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Editoriaal

DE VERTELLER

Beste dorpsgenoten
Waren jullie ook zo verwonderd over de prachtige kasseienmozaïek die
zich onder het oude asfalt op de Vichteplaats bevond? De drie evenwijdige
waaiers van kinderkopjes, bijna als palmbladen, lagen er nog wonderwel
goed bij. 't Moeten serieuze stielmensen geweest zijn die ervoor gezorgd
hebben dat de porfieren steentjes bijna 100 jaar na datum er nog zo vlak en
mooi bijlagen.. Je zou warempel afvragen waarom ze niet gerecupereerd
werden om ter plaatse opnieuw gebruikt te worden. Nu ja, de werken aan
de Vichteplaats fase één zitten op schema, zelfs na drie weken vriesstop. De
helft van de straat is al aangesloten aan het dubbele rioolnetwerk, de andere helft volgt nog voor de vakantie samen met de bestrating… in klinkers en
fase twee. Deze fase behelst het heraanleggen en aansluiten van de rioleringen tussen café den Breugel, langs het paadje tussen de wal en de oude
kerk, op de collector aan de vrije basisschool. Deze tweede fase laat echter
nog even op zich wachten omdat enkele archeologen eerst opgravingen uitvoeren rond de oude kerk. Naar verluidt hopen ze overblijfselen van een
gedempte gracht te vinden. Wat moeten ze daar nu mee, hoor ik jullie denken. Wel, in een gracht wordt er dikwijls afval gegooid. Afval van toen kan
voor wetenschappers van nu interessante informatie bevatten over hoe een
mens in die donkere Middeleeuwen leefde. Denk maar aan allerhande
scherven, gebruiksvoorwerpen, geconserveerde etensresten, beenderen
etc… En bij het definitief dempen zal er nog veel meer onder het slijk
verdwenen zijn, zoals getuigenissen in een tijdscapsule.
Enfin, stel je even voor dat toekomstige archeologen ergens in het jaar
2556 een gedempte vijver aan het toenmalig kruispunt van het toenmalig
dorp Vichte zouden onderzoeken. Nauwgezet scheppen ze laagje per laagje af tot ze op het jaar 2012 stoten. Hoe weten ze dat? Wel ze vinden tussen
een hoop kapotte versteende dobbers en een verdwaalde fiets een volle
opmerkelijk goed geconserveerde plastic tas met verkiezingsdrukwerk van
dat jaar. Ja toen werden de mensen van alles en nog wat beloofd via aardolie- en boomverslindende methodes. Ergens tussen de gele, oranje, groene
en blauwe folders zitten een verslag en affiche met reclame voor de site

www.akj.name . AKJ blijkt voor "Anzegem kan jonger" te staan. Volgens het
verslag schijnt de gemiddelde leeftijd van de gemeenteraad 58,7 jaar te zijn,
die van het schepencollege zelfs 62,5 jaar, al was 1 derde van de bevolking
toen tussen de 18 en de 40 jaar oud. Even verder vinden ze, in een verroest
vehikel, dat later als een winkelkarretje wordt gedefinieerd, zwarte vlaggen
met het opschrift "omring Anzegem niet" maar ook zwarte vlaggen met "
Prioriteit aan de verkeersveiligheid in Vichte". Zo te zien gingen de Vichtenaren niet helemaal akkoord met hun buren ivm de verkeersstromen in die
tijdsperiode. Verstikkende verkeerstromen die veroorzaakt werden door een
soort voertuigen op fossiele verslindende ontploffingsmotoren. In het begin
van het derde millennium reden de mensen nog met zo'n toestellen, stel je
voor! Via opgravingen in de naburige gemeente komen ze te weten dat de
ring slechts 15 jaar erna wordt aangelegd. Tegen dan was Vichte met een
bevolking van 5500 mensen al helemaal volgebouwd vanaf de bovenvermelde vijver tot aan het volgende gehucht destijds genaamd "Den Belgiek". Tussen de versteende modder vinden de onderzoeker iets dieper ook nog eigenaardige kartons met gaatjes in en lappen textiel. Daaruit concluderen de
onderzoekers dat Vichte ooit nog een bloeiend textielcentrum moet zijn
geweest. Ze vinden er ook een geel blaadje dat De Verteller heet. Een dorpskrantje dat in 2012 al 25 jaar uitgegeven wordt en heel wat activiteiten van
het plaatselijke verenigingsleven beschrijft. Het krantje vermeldt onder meer
dat de kermis vanaf toen vast op het derde weekend van september valt en
niet op het voorlaatste weekend. In 2012 en 2013 met telkens 5 weekends
wordt de kermis dus een weekend vervroegd. In 2012 valt dit in het weekend
van de 16 september. Het heeft iets te maken met de gewijzigde kalender van
de Belgische Wielerbond. In het krantje maakt de Dorpsraad ook reclame met
hun site www.vichte.be. Alle actuele zaken en algemene informatie van Vichte blijkt op deze site te staan.
Archeologen hé, ze vinden toch van alles uit. Maar dat van de kermis is wel
waar! En de rest….
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie
Voorzitter

