstaand e-mailadres.
vksjvichte80@gmail.com
Tot snel!
Voor vragen kan u steeds terecht bij de
hoofdleiding:
Lisa De Smet: 0477/834969
Isolde Tack: 0494/424705

ter van de Beukennoot. Daar kan je genieten
van heerlijke zelfgemaakte pasta en aansluitend van een optreden van de coming band
der coming bands ‘The Upcats’! Voor meer
informatie verwijs ik jullie graag naar de lei1

In 2014 herdenken we dat 100 jaar geleden
de Eerste Wereldoorlog begon. Het N.S.B11novembercomité plant de uitgave van een
herdenkingsbrochure ‘Wereldoorlog 1 in
Vichte’ en is op zoek naar dagboekfragmenten en foto’s van burgers of soldaten uit die
periode. Alle memorabilia die men bezorgt
worden gegarandeerd ongeschonden teruggegeven. We focussen niet alleen op de
Vichtse soldaten en opgeëiste burgers (Zivilarbeiters), maar ook op de invloed van de
oorlog op het dagelijks leven (Op de plaats
van het oorlogsmonument stond bv. een
windmolen die in 1918 vernield werd.) Ook
welkom zijn tips over mensen die interessante memorabilia zouden hebben, maar bv.
intussen niet meer in Vichte wonen.
Contactadressen:
John Demeyer, Elf Novemberlaan 10, tel.:
056 77 88 64, e-mail: john.demeyer@telenet.be
Jef Bogaert, Deerlijkstraat 5, tel.: 056 77 54 84,
e-mail: jefbogaert53@hotmail.com,
André Terrijn, Olekenbosstraat 23, tel.:
056 32 55 38, e-mail: andreterrijn@hotmail.com

Knecht
van
2 meesters
Koning winter heeft ons weer in de tang,
als trouwe knecht ruimen we de sneeuw
waar hij ze heeft laten vallen,
en fretten ze op als we zijn gladde, ijzige wil
niet volgen.
Maarmaarmaar, onze meester verdwijnt
weldra met de noorderzon!
Gedaan met de verplichte klederdracht van
dikke truien en lange broeken
en voor wie meester winter niet ski-latgewijs
achterna gaat in de paasvakantie,
hebben we met Theater Streven een topproductie om jullie helemaal warm te lachen!
Theater Streven brengt voor u KNECHT VAN 2
MEESTERS . Deze onverwoestbare oer-komedie werd in 1748 geschreven door Carlo Goldoni en geldt als één van de ijkpunten van de
Commedia dell’arte of het Italiaanse geïmproviseerde typentoneel van de 16e tot 18e
eeuw. Deze vorm van volkstoneel gaat, in
tegenstelling tot het klassieke toneel, niet
gebukt onder vaste regels en leent zich tot
tal van interpretaties.
Streven laat in deze bijna acrobatische versie
het decor, de attributen en de acteurs als
levendige poppetjes op het slappe koord van
de leugen dansen. Een energie-bom die steevast op de lachspieren werkt. Een gewaarschuwd man/vrouw is er alvast twee waard.
Ontdek meer over deze uitzonderlijke komedie en reserveer zelf uw zitje op www.strevenvichte.be of bel onze reservatieknecht
tussen 19u en 21u op 0477 05 98 39.
De voorstelling gaan door op zaterdag 6,
vrijdag 12 en zaterdag 13 april 2013, telkens
om 20u in de Stringe te Vichte.
Tot binnenkort!
Theater Streven
Spel: Nele Dewaele, Sylverine Vandendriessche, Annelies Blancke, Tom Vaneeckhout,
Jonatan Baert, Pascal Coopman, Jo Bostyn,
Noël Vanhulle, Het Zetstuk

