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DE VERTELLER

Editoriaal

21 maart, eindelijk, de lente is terug in het land! De koudste maand januari,
de somberste februari, het zijn superlatieven die menig zonlievend buitenmens de strot uithangen. Onze regenputten stromen bijna over! Het jonge
frisse groen, de kleurige geurige bloemen en de oversized zonnebrillen kunnen niet snel genoeg onze tuin, straat en dorp doen heropfleuren. Frisse
kleuren brengen nu éénmaal leven in de brouwerij.
Alleen de gemeente blijkt daar een afwijkend idee over te hebben. Als je in
Anzegem rondrijdt, kan je niet anders concluderen dat onze bestuurders
hun huisstijl weeral gewijzigd hebben. Waar je sinds een jaar enkel groene
logovlaggen zag, merk je nu toch een overheersend zwarte kleur. En zeggen
dat die vorige huisstijl toch een aardige duit heeft gekost.
Ja, nieuwe straten aanleggen kan soms heftige reacties uitlokken. Resultaat:
het gemeentebestuur besliste prompt er geen meer aan te leggen. Nee, nu
schakelen ze over tot veiliger acties, namelijk het vernieuwen van de straatnaambordjes. En dit voor de luttele som van bijna 150.000 euro. Onze
gemeente moet attractiever worden is hun motto. Wie ben ik om hen daarin tegen te spreken? Integendeel, ze hebben mijn volledige zegen.
Er is echter een immens verschil tussen een cosmetische opsmukbeurt en een
reële vernieuwing. Ik raad jullie, dorpsgenoten, eens aan om op een verkeersrustige zondagsnamiddag een wandeling te maken vanaf het oorlogsmonument aan het kruispunt tot aan de Verteller, over de Vichteplaats heen.
Het is een ramp, een smet en een zeer.
We starten bij de muur van het monument die op omvallen staat, de herstelling wacht reeds enkele jaren op uitvoering. Daarna passeren we de uitspringende appartementsblok in aanbouw aan de Bekaertsite. Het staat me
voor dat dit gebouw in de oorspronkelijke plannen iets naar meer naar achter stond. Dit om, bij de heraanleg van de vichteplaats, bredere voetpaden
en aan beide zijden parkeerplaatsen te voorzien. Het is duidelijk dat van het
oorspronkelijke privaat-publiek initiatief niets overeind blijft. Het is een verloren kans. De gemeente kan toch bouwverplichtingen opleggen? Nu creëer
je weer een flessenhals. Enfin, na deze bouwbult, kan je van verre reeds
genieten van de herstellingswerken van het wegdek van onze centrumstraat.
Dit was dringend nodig na de harde winter, wanneer het stenen uit de grond
vroor. Je herkent ze onmiddellijk, die donkere plekken asfalt die her en der

Afscheid

van

als koeievlaaien uitgespreid zijn. Het is alsof er per ongeluk met een vat teer
gemorst is. Oplapwerk dat al jaren aan de gang is. Bij de volgende herstellingsbeurt kunnen de verantwoordelijken misschien opdracht geven dit iets
deftiger te doen, bv rechthoekige stukken te vervangen. Maar pas op, kijk
ook omhoog. Een achteloze wandelaar kan slachtoffer worden van duivenpoep. Blijkbaar woont er een iets te grote duivenpopulatie in onze dorpskern.
De blauwe geschelpten hebben naast vele vensterbanken en dakranden o.a.
ook het torentje van de oude KBC bank uitgeroepen tot duivenbidet.
Goed, al zigzaggend tussen duiven- en koeienvlaaien kom je uiteindelijk
terecht op de trots van Vichte, het prachtig plein voor het middeleeuws kasteel. Prachtig? Het heeft meer weg van “Ground Zero” me dunkt.
Eerlijk gezegd, ik vermoed dat het vernieuwen van straatnaambordjes hier
niet veel zal uitrichten. Wordt het niet echt heel dringend tijd de vernieuwing
van de Vichteplaats prioritair op de agenda te plaatsen, en proberen wat
vaart achter de susidieaanvraag voor nieuwe rioleringen te steken? Gelieve
ook niet meer te wachten tot er nieuwe gebouwen komen met onderaan
ruimte voor winkels. Want ik voorspel je: met de huidige openbare weginfrastructuur zullen ze nooit verkocht worden! Wie wil er nu zijn zaak starten
met zicht op een vervallen straat. Kijk eens welke positieve stimulans de vernieuwing van het centrum van Deerlijk gebracht heeft. Het dossier van de
Vichteplaats is meer dan 10 jaar oud, er valt geen tijd meer te verliezen.
Gelukkig berusten de bestaande winkeliers niet in deze processie van Echternach. Zij investeren tenminste wel in nieuwe inrichtingen. Ik vraag me af hoelang andere dringende dossiers zullen aanmodderen zoals de verkeersveiligheid en herinrichting van de Oudenaardestraat annex Waregemstraat, de herlocatie van de bibliotheek, de bouw van een nieuwe kinderopvang, het vrijkomen van de Stringe voor de socio-culturele verenigingen, de geluidsisolatie
van deze laatste, de aanleg van nieuwe faciliteiten voor bepaalde sportclubs
en jeugdbewegingen, enz... De helft van de huidige legislatuur is voorbij,
beste raadsleden: alle hens aan dek!
Als Dorpsraad Vichte blijven we attent voor de leefbaarheid van ons dorp. Een
actief verenigingsleven is onze stimulans. Een tijdje geleden hebben we spijtig genoeg afscheid moeten nemen van een uitzonderlijke Vichtenaar die dit
verenigingsleven steeds diep in zijn hart meedroeg: Frans Loosveldt. Hij heeft
zich meer dan 50 jaar onbaatzuchtig ingezet. Ook de Dorpsraad kon verschillende malen op hem rekenen. In deze V0erteller kan je dan ook een In Memoriam lezen van deze uitzonderlijke dorpsgenoot. Dank u wel Frans.
Vanwege de dorpsraad Vichte, Dominique Demurie - voorzitter