ERESCHEPEN EN OUD-STRIJDER
JULES PAREIT OVERLEDEN.
Ereschepen Jules Pareit is op
93-jarige leeftijd overleden.
Hij werd geboren te Vichte op
2 mei 1919. Hij was in 1953 eerst
gemeenteraadslid in Vichte en
werd datzelfde jaar nog schepen.
Hij bleef in het college tot 1965 en
werd dan weer gewoon raadslid
tot 1969. Nadien mocht hij
opnieuw de schepensjerp omgorden, eerst in Vichte tot 1976, daarna in Anzegem tot januari 1983.
Zo verloren we in ruim één jaar
5 van de 6 overlevende oud-strijders.

Multicultureel werk in
de oude Kerk ism de
Stichting Herman
Roelstraete
De tentoonstelling, in samenwerking met
de Stichting Herman Roelstraete, gaat
door van 5 mei tot en met 13 mei 2012 (de
twee eerste week-ends en tweede week van
mei) in de Oude Kerk van Vichte met volgende kunstenaars : schilderijen : Rony de Gruyter en Hendrik Cornelius; tekeningen : Wouter Roelstraete; ruimtelijk werk : Stefaan
Roelstraete.
De vernissage is voorzien op vrijdag 4 mei
om 19 u door Johan Roelstraete, bestuurslid
van de Stichting; met muzikale omlijsting
door Lieve Pouseele, fluit, en Carla Vansteenbrugge, zang, met muziek van Herman Roelstraete, en poëzie, waar HR muziek gezet
heeft, gebracht door Didier Delmotte; het
geheel gevolgd door een receptie verzorgd
door Brouwerij De Ranke.
De tentoonstelling is in het week-end
open van 10u tot 12u en van 14u tot 18u. In
de daaropvolgende week enkel in de namiddag van 14u tot 18u.
Het laatste week-end wordt afgesloten
op zondag 13 mei om 11 u met een aperitief
concert door het Forlan Consort onder leiding van Wouter Bossaer met ondermeer
muziek van Herman Roelstraete. De inkom
voor dit concert is € 8 per persoon. Na dit concert is er een receptie door dezelfde brouwerij De Ranke.
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Recept Pina Colada
(ontsproten aan het creatieve brein van Lore
Waignein - vakkundig geshaked door choreografe Sylvie Van Hulle)
Knip 4 jonge twijgjes en pluk een 6-tal rijpere vruchten van een theaterstruik
Dompel deze enkele maanden onder in een
badje van dans- en repetitiezweet.
Schud dit sopje enkele keren per week grondig door elkaar
en voeg regelmatig een stevige scheut inspiratie van het oeuvre van choreaografe Pina
Bausch toe.
Net voor het serveren het geheel in de blender mixen tot een mooi geheel,
en afwerken met een grote brok humor op
de rand van het glas!
Geniet met al uw maten
en zak op 7, 13 of 14 april af naar de Stringe
voor een wervelend stuk expressief theater!
Zet u schrap voor een zwoele neus, een
stormachtige aanhef en een bitterzoete
afdronk.
Kokos en ananas voor iedereen!
Surf voor reservaties naar www.strevenvichte.be en kies zelf uw plaats!
Op onze webstek kan je ook al genieten van
een voorproefje van onze jongste voorstelling!
Tot dan!
Toneelgroep Streven Vichte
Spelers:
Jonatan Baert, Pascal Coopman, Margot
Demeulemeester, Eva Van Wijnsberghe, Elise
Hoste, Ilse Lahousse, Tom Vaneeckhout,
Annelies Blancke, Sofie Delobelle, Jeroen
Adams