“’t Is meer
dan een
doos”
22 juni 2013
“de beukennoot” Vichte
Op zaterdag 22 juni vanaf 16u00 verwelkomen onze leerlingen van de Beukennoot
iedereen in hun klasje en geven een optreden om u tegen te zeggen. Alles is geïnspireerd op dozen …“boxes”… ons Europees
project. Samen met scholen uit Belfast, Tallinn (Estland) en Miscolc (Hongarije) proberen we de talenten van de kinderen in het
zonnetje te zetten…De kinderen in onze
school hebben allemaal een “trotsdoos”…
een doos waar zij alles instoppen waarover
zij trots zijn: hun eerste brevet zwemmen,
een foto van een ongelooflijk knutselwerk,
een medaille, een foto van een vaardigheid
die zij bezitten… alles kan!
“Dozen” vormden een inspiratiebron om creatief bezig te zijn… beat-box, juke-box,
muziekbox,… u zal het zien… levensvreugde
en creativiteit! We lieten ons begeleiden
door Barbara en Sarah van Casa Blanca...
twee artiestes pur sang !
Onze ouderraad verzorgt in de naburige
Stringe een heuse barbecue want ook de
inwendige mens moet worden versterkt.
Meer info op de affiche!

woensdag 10 april - 14 u.

“Kinderen met een etiket.
Zin of onzin?”

Neus

(Jeugdtheater Kip met kop)
Ansold, Anzegem,
5 tot 8 j. & familie.
Toegang: € 6
(€ 1 extra korting op de gezinsspaarkaart!

donderdag 16 mei, 20 u.
Ansold Anzegem
dhr. Hans Vandelannoote, directeur CLB Poperinge
Meestal is dit etiket een diagnose: ADHD,
dyslexie, dyscalculie, DCD, ASS, hoogbegaafd... Is je kind “gewoon” drukdoend of is
er sprake van ADHD? Heb je een kind met
eigenzinnige trekjes of heeft het ASS? Is je
kleinkind onhandig of heeft het DCD? Heb je
een moeilijke lezer of heeft het dyslexie?
Wanneer helpen we onze kinderen met een
diagnose en wanneer niet? Is etikettering
een last of heeft het echt wel nut? Zijn er
steeds meer kinderen met een etiket? Door
dit etiket hebben de kinderen zowel voor- als
nadelen.
Dit interessant thema over leer- en gedragsstoornissen wordt kritisch voorgesteld door
de spreker, en er is ruime aandacht voor vragen van het publiek.
Toegang: gratis
TIP:
Verschenen bij de studiedienst van de Gezinsbond: Focus op kinderen met een etiketje.
Een belevingsonderzoek bij ouders. (december 2011)
http://www.gezinsbond.be publicaties / Focus

Pepe, de grootvader van Wannes, was niet
zomaar een grootvader. Pepe was “geurenverzamelaar”.
Overal stak hij zijn neus in. Die neus was zo
lang en spits dat Wannes er zich aan kon vasthouden. Als pepe liep, dan liep zijn neus. Als
pepe triest was, dan weende zijn neus. De
wipneus van Wannes heeft het allemaal van
pepe geleerd: elke geur heeft een verhaal.
Pepe kent het verhaal van de broers Adem en
Geur. Die kunnen niet zonder elkaar, want je
kan je ogen sluiten voor de kleuren van de
wereld, je kan je oren toestoppen voor de
klank van de wereld, maar aan de geur kan je
niet ontsnappen, want de geur is de broer van
de adem... En een verhaal is als de wind:
wacht tot er een fijn geurtje komt voorbij
waaien, snuif het op en laat je meedrijven.

Zondag 5 mei, 9u.

SCHATTENJACHT
PAPA’s &KINDEREN
Stoer met papa!
Een doe-moment waar
de kinderen kunnen
leren van de papa’s
en omgekeerd! De
papa’s gaan met de
kinderen (van 7 tot
12 jaar) op tocht
en gaan onderweg samen allerlei leuke opdrachten uitvoeren. De activiteit
gaat ook door bij regenweer!
Een deelnameformulier kost € 3 per volwassene, € 2 per kind.
Vertrek tussen 9u en 9u30. aan De Stringe.
Finale & aperitief (inbegrepen, ook voor de
mama’s) vanaf 11 u. aan De Stringe.
Inschrijven kan tot 1 mei bij het secretariaat
van de VBS of GLS met inschrijvingstrook en
gepast geld in een gesloten
omslag of bij:
Pol Ostyn, Deerlijkstraat 3,
Vichte (056 77 93 19)
Henk Vanwymelbeke,
D. Vanhautestraat 13, Vichte