Onvergetelijk Streven

Frans Loosveldt

Beste toneelvrienden
Dat was nu nog eens een winter met pak aan. Koud en nat, maar binnen gezellig en knus en
dus echt repeteerweer. En reken maar dat we dat volop hebben gedaan. Op 10 april zijn we
er namelijk weer met onze nieuwste toneelproductie: ‘Om nooit te vergeten’. Deze komedie
is van de hand van de veelgespeelde auteur Alan Ayckbourn en rasregisseur Walter Samoy
tekent voor de regie.
De plot is herkenbaar en eenvoudig. Moeder Irene verjaart. Vader Albert trakteert met een
etentje. De zonen zijn er ook: Patrick met echtgenote Stephanie en Tom die zijn viendin Cindy
voor het eerst voorstelt. De plaats van handeling is een onalledaags restaurantje waarin
kleurrijke kelners laveren.
Op een meesterlijke manier neemt Ayckbourn ons mee door een weefsel van heden, verleden
en toekomst zodat we de personages en hun geschiedenis grondig leren kennen. Met rake
typeringen, onverwachte wendingen en superieure humor toont de auteur waarom hij tot de
meest gespeelde ter wereld behoort. Zijn mildheid tegenover de falende mens is hartverwarmend. Het uiteenspatten van dromen vangt hij op met een lach en een knipoog. Met zijn virtuoze pen draait de meester van de dialoog ernst om tot luim en tilt hij een alledaags grijs
gegeven op tot een pareltje van ‘la comédie humaine’.
Een stuk om van te houden. Het doet zijn titel alle eer aan.
Met: Jo Bostyn, Sophie Colpaert, Karine Decabooter, Daniel De Smet, Francine Fasseur, Steven Vandebuerie, Sylverine Vandendriessche, Tom Vaneeckhout en Lieve Vanmarcke.
Tot slot willen we hier nog even wijzen op ons (nieuw) reservatiesysteem waarbij de abonnees absolute voorrang krijgen op de beste plaatsen in de zaal. Via een handige applicatie op
www.strevenvichte.be kan elke toeschouwer zelf zijn plaats reserveren. Je kan ook nog
steeds je plaatsen reservern via het gsm-nummer.
Graag tot op de voorstelling.
Om nooit te vergeten
Auteur: Alan Ayckbourn
Regisseur: Walter Samoy
zaterdag 10 april 2010 om 20u
vrijdag 16 april 2010 om 20u
zaterdag 14 april 2010 om 20u
CC De Stringe Vichte
Losse kaart: € 8,00.
Reserveren: GSM 0476 01 21 21
(ma-vr 19u-21u, zat 10u-12u) / www.strevenviche.be

04/07/1925-09/02/2010
Wel Frans, we zijn nogal geschrokken toen we hoorden dat je overleden was.
Eerst dachten we nog dat het weer een van je streken was, jij die gekend was als een
echte “farceur”.
Hoeveel mensen heb je in je lange leven niet beetgenomen zodat je er later met pretoogjes kon over vertellen. Maar het moet gezegd worden, nooit waren die fratsen
kwetsend of beschamend voor het slachtoffer.
Als de hemel waarin je gelooft echt bestaat dan zijn we ervan overtuigd dat je in de eerste dagen dat je er verblijft in audiëntie zult ontvangen worden door de echte Sinterklaas want je was hier in Vichte een waardige plaatsvervanger gedurende vele jaren. Bij
velen van ons kwam je op die donkere Decemberdagen langs, als een echt goedheilig
man met warme stem, uitgedost tot in de kleinste details, en steeds met lovende kritiek
en... een kwinkslag naar de ouders.
Jouw overleden kameraden van de toneelvereniging Streven: Armand, Andre, Leonard
en vele anderen zullen je daar ook met open armen ontvangen, en eindelijk zullen ze
kunnen beginnen met het opzetten van de Paradijsvogels, Slissen en Cesar enz. voor een
hemels publiek. Als lid van in het begin en bezield medewerker tot op de laatste receptie laat je echter het huidige Streven wel vaderloos achter hoor Frans, het toneel zonder
Frans Loosveldt, we zullen er moeten aan wennen.
Streven alleen is echter niet veel kwijt, iedereen die iets organiseerde in Vichte, een
stoet, de film Sagitta, de revues, het millenniumfeest, steeds konden we beroep op je
doen. Zelf al voelden je benen zich niet meer zo fit, toch bleef je onverstoord decors
schilderen, kwinkslagen uitdelen en vooral genieten van allen maar vooral van de jonge
mensen om je heen.
Ouders die een kind verliezen, we veronderstellen dat het hier om het zwaarste verdriet
gaat dat een mens op aarde kan meemaken. Het tekende dan ook jouw en Elvire dat jullie het verlies van Pol zo waardig droegen en vooral dat er nooit geen bitterheid in jullie hart sloop en jullie bleven openstaan voor jullie omgeving en vooral voor jullie kinderen en kleinkinderen.
Frans, we zullen je erg missen, Vichte is een zeer lieve man kwijt, onze dorpsfilosoof als
het ware.
Deze zomer zal de Vichteplaats leeg zijn zonder je stoel voor de deur, de voorbijgangers
en de gebuurs zullen het zonder je klapke moeten doen.
Als dorpsgemeenschap wensen we dan ook veel sterkte aan ELvire, je trouwe metgezel
in al je avonturen en aan je kinderen en kleinkinderen.
Luc Vandamme