10 hot years Strandbal
Beste vrienden!
Op 21 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 meest getalenteerde dj’s
van de streek voor aanstekelijke ritmes waarop je achterste geen moment stopt met shaken. De plaatjesdraaiers van de avond zijn
respectievelijk Syberia, Tijny en Ruby.
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 in vvk
en € 5 add. Zeg nu zelf, geen geld voor zo
een dol feestje, zelfs in deze crisistijden ;)!
Kaarten zijn te koop bij alle 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

VKSJ kijkt reeds vooruit naar de kampen
Ze kwamen met velen en zagen allen dat het
goed en WILD was. Wild Wild Weskimo was
de bekroning die we verwacht hadden op het
vele werk dat we aan deze editie van de eskimofuif gehad hebben.
Maar tijd om te rusten is er niet want de activiteiten gingen ondertussen alweer van
start. Daarnaast trekken onze leidsters vanaf
de paasvakantie weer de Vichtse straten in

1 mei tornooi Groene
Duivels

activiteiten op het programma!
Op moederdag (13 mei) vindt naar goede
gewoonte onze zeedag plaats. Dit jaar gaan
de kabouters niet mee. Zij gaan later dit jaar
zelf nog een knotsgekke uitstap maken.
De wekelijkse activiteiten zullen doorgaan
tot en met de week na de zeedag. 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. Als je ze nog wil huren
voor je tuinfeest, communie of buurtfeest,
aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen, want ze werd ondertussen al enkele
keren geboekt.
Onze witte tent is ideaal om te voorkomen
dat je tuinfeest in het water valt! Het Belgisch weer kennende kan dat best eens
gebeuren…
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.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het jeugdbestuur
van GD INGOOIGEM ; een 1 mei tornooi op de terreinen
van “ De Bosuil “ Klijtberg 2 F, Ingooigem
Op zaterdagnamiddag 28 april spelen er 15 ploegjes U6.
Op zondagvoormiddag 29 april spelen er 9 ploegjes U11
Op zondagnamiddag 29 april spelen er 16 ploegen U13
Op maandagvoormiddag 30 april spelen er 7 ploegen U10
Op maandagnamiddag 30 april spelen er 12 ploegen U15
Op dinsdagvoormiddag 1 mei spelen er 16 ploegen U9
Op dinsdagnamiddag 1 mei spelen 6 ploegjes U8 en 10
ploegjes U7
We garanderen opnieuw een prachtig en verzorgd tornooi
! Iedereen is welkom !
Wie interesse heeft om te leren voetballen; mag gerust
eens komen meetrainen op onze wekelijkse trainingen !
Wel graag eerst een seintje naar Degezelle Martine
Jeugdverantwoordelijke GD INGOOIGEM 0496/730571 of
per mail martinedegezelle_5@hotmail.com
We zijn voor volgend seizoen nog op zoek naar enkele
jeugdtrainers. Wie interesse heeft, gelieve een mailtje te
sturen naar Martine
Jeugdbestuur GD INGOOIGEM

Korfbalclub The Blue
Ghosts behaalt een
historisch zaaltitel.