TC Vichte
Start tennisseizoen op zondag 31/03/2013
Opening clubhuis vanaf 11 uur tot ….
Mogelijkheid om “De Ronde” mee te volgen!
Aan al onze leden, maak u opnieuw lid via
www.TCVichte.be
Vergeet uw LIDGELD niet over te schrijven
op rekeningnummer:
738-4221951-48 van TC-Vichte
JEUGD - 8 JAAR ......................................€10,JEUGD 8 TOT 12 JAAR ...................€30,JEUGD 12 TOT 16 JAAR ...................€45,VOLWASSENEN ..........................................€90,-

Tennisclub Vichte
organiseert dit jaar
voor het eerst

“START TO TENNIS”
(S2T)!!
Voor wie?
Ben je 18+?
Heb je nog geen tenniservaring?
Dan is dit jouw kans om te starten met tennissen.
Stap in Start To Tennis (S2T) vanaf 15 april
2013 en volg de S2T lessen, speciaal op maat
van de beginner.

Concept
Zondag 30 juni

PICKNICK IN HET PARK
& KAMPIOENSCHAP
“SLETSESCHIETEN”
VANAF 11u30 IN PARK HET BEUKENHOF
MET ANIMATIE VOOR JONG EN OUD:
springkasteel, visspel, kinderanimatie,
schminken, muzikale omkadering
Uitgebreide picknickdoos: aperitief, drank &
dessert, stokbrood, ham, kaas, kip, ei,
inbegrepen
Inschrijven kan tot 25 juni bij:
Gerrit Bauwens – Mieke Laridon,
Ter Beke 8 - 056 77 65 21
Joris Vercruysse – Ann Verplaetse,
Beukenhofstraat 26 - 056 77 67 30
Henk Vanwymelbeke,
D. Vanhautestraat 13,
056 77 54 50
Leden: Kinderen 6-12 j.: € 6
Volwassenen: € 9 - Gezinskaart: € 28
Niet–leden betalen:
Kinderen 6-12 j.: € 8 - Volwassenen: € 12

Gezocht : kinderoppas WANDELCLUB
De Koninklijke fanfare SintCecilia van Vichte repeteert DE TEXTIELTREKKERS
iedere zondagvoormiddag van
9u30 tot 11u30. Een heleboel
van onze muzikanten heeft
jonge kinderen (leeftijd 3 tot 12
jaar) en daarom willen wij graag een kinderopvang organiseren tijdens de repetitie. Hou
je van het animeren van kinderen? Wil je
graag deel uit maken van een leuke groep?
Ben je bereid om één of meerdere keren per
maand een zondagvoormiddag onze kinderen te animeren ? Neem dan vrijblijvend contact op met Nele Chiers op het telefoonnummer 056/700 986 voor meer info.

nodigt u uit op
WOENSDAG 24 APRIL
om de mooiste hoekjes van onze deelgemeente TIEGEM te
ontdekken
tijdens
onze 9de GRASTOCHT.
U start vanuit de
MENSINDE (o.c. aan
het gemeentehuis) en
kiest voor één of meer
van de 4 luswandelingen van gemiddeld
6km. U kunt starten vanaf 7h tot 15h.

1-Mei Tornooi
Groene Duivels

Iedere lus brengt u terug naar de startzaal
waar u bij het nuttigen van een frisdrank of
een streekbiertje of een kom verse soep, al
dan niet vergezeld van een flink belegde
boterham of croque monsieur, rustig kunt
uitblazen en u voorbereiden tot de volgende
lus, tenzij u er voldaan de brui aangeeft.
Krijgt u de kriebel en wil u ook deel uitmaken van die fantastische wandelclub waar
niets moet en alles mag ? Aan de inschrijftafel kunt u alle inlichtingen krijgen over wat
staat tegenover de spotprijs van €10.bedragje dat door de meeste ziekenfondsen
dan nog wordt terugbetaald.

Ons jaarlijks 1 mei tornooi van GD INGOOIGEM gaat door op ;
* woensdag 1 mei 2013 ; U10 (voormiddag)
en U13 (namiddag)
* Vrijdagavond 3 mei 2013 ; U17
* Zaterdag 4 mei 2013 ; U11 (voormiddag) en
U15 (namiddag)
* Zondag 5 mei 2013 ; U9 en U8 (voormiddag)
U7 en U6 (namiddag )
We garanderen opnieuw een verzorgd en
sportief tornooi .
Iedereen is welkom !
Het jeugdbestuur van GD INGOOIGEM
Jeugdverantwoordelijke
;
martinedegezelle_5@hotmail.com