Concert Vichtes Jeugdensemble - Lenteschoonmaak... lentefris
De bib van Vichte kreeg eind maart een
Klas samenspel

Beste vrienden van de muziek,
Ook in 2010 geven de muzikanten van het
Vichtes Jeugdensemble (VJE) / klas samenspel
‘t beste van zichzelf op hun jaarlijks concert.
Het evenement gaat door in CC De Stringe op
zaterdag 22 mei e.k. om 19u30.
Wij zullen terug zorgen voor een aangenaam
en boeiend programma.
Het concert zal dit jaar op een speciale
manier ingevuld worden aangezien het VJE
dit jaar haar zilveren jubileum viert!
Meer details volgen later nog en kijk in mei
gerust uit naar onze affiche!
Muzikale groetjes, VJE/Klas samenspel.

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!
Kennismakingsactiviteiten op zaterdag 1 mei
van 9u30 tot 11u30 en op 22 mei van 14u tot
16u - Molendreef 78, 8570 Vichte.
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

opfrisbeurt en een fris lentekleurtje.
Kom je ook eens kijken? Dat kan op maandag (16-17u30), woensdag (17u-20u) en
zaterdag (10u-11u30) maar de bib is altijd
open online: www.anzegem.be/bibliotheek.
Via “Mijn gegevens bekijken/verlengen” en
barcode lenerspas en eigen geboortedatum
kan je op “Mijn uitleningen, met verlengmogelijkheid” aanvinken wat je wilt verlengen
en bevestig “Verlengen”. Controleer en
noteer de nieuwe inleverdatum. Bepaalde
titels kunnen niet verlengd worden.
Werkgroep Lokale Historiek vraagt oude
fotoís of doodsprentjes binnen te brengen in
de bib. De werkgroep Lokale Historiek werkt
aan een nieuwe Anzegem Digitaal.
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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 hen ontmoeten op jaarlijkse plusdag of op andere activiteiten van IJD, dit is de overkoepelende
dienst voor de plussers.
Deze groep wordt begeleid door Liesbet Vanhoutte, 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.
Krijg je graag meer info:
greetdekesel@telenet.be of 056/325689.

wAw balloons: wereldklasse!

Wiel in Wiel

Derde prijs - Masters competition - Firenze (It)
Andermaal vielen Ines en Luc Bertrand van wAw balloons uit Vichte in de prijzen op het internationale ballonfestival BACI te Firenze. Dit jaar werd dit bijgewoond door een vierhonderd
internationale professionelen. Ieder jaar gaat daar naast de gewone wedstrijden de unieke
“Masters” wedstrijd door. Een wedstrijd waaraan enkel de wereldtop van de ballonkunstenaars mag deelnemen. Het Team van de kunstenaar mag daarbij nog versterkt worden door
vrijwilligers en dit tot een maximum van 7 personen. Dit jaar werkten nog 2 Italianen mee
aan de sculptuur.
Het team krijgt twee dagen naeen 12 uur de tijd om alles te realiseren. Enkel als er structuren nodig zijn mogen die 1 dag vooraf ter plaatse gemaakt worden.
Het geheel was 5 bij 5 meter en 4,5 meter hoog en werd gemaakt met duizenden ballonnen
in alle denkbare formaten en vormen, zoals ronde en modeleerballonnen en een groot aantal folieballonnen.
De sculpturen moesten meerdere dagen kunnen blijven staan en waren te bezoeken door het publiek.
Dit jaar was er voor de eerste keer een thema opgelegd. Alles was in het teken van circus. Dit kon het
klassieke circus, romeinse circus of hedendaagse zijn.
Ines en Luc kozen voor een grote sculptuur met veel
impact. 4 reuze clownhoofden vormden de basis en
in het midden sprong een clown temidden een ballonnenvuurwerk er bovenuit.
De indrukwekkende clownhoofden waren gemaakt
met weerballonnen die tot anderhalve meter groot
geblazen werden. Alleen al om de haren van die
clowns te maken moesten met niet minder dan 1.000
modeleerballonnen krullen gemaakt worden. Daar
waren twee personen een dagje zoet mee. Luc is gekend om zijn moeilijke vervorm technieken die hij op ballonnen toepast. Soms worden er zelfs ballonnen binnenin ballonnen geblazen en dan nog eens vervormd. Hiermee heeft hij bijvoorbeeld details zoals de ogen en de
monden gemaakt
De eerste prijs ging naar Jodie Norris en Dee White uit Engeland. Hun sculptuur was een
leeuw die door een vuurring sprong.
De tweede prijs was weggelegd voor Fiona Fisher uit Ierland met een sculptuur van 11 clowns
op een monocycle.
Met deze wedstrijd zijn Luc en Ines niet aan hun proefstuk toe. Ze wonnen beiden reeds vele
prijzen en erkenningen in verschillende internationale wedstrijden.
Tijd voor veel rust is er trouwens niet. Voor de winkel breekt met de communieperiode de
drukste tijd aan en tussendoor moet Luc nog naar Frankrijk, Griekenland, Duitsland en binnenkort zelfs Dallas waar luc op internationale congressen les geeft in de ballonkunst. De teller van het aantal landen waar Luc les gaf staat nu reeds op 30 waarmee hij op vandaag de
meest gevraagde lesgever van de wereld is.
wAw balloons heeft trouwens alle reden om te feesten, de winkel bestaat dit jaar 15 jaar.
Daarom besloten ze alvast om op 28 maart deel te nemen aan de Anzegemse open bedrijvendag: “Te gast bij onze ondernemers: zij tonen u alles”.