om de leden in te schrijven voor het kamp.
Dit jaar trekken wij naar de prachtige kampplaats Het Woutershof in Kinrooi. Dit van 1220 juli voor springers tot simmers en van 1520 juli voor de sloebertjes. Meer informatie
krijgt u ongetwijfeld tijdens het huisbezoek.
Op 28 april trekken we naar de zee op Buiteling. Een dag vol spel en plezier met alle
VKSJ-sters van West-Vlaanderen. Plezier verzekerd!
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem
dan gerust contact op met Karen Vercruysse
(0473/492128, karen@vksj-vichte.be)

Op 4 maart jongstleden haalde korfbalploeg
The Blue Ghosts na een spannende wedstrijd
de zaalkorfbaltitel in 5de nationale binnen.
Het feit dat deze titel werd behaald met een
team dat bestond uit een mix van ervaren
spelers en jonge elementen uit hun jeugd gaf
het een extra glans. Na het laatste fluitsignaal kon het feest dan ook echt beginnen.
Meer informatie over onze club kunnen jullie
terugvinden op www.theblueghosts.be
Agenda:
Noteer alvast in jullie agenda: 5 mei 2012
Maak kennis met de korfbalsport op de terreinen van De Stringe vanaf 13 uur. Dan spelen al onze jeugdploegen hun laatste wedstrijd van het korfbalseizoen.
’s Avonds hebben we naar jaarlijkse gewoonte onze BBQ in het cultuurcentrum
De Stringe.

UITZONDERLIJKE BOEKENVERKOOP

De prijzen voor de kaarten van de BBQ houden we zeer democratisch: € 12 voor volwassenen en € 8 voor kinderen (tot en met 12
jaar).
Inschrijven vooraf is verplicht en kan bij Ingrid Vandepitte tot uiterlijk woensdag 2 mei
2012:
- via telefoon op het nummer 056/77.57.56
- via e-mail ingrid.107@hotmail.com
Vermeld je naam, het aantal volwassenen en
het aantal kinderen.

aan € 5,00 per boek (geschenkboeken € 10,00)

WIEL
IN
WIEL

DAVIDSFONDS UITGEVERIJ ruimt haar magazijn op en organiseert ook in Groot-Anzegem in
samenwerking met Davidsfonds Anzegem-Kaster, Davidsfonds Vichte en Davidsfonds Tiegem-Ingooigem een uitzonderlijke BOEKENVERKOOP
Heel wat boeken (editie 2004 – 2009) tegen sterk verlaagde prijs
in zaal ’t Klokske, Vichtsesteenweg 109 (kerk Heirweg)
Vrijdag 20 april van 15u – 20u (enkel voor DAVIDSFONDSleden)
Zaterdag 21 april en zondag 22 april van 10u - 17u Iedereen welkom !

Beste sportvrienden;
Op zaterdag 10 maart 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. Nadien werd menig danspasje gedaan tot in de vroege uurtjes, het
was een aangenaam feestje.
We starten het nieuwe seizoen op zondag
1 juli 2012 met een NIEUWELINGENKOERS.
Op zondag 26 augustus 2012 is er ook een
nieuwelingenwedstrijd in de Lendedreef .
Na wat vergaderingen zal de koers toch
terug doorgaan op kermisdinsdag, nadat de
UCI vele kalenderwisselingen had uitgevoerd. De kermis zal een week worden vervroegd.
Door de vele werken aan de Vichteplaats
en omstreken zal de veldcross een ander uitzicht hebben dit jaar.
Op zaterdag 15 september al voor de
achtste maal de “veldcross der Vichtenaren”
.We verwachten U massaal om de vele deel-

Voor meer info :
Filip Vandemoortele, 056/772889 – vandemoortele.deleersnyder@belgacom.net
Koen Tack, 056/775473 of 0479 277877 – koentack@telenet.be