Kom kennis maken met onze wandelclub,
zijn bestuur, medewerkers en vooral de wandelaars zelf. Bekijk ondertussen even onze
website www.textieltrekkers.be of deze van
de overkoepelende organisatie www.aktivia.be.
Tot wandel ?
John.depamelaere@textieltrekkers.be
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• 8 lessen van 75 minuten (totaal 10u les) +
gratis speelmomenten
• Inclusief VTV lidkaart en verzekering
• Gratis gebruik rackets en ballen
• Gediplomeerde en professionele lesgevers
• Mogelijkheden op maandag- en woensdagavond
Vanaf
15 april 2013
Deelname: € 80,Verder info en/of inschrijven via:
www.tennisschoolfundamentals.be

Tennisschool
FUN!damentals en
TC Vichte bieden aan:
Tennislessen
Lesdagen
Benaming
Leeftijd
Maa Woe Zat
Kleutersport 3 t/m 6 jaar
X
X
KidsTennis
6 t/m 12 jaar
X
TienerTennis 12 t/m 18 jaar X
X
X
Volwassenen 18+
X
X
Start toTennis* 18+
X
X
(*) Concept helemaal op maat van startende volwassenen!!!

Start: eerste schoolweek na paasvakantie
Einde: tegen de zomervakantie
Lessenreeks bestaande uit 9 lessen
Gediplomeerde en gemotiveerde lesgevers

Tennisstages
Halve of hele dag tennis- en omnisportplezier
o.l.v. bekwame en gemotiveerde lesgevers
Maandag t/m vrijdag, 9u tot 12u en 13u tot
16u
Tijdens de middag lunchpauze onder toezicht
Mogelijkheid tot opvang vanaf 8u en tot 17u
Sedert dit jaar ook kleutersportstages!!!
Zowel tijdens paas- als zomervakantie
Concrete aanbod op website

Kleutersport
Spelenderwijs aanscherpen motorische basisvaardigheden met een knipoog naar tennis.
Vaste ingrediënten: balvaardigheid, racketgewenning, lichaamsperceptie, evenwicht en
coördinatie.
Verdere info op
www.tennisschoolfundamentals.be

WIEL
IN
WIEL
Beste sportvrienden,
Op zaterdag 9 maart 2013 had de Kaas- en
Breugel – en wijnavond van het bestuur van
Wiel in Wiel in de Rembrandt plaats. Het was
zeer lekker en veel goede wijnen werden met
smaak geproefd. Het was aangenaam.
We starten het nieuwe seizoen op zondag
7 juli 2013 met een NIEUWELINGENKOERS.
Op zondag 25 augustus 2013 is er ook een
nieuwelingenwedstrijd in de Lendedreef .
Op zaterdag 14 september organiseren we
al voor de 9de maal de “veldcross der Vichtenaren”. We verwachten U massaal om de vele
deelnemers luid aan te moedigen.
De cross zal terug worden ingericht rond
en om de Kerkdreef.
Eerst een lus in het bos Verhaeghe en dan
verder in de wei aan de Kerkdreef.
De zandbank is er eveneens terug bij en
tenten zullen voorzien zijn om de dorstigen
te laven.

Ploezerock 2013
6 juli 2013
Stortregens en een lekkend podium zorgden er bijna voor dat de voorbije 13de editie
een ware ongelukseditie zou worden. Angstvallig werd op menig iPad, tablet of
smartphone de buienradar in de gaten
gehouden. Volgens de radar zouden de
buien stilletjesaan moeten verdwijnen en
jawel: net op het moment dat de mensen van
het geluid er de brui aan wilden geven klaarde de hemel op. Met de nodige vertraging
kon de 2de groep van de avond toch nog aan
de slag…
Zo’n 8 maanden later lijkt het Belgische
weer zo mogelijk nóg guurder geworden. In
schril contrast met andere jaren - toen we
rond midden maart al van heel wat prachtige
lentedagen konden genieten - dienen we nu
hevige en zelden geziene sneeuwbuien te
trotseren. En toch doen we een verwoede
poging om jullie nu al “warm” te maken voor
de 14de editie van Ploezerock. Het mag
gezegd: koning winter mag nu stilletjesaan
plaats beginnen maken voor een streepje
zon!
Op 6 juli 2013 omstreeks 18u15 gaan we
van start met The Upcats.
Deze jonge band uit Vichte hield hun eerste optreden in september 2012. In den Breugel wisten ze alvast menig muziekliefhebber
te bekoren. En zie, nog geen jaar later krijgen ze de kans om ook de Ploeze van hun
kunnen te overtuigen. Het jong geweld van
The Upcats zal met hun snedige alternatieve
rock-covers de avond alvast stevig inzetten!
Vanaf 19u45 is het de beurt aan Monroaw.
Deze rasechte muzikanten uit Dentergem en
omgeving omschrijven zichzelf als volgt: ‘...