Ook dit jaar organiseerde het Davidsfonds
Vichte samen met de leerlingen van het 5de
en 6de leerjaar van de gemeentelijke basisschool van Vichte de “Junior Journalistenwedstrijd”. Het thema dit jaar was “muziek”
en 80 leerlingen kropen in de huid van een
journalist en werden even muziekreporter.
Werd het een verslag van op de eerste rij van
Rock Werchter of Dranouter Festival? Een –
verzonnen – interview met een Mozart of The
Arctic Monkeys? Een reportage over de
hemeltergende deuntjes die je buurman fluit
naar zijn duiven… Het werd opnieuw een
verrassend aanbod van werkjes, iedereen
ontving een echte “Davidsfonds Junior Journalisten-balpen”, er werden boeken verdeeld
en de Junior Journalist uit Vichte werd
beloond met een heus boekenpakket, tickets
De jeugdbrandweer is op
zoek naar jongens en meisjes
tussen 14 en 18 jaar, die interesse hebben in een vurige
hobby! Ben jij jong, sportief
en geëngageerd? Een rasechte teamplayer? Iemand met
bergen motivatie? Hou je van
avontuur? Wil jij graag mensenlevens redden? Zou je voor iemand door ‘t vuur gaan?
Dan is Jeugdbrandweer ANZEGEM precies
wat je zoekt!
Twijfel niet langer en kijk op de site van
Anzegem.be of neem contact met
Luitenant Sofie Demurie op tel 0474 767768.

Beste sportvrienden;
De koude dagen bleven maar aanslepen en toch is het wielerseizoen reeds op gang geschoten. Omloop Het Nieuwblad en Kuurne-Brussel-Kuurne brachten terug spektakel en nu gingen we via Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico naar de eerste klassieker van het jaar 2010 MilaanSan Remo. Juist op die zaterdag vond de kaas- en Breughel- en wijnavond van het bestuur
van Wiel in Wiel in de Rembrandt plaats.
Het wielerjaar 2010 van Vichte start op zondag 4 juli 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 29 augustus is er ook een nieuwelingenwedstrijd in de Lendedreef waar de start
is om 16u00 aan Maurice Derijcke Lendedreef 45 en aankomst voor Stefaan Laridon. Prachtige wedstrijd met een massale belangstelling. Wees erbij!
Op zaterdag 18 september reeds voor de zesde maal de “veldcross der Vichtenaren”
We verwachten U massaal om de vele deelnemers luid aan te moedigen met het vernieuwde
parkoers. Start is om 18u30 aan het Molenhuis en de aankomst op de platse aan café den Hert
bij Jobie.
De dag erna op op zondag 19 september hebben we dan onze jaarlijkse afspraak voor junioren. Vorig jaar werd deze wedstrijd een spektakelstuk,dit jaar opnieuw?
Op kermisdinsdag 21 september wordt uiteraard de super hoogdag met de 78ste editie van
de VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor elite met en zonder contract en beloften.Beter weer dan
verleden jaar moeten we niet hebben maar wel terug de goede renners.
Marc Barbieux zal zeker zijn best doen om dat voor elkaar te krijgen ondanks de vele perikelen rond de kermisprofkoersen. Met al de veranderingen die op til zijn zullen we toch proberen om het kijkstuk van 2009 te evenaren of nog beter te doen.
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 een ernstige financiële inspanningen. 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.
Natuurlijk wensen we iedereen prachtige en sportieve wedstrijden toe.
Tot hoors!