WANDELCLUB DE TEXTIELTREKKERS vzw
WOENSDAG 25 APRIL :
GRASTOCHT
Op woensdag 25 april
start onze eerste weekdagtocht van het nieuwe seizoen, altijd goed
voor tussen 700 en 800 wandelaars. Dit keer
hebben wij het BUURTHUIS aan het station in
Deerlijk gekozen als startplaats.
De uitgestippelde routes zijn 3 lussen van om
en bij de 6 km en lus nr. 3 biedt een extra lus
aan in het Gaverdomein (totaal 9.4km met
rustpost). Een unieke gelegenheid om het
Gaverdomein in al zijn facetten te leren ontdekken.
Aan de wandelaar wordt een mooi assortiment aan warme of koude dranken en voeding aangeboden (belegde boterhammen
met gehakt, kop of kaas, verse eigengemaakt
heerlijke soep en goed gestoffeerde croque-

monsieurs) aan zeer democratische prijzen.
Aansluiten bij onze wandelclub geeft tal van
voordelen: u betaalt per jaar slechts € 10.- lidgeld waarbij dient opgemerkt te worden dat
bijna alle ziekenfondsen dit bedrag op simpele aanvraag, terugbetalen en op vertoon
van uw lidkaart krijgt u bij aankoop van uw
deelnemingskaart (€ 1,50) een korting van
€ 0,40. Ter info, onze club telt op vandaag
350 tevreden leden.
Kom kennismaken met onze wandelclub, zijn
bestuur en zijn medewerkers en vooral de
wandelaars zelf op woensdag 25 april vanaf
7u30 tot 15u Voor verdere inlichtingen kunt
u altijd terecht op onze website of bij ondergetekende op john.depamelaere@textieltrekkers.be.
Tot wandel !

Gezinsbond Vichte organiseert
op zondag 26 juni

PICKNICK IN HET PARK !

KAMPIOENSCHAP “SLETSESCHIETEN”

ZOEKERTJE

VANAF 11u30 IN PARK HET BEUKENHOF
MET ANIMATIE VOOR JONG EN OUD:

De bib is op zoek naar de beste gamer van
de gemeente. Gedurende september kan je
oefenen, in oktober start de competitie
met finale op zaterdag 20 oktober. Wie
wenst mee te doen, gelieve zich in te
schrijven op volgend adres
marianne.demets@anzegem.be voor 1 juni.

springkasteel, visspel, kinderanimatie, schminken,
muzikale omkadering

KOM LEKKER MEE SMULLEN
IEDEREEN WELKOM – OOK NIET-LEDEN
Uitgebreide picknickdoos: aperitief, drank & dessert,
stokbrood, ham, kaas, kip, ei, inbegrepen

2

nemers luid aan te moedigen.
Start is om 17.00 uur en in de namiddag
om 15.00 uur zal er voor de jongsten ook al
een cross worden ingericht en dit alles in de
Kerkdreef. Nieuwe initiatieven worden genomen om de veldcross aantrekkelijk te maken
, dit jaar komt er zeker een zandstrook die de
deelnemers moeten overbruggen.
Op zondag 16 september 2012 hebben
we dan onze afspraak voor junioren.
Op kermisdinsdag 18 september 2012
wordt uiteraard de super hoogdag met de
80-ste editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS
voor elite met en zonder contract en beloften. We konden terug rekenen op zeer veel
wielerliefhebbers die de wedstrijd volgden
met het nieuwe podium. Dit jaar terug enkele veranderingen om nog te verbeteren. TV
EXQI zal niet ontbreken.
We kunnen niet zonder de steun van de
vele seingevers die de wedstrijden ieder jaar
in goede banen brengen.
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.!!

Inschrijven kan tot 20 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 – Dona Beunens 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

TC-Vichte organiseert tennislessen voor de
jeugd en voor volwassenen!
Kleutersport en -tennis (3 tot 5,5 jaar)
10 sessie van anderhalf uur
Elke donderdag van 16u30 tot 18u00 te
sporthal Beekdale
Kinderen (6 tot 12 jaar)
9 lessen van 1,5u (1 uur tennis en 30’ motorische vaardigheden):
Woensdagnamiddag, donderdag en zaterdag.
Adolescenten (12 tot 18 jaar)
9 lessen van 60' of 90'. Opties op maandag en
woensdag in de vooravond of op
zaterdag(voor)middag.
Volwassenen
9 lessen van 60' of 90’. Opties op maandagen woensdagavond.
Algemene info
De lessen starten vanaf maandag 16 april
2011. De lessen worden gegeven door een
lesgever instructeur B of hoger. Er wordt
gestreefd naar homogene groepen.
Inschrijven kan tot en met maandag 9 april
2012 via:
www.tennisschoolfundamentals.be
Lidgeld
Wie wenst deel te nemen aan de lessen moet
lid zijn van TC-Vichte.
Je kan je lid maken via de website van TCVichte :
www.tcvichte.be
Tarieven lidgeld:
Kinderen < 12 jaar betalen € 30
Jongeren > 12 jaar (Geel) betalen € 45
Volwassenen > 18 jaar betalen € 90
Daarmee:
- Ben je verzekerd tegen gebeurlijke onge-