ZIEKENZORG –
VICHTE INGOOIGEM
2 April: Paasfeest in de Rembrandt.
We starten om 14u met de H.Mis in de kerk
in Vichte. Dan gaan we naar de Rembrandt
voor een gezellige namiddag. Eerst een
potje koffie, dan 2x een optreden van
“VierN” met een korte pauze tussenin. Daarna zijn er koekeboterhammen met koffie.
15 April: “Geluk op grootmoeders wijze”
toneel ons gebracht door de Zingende Sterren. Dit gaat door in Ingooigem in de Hugo
Verriestzaal om 14u Geestelijke gezondheid, blijf fit in het geheugen. Iedereen verwacht!
30 April: bedrijfsbezoek. Dit gaat door in
Zulte – een leerlooierij Altan – dit start om
14h. We vertrekken aan de Gilde rond
13H30. We keren terug naar de Gilde om
een goeie pot koffie met koffiekoeken.
28 Mei: onze DAGREIS- Dit keer naar Veurne:
kaasmakerij met degustatie. Daarna rijden
we naar Esen waar we de mis bijwonen in
de kerk O.L.Vrouw ter hulp. We gaan dan
een mondje eten in Lo Reninge in “de Oude
Abdij”. In de namiddag brengen we een
bezoek aan het kakelend kippenmuseum in
Keiem, daar worden we verrast met een pannenkoek en koffie. We sluiten af in Kuurne in

OKRA VICHTE

Tevens zal er ambiance worden verzekerd.
Wees allen op post op 14 september 2013 in
de Kerkdreef.
Op zondag 15 september 2013 hebben we
dan onze afspraak voor junioren met aankomst aan de Gilde.
Op kermisdinsdag 17 september 2013
wordt uiteraard de hoogdag met de 81-ste
editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor
elite met en zonder contract en beloften. Het
nieuwe podium aan het Molenhuis was een
smaakmaker bij de voorstelling van de verschillende renners. Dit jaar terug enkele veranderingen om nog te verbeteren. TV 10 zal
niet ontbreken. De start vindt plaats aan het
podium. Vele bekende renners worden er
terug verwacht.
We kunnen niet zonder de steun van de
vele seingevers die de wedstrijden ieder jaar
in goede banen leiden.
Ook uw steun kan het bestuur gebruiken
want de wedstrijden vergen enkele ernstige
financiële inspanningen. We moeten het
hebben van de medeburgers en ook van onze
talrijke sponsors. Het bestuur dankt u daarvoor oprecht.
Tot hoors!

Hallo hier is Okra-Vichte, we hebben niet stil gezeten sedert januari
2013. De gewone activiteiten zoals
kaart- en petanquespelen zijn
gewoon van 2012 overgelopen in 2013.
Donderdag 14 februari 2013 (Valentijntje)
was de nieuwjaarshow, in de Europahallen in
Parike. Muzikaal werd die show opgeluisterd
door twee prachtige stemmen “Andrei Lugovski en Frank Galan”. Een vrouwelijk Orkalid heeft een speciale ”Valentijn” beleefd. Zij
genoot ervan om te mogen dansen met Andreï Lugoski. We waanden ons letterlijk in het
“Lido” van Parijs. Je weet niet wat je ziet in
die travestieten show. Zoals men zegt ”schijn
bedriegt”.
Op donderdag 21 februari 2013 vierden we
onze kampioen bij het petanque met een
dampend kopje koffie en een lekker stuk
taart. De kampioen (Georges Vaneeckhoutte)
kreeg een beker de tweede in lijn (Cecile
Vanwynsberghe) de bloemen.
Op maandag 18 maart 2013 volgt de voordracht ”wonen voor 55+”. Misschien een
hint, in plaats van”assistentie-flats??” te bouwen (die niet betaalbaar zijn voor de gewone man) uitkijken om eventueel een rusthuis
te bouwen voor de inwoners van Vichte
zodat deze in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven.
Woensdag 3 april 2013 viert Okra zijn paasfeest in de Salons Rembrandt. Het start stipt
om 14 uur. Hopelijk hebben de paasklokken
nog iets voor ons overgehouden. Tijdens het
feest herdenken wij de Okra-leden, die sinds
Pasen 2012 overleden zijn.
Vanaf de maand april komen er twee activiteiten bij. De tweede donderdag van de
maand wordt er gewandeld, afwisselend
eerst in Vichte, en buiten de gemeente,
onder leiding van Stefaan Declercq en Marc
Ovaere.
De derde donderdag van de maand halen
we al dan niet de gewone of de elektrische
fiets van stal om onder de degelijke leiding