Wandelclub DE TEXTIELTREKKERS

vzw

Beste Dorpsgenoten,
Op zondag 21 februari 2010 is ons nieuw wandelseizoen van start gegaan. Maar liefst 1602
deelnemers hebben deelgenomen aan onze 7de Aktivtochten vanuit het o.c. Groeninge te
Kaster. Van deze 1.602 deelnemers waren er 250 personen die geen lid zijn van een wandelclub. Meer dan 15% is ontzettend veel, normaal draait dit rond 10% maximum. Dus hadden
zoveel mensen die zondag echt goesting om na, voor een stuk nog tijdens, die lange winter,
eventjes de beentjes te strekken en te genieten van de voordelen van een goed georganiseerd wandelgebeuren met alles erop en eraan : prachtig uitgestippeld parcours van Kaster
naar Grijsloke voor de 6 - 9 - 12 km, met een uitloper naar Tiegem voor de 18 km en zelfs via
de zuidkant van Tiegem naar Otegem voor de 24 en 32 km. Om de 6km een goed uitgeruste
halteplaats met vriendelijke bediening van koffie, soep, goed gevulde boterhammen of een
stukje taart en op de aankomstplaats de kans om te genieten van verse pannenkoeken, alles
tegen sociaal verantwoorde prijzen. Wat moet ne mens nog meer hebben!.
U wilt dit beslist nog eens overdoen? Keuze zat dit jaar:
Op zondag organiseren wij op 12 september e.k. onze 16de Prutsketochten vanuit de Stringe te Vichte (in 2009 goed voor bijna 2.200 deelnemers) en op woensdag 28 april komt onze
Grastocht vanuit de Kleine Kluis te Grijsloke aan de beurt, op woensdag 30 juni volgt onze
Hooitocht vanuit de Mensinde te Tiegem en wij sluiten het jaar af op donderdag 28 oktober
voor onze Zaaitocht vanuit de Speldoorn te Anzegem-Heirweg.
In ieder geval willen wij u de talrijke voordelen van het aansluiten bij een wandelclub niet
onthouden: voor een prikje (€ 7,00/persoon) bent u voor één jaar aangesloten en geniet u
direct al van een korting van € 0,40 op uw inschrijvingskaart bij gelijk welke organiserende
Aktivia-club in Belgie.
Het boek Marching geeft chronologisch alle wandelingen aan (meer dan 2.000) die in België
in de loop van het jaar georganiseerd worden, dit boek wordt u bij de ledenhernieuwing aangeboden aan € 7,00 (in de boekhandel kost dit € 16,00). Daarenboven bent u als lid verzekerd
voor de reisroute van huis naar wandelplaats en terug en uiteraard ook voor eventueel opgelopen letsels tijdens de wandeling (specifieke details op aanvraag).
De Vichtse wandelclub De Textieltrekkers vzw telt ondertussen 365 leden aan dewelke geen
enkele verplichting wordt opgedrongen. U wandelt wanneer en waar u wilt en geniet automatisch van de clubvoordelen: een tijdschrift “Prutske vertelt” om de twee maand, vrijblijvende deelname aan onze jaarlijkse barbecue en ledenfeest en georganiseerde busreizen
naar één of ander wandelgebeuren.
Voor meer inlichtingen terzake, breng een bezoekje aan onze website www.tewtieltrekkers.be of neem contact op met ons secretariaat: Rita Verpaele, Kleine Heerweg 37 te 8791
Beveren Leie, rita.verpaele@textieltrekkers.be of tel. 0476.661087 of John Depamelaere,
Koornbloemstraat 11 te 8570 Vichte, john.depamelaere@textieltrekkers.be of tel. 056.777036.
Tot wandel?
John Depamelaere - voorzitter

voor Dranouter aan Zee en neemt deel aan
de nationale finale!
Hierbij alvast een voorproefje...
“Vivaldi“
Zaterdag ging ik naar een optreden in het
sportpaleis te Antwerpen. Ik zag geweldige
sterren: Lady Gaga, Hadise, Milk Inc.,… maar
dan, de laatste was dat, was dat Vivaldi!?! Ja,
het was Vivaldi in het echt, geen namaak.
Iedereen van de pers wou hem interviewen,
foto’s werden gemaakt in overvloed, handtekeningen werden uitgedeeld! Ik kon mijn
ogen niet geloven, ik dacht dat hij al lang
dood was. FOUT! Hij stond er gewoon. ’t Was
gewoon niet normaal. Hij werd overspoeld
van het volk. Niemand ging naar huis zonder
een foto, iedereen had er minstens 2
gemaakt. Iedereen vond het raar van zijn
komst, maar het bleef een wonder. Er waren
wel miljoenen vragen hoe het komt dat
Vivaldi op het podium te Antwerpen was. Op
alle radiozenders zijn 100 tickets weggegeven voor een volgend optreden. In de kranten was het een primeur.
L.R.

De bruine Duivels
fuiven
De Bruine Duivels werden vorig jaar 18, maar
ze zien er nog altijd jeugdig fris uit!
Dit jaar geven ze een echte fuif, om hun
nieuwe “voetbalnetten” te kunnen aanschaffen.
Wees allemaal uitgenodigd!
8 mei in café den Breughel.
Vergeet niet: draag bruin en geel....

VKSJ bereidt zich
reeds voor
op de kampen

Beste/liefste dorpsbewoners!
Ook dit jaar kon de jeugd van Vichte en omstreken zich weer ongelofelijk amuseren op
onze Eskimo Back To Basics-fuif! Graag
bedanken wij allen voor het succes en de talrijke opkomst!
Nu laten we nog enkele weken onze inspiratie de vrije loop om fantastische activiteiten
voor te bereiden voor jullie al even fantastische dochtertjes. Daarna duiken we nog snel
even de boeken in vooraleer we vertrekken
op kamp.
Dit jaar worden we verwacht in ‘De Kalei’ in
Dilsen-Stokkem. Daar genieten we van een
week VKSJ à volonté! Voor springers, RKP,
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JIM en SIM is dit van 12 t.e.m. 20 juli, voor de
kleinsten (sloebers) is dit van 15 t.e.m. 20 juli.
In april of mei mag je ons dus aan de voordeur verwachten om te vragen of uw dochter
mee mag met ons! Meer informatie volgt.
Alvast bedankt voor het vertrouwen dat jullie
dit jaar in onze leidingsploeg hadden. De massale opkomst elke week doet ons veel deugd!
Voor foto’s van de activiteiten kan u nog
altijd terecht op www.vksj-vichte.be en binnenkort kunnen alle nieuwsgierige zieltjes al
enkele foto’s bekijken van ons bezoek aan
het kamphuis. Begin alvast niet té veel te verlangen of jullie geraken niet meer door de
deur!
Vele en lieve groetjes van de leidsters.
Vragen of opmerkingen? U kan u nog steeds
terecht bij de hoofdleidsters Karen Vercruysse (karenvercruysse@gmail.com) en Greet
Heyse (greetheyse@gmail.com).