Dinsdag 1 mei ons jaarlijks OKRA-feest in De
Rembrandt met middagmaal en gezellig samen zijn.
Donderdag 2 mei 2012 wordt er een kaartje
gelegd,in de bar van De Stringe”.

vallen
- Kan je gratis gebruik maken van de terreinen
- Geniet je van een voordeeltarief bij stages

Donderdag 10 mei 2012 wandelen in Vichte.
Beste Vichtenaren,

Tennisstage voor de Jeugd
Wanneer?
Stage 1: 1e week zomerverlof (2 t/m 6 juli)
Stage 2: 2e week zomerverlof (9 t/m 13 juli)
Waar?
Tennis: terreinen TC Vichte
Omni: grasterrein, speelpleintje, sporthal,..
allemaal in onmiddellijke nabijheid tennisterreinen
Verdere Info
Voormiddag: 9u tot 12u (tennis)
Namiddag: 13u tot 16u (omnisport/tennis)

Hier is OKRA-Vichte terug na een periode van
harde vrieskou zijn we zoals de vlinders uit onze
cocon gekropen om er met volle moed tegenaan te
gaan.
Na de nieuwjaarshow in Mol (dinsdag14 februari
2012),waar we met een volle bus heen en natuurlijk
ook teruggekeerd zijn, alwaar we getest werden op
onze lachspieren, en de gevoelige oortjes onderworpen werden aan hemelse muziek, vierden we de
petanque kampioen 23 februari 2012, want het is
een man Georges Vaneeckhoutte, de eerste vrouw
Clara Demeulemeester met koffie en gebak.

Bijkomende info via:

Vrijdag 18 mei 2012 ,een pittig fietstochtje,
steeds onder de deskundige leiding van Willy Migneau en de seingevers, die dat zeer goed doen.
Donderdag 24 mei 2012 spelen we petanque,
als de weergoden ons goed gezind zijn kunnen we
misschien buiten spelen.
Maandag 4 juni 2012 start de OKRA-Lourdes
bedevaart, tot en met 9 juni 2012(met de TGV.) Er
zijn 9 gegadigden,waarvan ééntje met de fiets. (Eric
Caes uit Anzegem) chapeau.
Wij houden het op donderdag 14 juni 2012 bij
een wandeling buiten onze Vichtse grenzen.
Na een maand rust moet de fiets er weer aan
geloven om ons langs veilige wegen te leiden,op
donderdag 21 juni 2012.

info@tennisschoolfundamentals.be
of 0472/40.39.76
Er worden nog flyers verdeeld via de scholen
van groot Anzegem.

We krijgen stillaan weer de reiskriebels en trekken met de bus voor een ééndagsreis op dinsdag 26
juni 2012 naar Maldegem. Naar het Canadaoorlogsmuseum+tuinen (missschien kan er een kanon aangekocht worden om zelfstandig te beginnen) We
gebruiken daar het middagmaal om daarna verder te
trekken naar een wijnproeverij (het middagmaal
moet toch doorgespoeld worden hé).