Rollende en stomende Rock ‘n Rim. “M. Monroe” en “rauw” door elkaar gehaspeld. Luid
en vuil, en toch op zoek naar the beauty within. Aanstormend talent en ouwe rotten.
Met de kracht van een vuist streelt de schone
lelijkaard de snaren rond de echo’s van ouwe
blues, rock en slijkpop. Hate them or love
them... ‘ Het belooft in ieder geval een optreden te worden om duimen en vingers bij af te
likken!
Traditioneel vullen buitenlandse groepen
de hoofdtabel in en ook dit jaar is het niet
anders.
Rond 21u30 verwelkomen we Accept. Deze
Duitse power- en speedmetalband werd
opgericht in de jaren ‘70 en wordt door velen
beschouwd als een van de invloedrijkste in
zijn genre. Een goeie tribute band vinden
was niet gemakkelijk maar uiteindelijk vonden we in Zweden het steengoede Accepted.
Als de Ploeze al niet wakker was, dan zal ze
dat nu zeker en vast wel zijn!
Als top of the bill krijgt Vichte dit jaar het
bezoek van niemand minder dan Ozzy
Osbourne en Black Sabbath! De Granddaddy
of Metal wordt op magistrale wijze vertolkt
door de Britse tribute band Snowblind. Een
meer dan waardige afsluiter van de 14de editie!

Programma
woensdag 10 april - recyclage-egeltjes van
fietsbanden
Voor kinderen (vanaf 7 jaar) met of zonder
begeleiding van mama of oma, ook voor volwassenen zonder kind
Met een paar eitjes in piepschuim en enkele
oude fietsbanden gaan we aan de slag om
een hele egelfamilie te maken. Natuurlijk
vraagt het experiment wat voorbereiding en
geduld, maar het resultaat mag zeker gezien
worden. Met deze schattige egeltjes is succes
verzekerd!
Woensdag 10 april om 14u in De Kring,
Oudenaardestr., boven CM
Prijs per persoon : € 4 leden, € 8 niet leden
(benodigdheden voor 1 kleine en 1 grote
egel)
Inschrijving tegen 2 april bij Cindy D’Hoop,
Hooiestraat 25, Vichte, steven.peirs@telenet.be, 0471/075719
Mee te brengen materiaal : verfborstel, vingerhoed en/of muntstuk, lat, fijne kleine
schaar, potlood, balpen, tafelbeschermer,
klein doosje met deksel (om speldjes in te
bewaren)
maandagnamiddag en avond – 22 april en 6
mei – maken van Fimojuwelen
Met Fimoklei maak je de mooiste exemplaren
in de meest uiteenlopende vormen en kleuren. Je bakt de parels in een gewone keukenoven en je kunt ze elegant afwerken.
Info en inschrijving bij Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
dinsdagavond – vanaf 7 mei – fietsen
Wees sportief ! Kom fietsen en geniet van
het gezelschap en de omgeving !

We duimen alvast voor lekker zomerweer
en hopen jullie opnieuw massaal te mogen
verwelkomen!
Verdere info over deze 14de editie vind je op
www.ploezerock.be.
Via de links in de sectie “Affiche” kom je op
de respectievelijke websites van de 4 groepen
terecht waar je alvast een voorsmaakje kan
terugvinden.
Graag tot zaterdag 6 juli op de Ploeze!!
de Leiemeers voor een avondtoetje.
25 juni : onze gezellige namiddag met de
thuisgebonden zieken. Plaats wordt later
bepaald.
2 juli: KAMPIOENVIERING! Na een jaar vol
zwoegen en zweten komen we eindelijk te
weten wie de winnaar is. De plaats wordt
later medegedeeld.