KSA ter Vichten droomt al van de zomer!
Beste mensen
Wij kunnen het maar moeilijk laten om te
dromen van de zomervakantie. Vandaar dat
wij binnenkort het fantastische strandgevoel
opnieuw wat vroeger in de tijd en wat dichter in de buurt brengen.
Op zaterdag 24 april toveren wij de Stringe
opnieuw om tot een zwoele feesttempel
waar jong en (nooit te) oud opnieuw een
spectaculair en memorabel feestje zullen
beleven.
Dit jaar nodigden we Ed en Kim uit. Het duo
is vooral befaamd geworden dankzij het Stubru-programma Switch en hun legendarische
slotset op Pukkelpop 2009. Wie op hun beats
vijf minuten kan blijven stilstaan, moet oftewel zéér dringend naar een dokter gaan of
heet Hugo Coveliers. Dit mag u gewoon niet
missen!

Voor en na onze fuif zitten we ook niet stil.
Op Moederdag trekken we – met uitzondering van de KAB – opnieuw naar zee.
De wekelijkse activiteiten blijven doorgaan
tot einde mei, daarna duiken de leiders
immers enkele weken onder om zich volledig
over te geven aan hun studies. Het gerucht
dat ze die tijd ook benutten om het kamp
voor te bereiden wordt noch bevestigd noch
ontkend...
Tot slot wensen wij nog even mee te delen
dat wij met KSA een ruime feesttent verhuren; ideaal opdat uw tuinfeest niet in het
water zou vallen!
Wens je meer info? Surf eens naar www.ksatervichten.be of contacteer onze bondsleider
(0472 777 427 of jonatanbaert@gmail.com).
Stevige KSA-groeten, de leiding

April ‘10
Woe 21 Interactieve voordracht ‘(h)oorverdovend’ ism de CM en de Arteveldehogeschool Gent
Za 17 Wandeling en gezellig samenzijn
voor Jong-markante vrouwen en
hun gezin
Do 22 Regio – Benefiet met culinaire en
andere verwennerijen
Mei ‘10
Za 1
Dauwtrip in de Gavers o.l.v. Carlos
Van De Ginste + ontbijt

Knutselen – fotokader of boekje in
handgeschept papier
Namiddagsessie van 14 tot 16u
Avondsessie van 19u30 tot 21u30
Salsa – les 1 met Guido Godderis

Ma 31
Juni ‘10
Do 3
Fietstocht naar De Egelantier te Otegem: tuinbezoek met tentoonstelling van kunstwerken
Ma 7
Salsa – les 2 met Guido Godderis
Ma 14 Salsa – les 3 met Guido Godderis
Vrij 25 Initiatie kajak - kanaal KortrijkBossuit

Ploezerock – 3 juli 2010

De Ploeze is nog niet helemaal bekomen van de wervelende 10de jubileumeditie van
vorig jaar of ze maakt zich alweer op voor de nakende 11de editie!
De tijd gaat inderdaad snel. Nog steeds weerklinken in menige festivaloren de snedige
rocksongs van AC/DC en teisteren flitsende beelden van één kolkende feestvierende
massa vele netvliezen. Het mag gezegd: wat een ongelooflijk feest was me dat! De 10de
editie die vooraf heel voorzichtig aangekondigd werd als één groot verjaardagsfeest
overtrof ieders verwachtingen.
Alle records werden die avond aan diggelen geslagen: niet alleen het bezoekersaantal
haalde voor het eerst de kaap van 1.300 man maar ook de ambiance, de drankverkoop
en de kwaliteit van de groepen haalde een nooit gezien niveau!
De lat werd op die manier heel hoog gelegd, maar Ploezerock zou Ploezerock niet zijn
als het ook dit jaar weer op de proppen komt met een eigenzinnige doch muzikaal zeer
interessante affiche.
Opener wordt dit jaar Burning Barrels.
5 rasmuzikanten uit West-Vlaanderen beloven met hun stomende rock-covers voor een
wervelend concert te zorgen. Een greep uit hun repertoire toont ons werk van o.a. Eric
Clapton, Jimi Hendrix, Deep Purple, Kings of Leon, ZZ Top en vele andere…
Mocht de Ploeze na deze schitterende opener nog niet wakker geschud zijn dan zorgt
de 2de groep er alvast wel voor.
De Kemels brengen aanstekelijke pospongs uit Vlaanderen én Nederland die werkelijk
iedereen kan meezingen. Nummers van Gorki, De Kreuners, Clouseau, Noordkaap, De
Mens, Raymond Van het Groenewoud,… allemaal passeren ze de revue!
Britse bands bleken vorig jaar al een voltreffer te zijn en onder het motto “Never change a winning team” werd ook dit jaar opnieuw besloten met 2 bands uit Engeland
samen te werken.
Vanaf 21u30 maakt eerst U2 zijn opwachting in de gedaante van US4//U2.
Deze band focust zich al sedert het jaar 2000 op de Ierse formatie U2 en legde ondertussen wereldwijd al een indrukwekkend parcours af. Verschillende radio- en televisieoptredens op BBC1 en 2 maakte van hen ondertussen een van de meest gevraagde
U2-tribute bands in Europa.
Als top of the bill viel de keuze dit jaar unaniem op niemand minder dan The Rolling
Stones!
De zanger van Not The Rolling Stones staat bekend als “The Greatest Mick Jagger Lookalike in the World”, dus dat belooft!
Deze formatie van topartiesten brengt alvast de allerbeste Stones Hits naar Vichte: van
Paint it Black, Under my Thumb en Satisfaction tot Jumping Jack Flash, Brown Sugar en
Sympathy for the Devil.
Kortom kwaliteit troef zodat de 11de editie in geen geval onder zal moeten doen voor
de jubileumeditie van vorig jaar!
Ook al horen we her en der minder leuke berichten dat verschillende collega-festivals
niet aan de nodige budgetten geraken of er simpelweg de brui aan geven, wij blijven
met Ploezerock de toekomst alvast hoopvol tegemoet zien!
Daarom danken wij via deze weg:
• onze talrijke sponsors die ondanks de crisis nog steeds bereid gevonden worden om
via hun milde steun er voor te zorgen dat Ploezerock gratis is en blijft,
• onze medewerkers die er elk jaar opnieuw staan en zich puur voor de fun urenlang uit
de naad werken om alles in goede banen te leiden,
• en uiteraard ons trouw publiek waarbij ieder op zijn eigen manier zijn steentje bijdraagt aan Ploezerock: de één door een soms niet te lessen dorst, de ander door zijn
aanstekelijke enthousiasme.
Verdere info over de 11de editie vind je op onze vertrouwde website www.ploezerock.be.
Via de links in de sectie “Affiche” kan je alvast een voorsmaakje terugvinden van de vier
groepen en doorklikken naar hun respectieve websites.
Graag tot zaterdag 3 juli op de Ploeze!
Klaas Vermoere, Vichte on the Rocks - Ploezerock