Vriendjesnamiddag 14/04/2012 van 14-17 uur
op de terreinen van TC Vichte
Op 14 april nodigen de jeugd van TC-Vichte
hun vriendjes uit:
iedereen brengt 1 vriendje/vriendinnetje mee
dat:
- geen lid is van onze tennisclub,
- nog geen tennislessen bij ons heeft
gevolgd.voor kids van de derde kleuterklas
+ lager onderwijs
Inschrijven kan bij:
Inge Haelterman : 0478/ 23 95 58
Deborah Debaveye: 0479/ 27 11 74
Via de tennisleraar.

We kijken uit naar de lente om met de sportactiviteiten te starten.Maar we huldigen eerst op 5 april
2012 de kaartkampioen (april 2011-april 2012),we
eten samen, met alle aanwezige kaarters een stuk
taart met een kopje koffie en meer dan één kopje. De
kampioen krijgt een beker en heeft een tractaat aan
zijn been. De tweede in de rij krijgt ook een attentie.
Daarna starten we voor een nieuw kaartseizoen.

Ploezerock 2012 – 30 juni 2012

Op woensdag 11 april 2012 is er ons”Paasfeest”in de”Rembrandt”de paashaas komt langs
met voor iedereen iets lekkers. Er is het optreden
van”Alpen Fever”, de lederhozen”zal er aan te pas
komen en het jodelen zal ook niet veraf zijn.
De volgende dag 12 april 2012 strekken we de
benen,want we zijn nog”stijf”van het zitten van de
dag ervoor, met onze eerste wandeling, buiten Vichte. (Start en aankomst aan “Den Breughel”).
De week erna op donderdag 19 april 2012
word de fiets van stal gehaald en rijden we een dertigtal km. met halfweg ne sanitaire stop en niet te
vergeten een dorstlesser.
We sluiten de maand april op donderdag 24
april 2012 met het maandelijks petanque, in De
Stringe”.

Op donderdag 28 april 2012 wordt er weer
met de ballen gespeeld binnen of buiten al naar
gelang het weer. Dit om het teveel aan calorieën van
de reis eraf te krijgen.
De bloeimaand is ten einde en we beginnen aan
de vakantie maand met op donderdag 5 juli 2012
de laatste kaarting voor het verlof.
Donderdag 12 juli 2012 word er gewandeld in
de thuisbasis.
We fietsen de vakantie in op donderdag 19 juli
2012, dan mag het paard op stal tot na het verlof.
Wie in Ter Vichten naar school is geweest kan zijn
hartje ophalen aan de goede en minder goede herinneringen van de jongensschool. Want er word petanque gespeeld onder het afdak (remise) van de jongensschool op donderdag 26 juli 2012.
OKRA-Vichte legt er in de maand augutus 2012
de riem af.
We verwachten een maximaal aan deelnemers,
hoe meer zielen hoe meer vreugde.
Aan iedereen die dit leest (of die dit niet leest
ook) een,
PRETTIGE VAKANTIE

In mei leggen alle vogeltjes een…….

“Ja…, ze gaan Vichteplaats opensmijten en ’t zal voor een endeke zijn”… Met deze openingszin begonnen we nogal paniekerig onze eerste werkvergadering in september.
’t Zou toch geen waar zijn dat editie 13 van ons aller Ploezerock ook daadwerkelijk een ongelukseditie zou worden? Nu, enkele maanden en een paar telefoontjes later kunnen we gelukkig op beide oren slapen.
De aannemer beloofde ons dat de Ploeze sowieso toegankelijk zal zijn op 30 juni. En zo zal
ons trouw publiek de traditionele muzikale start van de Vichtse zomer ook dit jaar niet moeten missen!
Aftrap van de 13de editie wordt gegeven omstreeks 18u15 door Tos Pitaal.
Deze band met leden uit Vichte en omstreken brengt een aantal prachtige rock covers die de
Ploeze zeker zal weten te bekoren.
Vanaf 19u45 is het de beurt aan Pure Kult. Deze op en top Belgische formatie brengt, zoals
de naam het al laat vermoeden, hulde aan The Cult. Misschien bij het grote publiek wat minder bekend, maar menig muziekliefhebber zal dit optreden zeker weten te smaken.
En dan is het opnieuw de beurt aan 2 buitenlandse kleppers. Rond 21u30 verwelkomen we
niemand minder dan The Red Hot Chili Peppers. De tribute band Ded Hot Chili Peppers uit
Ierland belooft met hun aanstekelijk enthousiasme de Ploeze in vuur en vlam te zetten.
De filmpjes die we van deze band al te zien kregen doen ons alvast reikhalzend uitkijken naar
hun komst.
Na dit spektakel is het tijd voor het hoogtepunt van de avond. Het succes van Iron Maiden
vorig jaar leidde ons dit jaar opnieuw naar Hongarije. Daar vonden we niemand minder dan
The Scorpions ! Het groot aantal concerten in binnen- en buitenland liegen er alvast niet
om: deze mannen zijn TOP ! De echte Scorpions, met wie deze tribute band al samen op het
podium stond, houdt dit jaar zijn afscheidstournee. Niet meer dan logisch dus dat deze tribute band dit jaar als top of the bill werd verkozen. Eén ding staat vast: het wordt weer
genieten van begin tot einde!
We hopen opnieuw op jullie talrijke aanwezigheid zodat net als vorig jaar weer alle records
aan diggelen geslagen kunnen worden.
Verdere info over deze 13de 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 30 juni op de Ploeze!!
Klaas Vermoere, Vichte on the Rocks - Ploezerock