KVLV-Vichte
Werkjaar 2013
di 16 april Gezondheidsles : “Je hebt je hart
hard nodig.” 19u30 bar De Stringe
Lesgeefster : Mevr. T. Staelens
do 02 mei “Geschiedenis op uw bord.”
Weduwen, alleenstaanden, mantelzorgers
en alle geïnteresseerden
14u De Schakel Waregem
Lesgever : Prof. E. De Maerteleire
wo 22 mei Crea-les 19u30 bar De Stringe
Lesgeefster : Mevr. N. Hoste
zat 08 juni Verrassingsreis !
13u30 kerk Vichte
Voorzitster
Greet De Kesel - 056/32 56 89
greetdekesel@telenet.be

Proost
E.H.L. Vandemoortele - 056/77 78 70
Secretaresse
Dorine Vandendriessche - 056/77 31 37
dorinevds@skynet.be
Wijkverantwoordelijken :
- Solange Coucke - 056/77 56 59
Cappelle.patrick@telenet.be
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van Willy Migneau en de seingevers een dertigtal kilometers te fietsen. We nemen uiteraard een tussenstop of plasstop zoals men
het wil noemen, en een drankje vergeten we
ook niet. Dat is zeker even belangrijk.
Op woensdag 1 mei 2013 viert Okra-Vichte
zijn 65 jarig bestaan (Briljanten jubileum)
met een dankviering in de St.Stefanuskerk
om 10u30. Nadien is er aperitief en een heerlijk feestmaal in de ”Salons Rembrandt” met
een verrassings-act????
En er is nog : op donderdag 20 mei 2013
fietsen bij Okra-Vichte.
Wie wil kan zich inschrijven om te fietsen
of te wandelen bij ”Toeren in de Moeren”.
Dit sportgebeuren gaat door in De Panne,we
hopen voor de deelnemers op mooi weer. Bij
vorige edities waren we al ettelijke malen
drijfnat, en toch hebben we er van genoten.
Okra kan er niet genoeg van krijgen en
trekt met 22 personen per bus (busje komt
zo) op maandag 27 mei 2013, naar Flanders
Expo in Gent voor het optreden van het grandioos orkest “Strato-vani”, met tal van
vedette, zoals harpiste Janu, zangers: Rudy
Giovannini, Maarten Cox, Dana Winner, Will
Tura, De Romeo’s + verrassings-act. Het wordt
terug een aangename namiddag.
Naast de sportactiviteiten doen we zoals
naar gewoonte, op maandag 24 juni 2013,
een daguitstap. We vertrekken om 8u45 met
de bus naar Leuze, waar we een auto-museum bezoeken. Nadien rijden we naar
Geraardsbergen om de innerlijke mens te
versterken in restaurant ”Oudenberghof”.
We doen het op z’n’ ”Frans”. We gaan namelijk na de maaltijd kaas proeven in de kaasboerderij in Bever(Oudenaarde). Bij het
terugkeren stoppen we in Kluisbergen voor
2 boterhammen belegd met hesp en kaas +
groenten.
Om 20 uur stappen we dan moe maar voldaan op de bus richting Vichte.
Zoals u ziet zit OKRA-VICHTE niet stil! Probeer het ook eens bij ons clubje, er is nog
plaats over, er kan er nog altijd ééntje bij.
Steeds welkom.
Het Bestuur van Okra-Vichte.
Start aan de nieuwe kerk om 19u30.
Wekelijks wordt er 1 uurtje gefietst dit tot en
met 25 juni
Dit is enkel een activiteit voor femma-leden
(femma-lid = verzekerd). Inschrijving is niet
nodig. Bij hevige regen gaat deze activiteit
niet door.
donderdagnamiddag en avond – 16 mei gourmetburgers
Hamburgers moeten zowat de meest populaire comfort food ter wereld zijn. Maar tegelijk is de hamburger zowat het icoon geworden van de fastfoodeetcultuur. Toch kan een
hamburger gemaakt zijn met fijne, gezonde
ingrediënten. Het resultaat is een geslaagde
mix tussen echte klassiekers en verrassende
nieuwe burgerinterpretaties. Ook voor veggies. Eenvoudig en in een handomdraai op
tafel. Hartverwarmend in de winter, heerlijk
wegknabbelend in de zomer. Info en inschrijving bij Karien Demeyer, Cardijnstraat 1, bus
10, Vichte, Tel. 056/775537, kariendemeyer@skynet.be
vrijdagavond - 21 juni – avondje uit
De voorbereiding is volop bezig … wij weten
al waar naartoe. Dit verklappen we reeds :
het zal moeilijk zijn om op uw stoel te blijven
zitten.
donderdagavond – nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 19u. op de hoek van de Lieven
Bauwensstraat met de Cottereelstraat.
www.femmavichte.tk
Algemene inlichtingen : Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
Bestuursleden: Christine Cosaert, Cindy
D’Hoop, Mady D’Hoop, Roos D’Huyvetter,
Hilde Dehullu, Karien Demeyer, Ingrid Vandepitte en Anne Waelkens
- Chantal D’Huyvetter - 056/77 97 33
gerysteyaert@skynet.be
- Claudine Meesseman - 056/77 63 10
Claudine.meesseman@telenet.be
- Martine Ostyn - 056/77 97 40
ostynmartine@skynet.be
- Carine Synhaeve - 056/77 80 88
Carine.synhaeve@euphonynet.be