TC-Vichte organiseert tennislessen
voor volwassenen

Deze lessen hebben plaats op de gravelterreinen aan de sportzaal te Vichte
en zijn zowel voor beginners als voor geoefenden.
De lessen hebben plaats vanaf woensdagavond 5 mei en vrijdagavond 7 mei telkens van 19u
tot 22u..
Meer info bij Stefaan Wallyn e-mail: Stefaan.wallyn@telenet.be GSM: na 18 uur 0474/691059.
JEUGDWERKING
Lentetrainingen mini-, midi- en maxitennis voor de jeugd op de buitenvelden van TC Vichte,
van april tot juni 2010.
Na de paasvakantie starten we opnieuw met de lentetrainingen op de buitenvelden van TC
Vichte vzw. De trainingen zijn enkel voor jeugd die lid is van TC Vichte vzw voor het seizoen
2010. Wie nog geen lid is dient dit dringend te doen. Kostprijs: € 25,00 voor jeugd –12 jaar,
€ 40,00 voor jeugd van 13 tot 18 jaar. Lid maken via www.tcvichte.be.
Lessen op dinsdagavond voor kinderen vanaf derde kleuter tot het zesde leerjaar :
Van 17u00 tot 18u00: minitennis niveau blauw (beginnelingen) en rood (gevorderden)
Van 18u00 tot 19u00: miditennis niveau oranje go (beginnelingen) en pro (gevorderden)
Lessen op woensdagnamiddag voor kinderen vanaf derde kleuterklas tot zesde leerjaar:
Van 13u00 tot 14u00: minitennis niveau blauw (beginnelingen) en rood (gevorderden)
Van 14u00 tot 15u00: miditennis niveau oranje go (beginnelingen) en pro (gevorderden)
Van 15u00 tot 16u00: maxitennis niveau groen (beginnelingen en gevorderden)
Lessen op woensdagnamiddag voor jeugd van 11 tot 18 jaar:
Van 16u00 tot 17u30: maxitennis gevorderd competitieniveau
Lessen op donderdagavond voor kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar:
Van 17u00 tot 18u00: maxitennis niveau groen beginnelingen
Van 18u00 tot 19u00: maxitennis niveau groen gevorderden
Lessen maxitennis op zaterdag voor jeugd van 11 tot 18 jaar:
Van 09u00 tot 10u00: maxitennis gevorderd competitieniveau
Van 10u00 tot 11u00: maxitennis halfgevorderd
Van 11u00 tot 12u00: maxitennis halfgevorderd
Van 12u00 tot 13u00: maxitennis initiatie
De lessen starten op dinsdag 20, woensdag 21, donderdag 22, en zaterdag 24 april.
De lessen gaan enkel door bij droog weer. Bij regen wordt de les verplaatst.
Sommige lessen op zaterdag zullen enkele weken doorgaan in de sporthal wegens interclub
op de buitenvelden.
Indien men niet zeker weet of de lessen zullen doorgaan kan men altijd contact opnemen
met de lesgevers Alain Demurie, lesgever op dinsdag, woensdag en donderdag (GSM
0478/288.185) of Jan Demasure, lesgever op zaterdag (GSM 0477/79.41.31).
Inschrijvingsgelden: € 40,00 voor mini- en miditennis en € 50,00 voor maxitennis. € 75,00 voor
lessen maxitennis competitie van anderhalf uur. Er worden hiervoor 8 lessen gegeven van
april tot en met juni. Het lesgeld dient contant betaald te worden tijdens de eerste les!
Inschrijvingen: gelieve voor de lessen vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain
Demurie.

Gezins- & Welzijnsraad
Vichte
organiseren interactieve voordracht:

“(h)oorverdovend”

i.s.m. CM en de Arteveldehogeschool
Het aantal jongeren dat met slechthorendheid geconfronteerd wordt, stijgt de laatste
jaren spectaculair. Men durft al te spreken
van de generatie D, van Doof.
Door te luide muziek op fuiven en festivals
en verkeerd gebruik van mp3-speler en iPod
stapt een flink deel van onze jongeren straks
doof of slechthorend door het leven. Niet
alleen op fuiven, concerten en in bioscopen
worden we door de versterkers van onze sokken geblazen maar meer en meer geluidsbronnen staan tot onze beschikking. Met de
nieuwe generatie digitale toestellen laten
vooral jongeren de muziek keihard in hun
oren schallen.
Aan de hand van de meegebrachte test- en
meetapparatuur maakt de spreekster, mevr.

Ma 10

Agenda

KVLV

Hanne Messely, duidelijk hoe we best met
geluid omgaan en hoe we ons gehoor kunnen beschermen.

werkjaar 2009-2010

Wanneer?
woensdag 21 april om 20u
Waar?
refter gemeenteschool (Beukennoot)

April 2010

Juni 2010

Tip: Ik drink minimum 1,5 l water per dag!
Zondag 18 Middeleeuws spektakel : Hemsrode
Dinsdag 27 QUIZ “Boerenwijsheid met prijs!“
19.30u De bar De Stringe

Tip: Ik hang de was buiten in plaats van de
droogkast te gebruiken!
Dinsdag 01 Knutselles (1)
19.30u De bar De Stringe
lesgeefster : Mevr. N. Hoste
Dinsdag 08 Knutselles (1)
19.30u De bar De Stringe
lesgeefster : Mevr. N. Hoste
Zaterdag 19 Verrassingsreis 1/2 dag

Mei 2010

Inkom?
€ 2,50 (drankje inbegrepen)

Tip: Ik winkel met een herbruikbare tas!
Woensdag 05 Info-avond “Incontinentie”
De Stringe 19.30u
Donderdag 06 “Humor, een levenskunst”
14u De Schakel Waregem
voor weduwen, alleenstaanden en mantelzorgers / spreker: dhr. V. Cools

Doelgroep?
Al wie verantwoordelijkheid draagt
over onze jongeren
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Dinsdag 18 Eenvoudige huidverzorging
bar De Stringe 19.30u
lesgeefster : Mevr. C. Callens

Juli 2010
Vakantietip: Kunst op het hof!
Meer info: Greet De Kesel - 056/32 56 89

Programma
Weet wat je eet – dinsdag 27 april
Weet wat je eet, begint met weten wat je
koopt. Na het volgen van deze activiteit kun
je in de toekomst gezonder en bewuster
inkopen doen, zonder dat het meer tijd kost.
Start fietsseizoen – dinsdag 4 mei
Wees sportief! Kom fietsen en geniet van het
gezelschap en de omgeving !
Wekelijks wordt 1 uurtje gefietst (tot 13 juli).
Dit is enkel voor KAV-leden (verzekerd).
Info: Marie-Roos D’Huyvetter - 056/773006
Kinderatelier – vrijdag 7 mei
Een avond knutselen voor de kinderen.
Inlichtingen en inschrijving bij Cindy D’Hoop
- 056/772239
Bloemschikken – donderdag 3 juni
Wij doen verder met deze cursus.

kav.vichte.tk
voor KAV-Vichte afgehuurd. Dit is dus privézwemmen met/of zonder begeleiding (zoals
u het zelf wenst). Is dit geen luxe?
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.
Info: Hilde Dehullu - 056/77 69 09.
Meer info: tel. C. Cosaert - 056/77 54 66
of 1 van de bovenstaande nummers.

Info: Karien Demeyer - 056/775537 of Cindy
D’Hoop- 056/772239
Avondje uit – vrijdag 25 juni
Waar gaan we dit jaar?
Info: Ingrid Vandepitte - 056/775756 of Mady
D’Hoop - 056/772371
Uitstap met kinderen – woensdag 7 juli
Een namiddag ravotten voor onze kinderen
terwijl wij genieten van een kopje koffie of
thee met versnapering.
Info en inschrijving: Ingrid Vandepitte 056/775756 of Mady D’Hoop - 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

Spelletjesavonden vanaf 20u00 in Café
Den Hert
Zaterdag 8 mei / zaterdag 5 juni

April
Dinsdag 13: hele dag Zeeuws Vlaanderen, de
Westerschelde en zijn mosselen
Donderdag 15: stadsschouwburg te Kortrijk.
Theatermonoloog “mijn zoon Damiaan”.
Dinsdag 20: De Stringe - kaarten
Mei
Dinsdag 18: Rembrandt te 14u30: voordracht
over “de Afrikaanse Mens denkt anders”
door Mark Deltour
Juni
Dinsdag 15: De Stringe – kaarten
Dinsdag 22: namiddag stoeterij Willy Naessens en de Ghellinck
Juli
Dinsdag 20: Rembrandt te 14u30: voordracht
“1302 anders bekeken” door Filip Despriet

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zaterdag 12 juni 2010
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be
SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

FREDERICK

INSTALLATIE •
ONDERHOUD •

DESMET

HERSTELLINGEN •

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

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