En :

Mei

… onze Facebookbaby is geboren …

“ De Strohoeve “, paardenstoeterij van
Willy Naessens

We zouden graag héél veel vriendjes hebben
…
Zoek “ Markant Vichte “ en vind ons graag
leuk…
Intussen werken we verder aan onze website
www.markantvzw.be/vichte

woensdag 15 mei : workshop :
“ Smoothies & gebruik van Stevia “
met A. Vanneste

Tot facebooks,
Het markantteam van Vichte

Vanaf april tot begin juli kan je bij markant
terecht voor :
• dinsdag 2 april : gezinsuitstap :

•

•

zaterdag 1 juni : bedrijfsbezoek
“ K in Kortrijk “ achter de schermen

•

maandag 10 juni :
fietstocht met onderweg een pitstop

•

vrijdag 5 juli : gezinswandeling + BBQ

Maart
di. 19: REMBRANDT te 14u30 voordracht
met projectie over “de bombardementen van 1944 in Kortrijk” door
Dirk Decuypere,
broodjesmaal en kaarten
ma. 25: theater “achter de wolken” 15u.,
Schouwburg Kortrijk
di. 26: ½ daguitstap met wagen, matrassen
Revor en Jaritex, Ingelmunster
April

Wens je meer te weten geef dan gerust een
belletje naar Marianne : gsm 0477 434 634, of
stuur een mailtje naar marianne@schamp.be

di. 16: De Stringe - kaarten
di. 30: ½ daguitstap met wagen, Breydelham en waterkersbedrijf Cressana.

Altijd welkom !

di. 7: provinciale wandeling
di. 21: REMBRANDT 14u30 voordracht over
“liefde” door Marc Dupon,
broodjesmaal en kaarten
Juni
di. 18: De Stringe – kaarten
di. 25: daguitstap met bus naar de Somme
Maandelijks:
Iedere eerste dinsdag: petanque te Zwevegem
Iedere tweede dinsdag wandelen
Iedere derde dinsdag kaarten in de Stringe
Wekelijks:
Iedere woensdag fietsen bij droog weder

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zondag 9 juni 2013
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be
cv Zakenkantoor

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

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

Ook koude rillingen van uw energiefactuur?
Al eens aan een PELLETKACHEL gedacht?
Breng een vrijblijvend bezoek aan
onze toonzaal aan de lichten te Vichte
www.avantis.be

CO-VANNET

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

COMPUTER
HERSTEL en VERKOOP
Hoekstraat 45,
8570 Vichte
www.covannet.be
info@covannet.be
+32(0)476/89.32.27

ontharingen

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

en

Trui Parmentier

alle

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
INSTALLATIE •
OF AFSPRAAK
ONDERHOUD •
Tel. 056/323
353•
HERSTELLINGEN

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

schoonheidsREDERICK
zorgen
DESMET

F

OVAERE

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

UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

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

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

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

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

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy
Advies

•

Onderhandelingen

•

touching your heart

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

Rechtsbijstand

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

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

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

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

LINGUITEX

Open tijdens de werken

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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

definitieve