Markant Vichte startte 2012 met een gezellig
Nieuwjaarsdiner het was een geslaagde
avond, met een ludiek tintje.
Uiteraard kan je van april tot begin juli bij
markant o.a. ook terecht voor:
zo 22/04 Graag Gedaan –Benefiet-Waregem
‘Gluren in Waregem’
di 24/04 Kookles: ‘Asperges anders’
woe 9/05 Voordracht – Opfrissen wegcode –
Politiezone MIRA
vr 1/06 Bedrijfsbezoek Verandas Demasure
ma 11/06 Fietstocht + verrassing
woe 4/07 Afsluiter: wandeling met culinaire
stops bij leden
Meer info in de kalender van De Verteller.
Gratis starters
Ben je met een zaak gestart sedert begin
2011 of start je een zaak vóór juni 2012?
Dan bieden wij je 1 jaar gratis lidmaatschap
aan!
Ledenvoordeel
Het netwerk van markant biedt je de kans
om andere vrouwen te ontmoeten op leuke
en leerrijke activiteiten.
Je kan inschrijven in 3 verschillende netwerken:
markant – Vrijetijdsnetwerk voor ondernemende vrouwen
mabizz – (markant-Unizo) Ondernemersnetwerk voor vrouwen
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artemis – markant – carrièrenetwerk voor
vrouwelijke professionals
We bezorgen je graag een folder met alle
info en voorwaarden.
Als lid krijg je korting op alle activiteiten
Je ontvangt gratis het markantmagazine
tweemaandelijks in de bus
Je vindt daarin kortingsbonnen voor tentoonstellingen, beurzen, reizen, ...
Je ontvangt gratis 3x de regiokrant met extra
aanbod van cultuur, bloemschikken, uitstappen, ... Je hebt een gepaste verzekering voor
alle activiteiten
Je krijgt 10% korting in het vakantiecentrum
Ter Helme te Oostduinkerke (zie www.terhelme.be )
Je hoeft dus géén zelfstandige te zijn... markant staat open voor alle dynamische vrouwen.
... dankzij jouw lidmaatschap steunt markant
projecten in het Zuiden (TRIAS ngo).
Wens je meer details over het jaarprogramma ‘PUUR’ en de activiteiten van markant
Vichte, geef dan gerust een belletje naar
Marianne gsm 0477 434 634 of stuur een
mailtje naar marianne@schamp.be. We
bezorgen je graag een kennismakingspakketje met alle info & een ‘m-pasje’, dat je aan
ledentarief vrijblijvend toegang geeft tot een
activiteit naar keuze. Aarzel niet om samen
met vriendinnen te komen ‘proeven’.
Altijd welkom!
Met markante groeten,
Het markantteam van Vichte

PROGRAMMA

Donderdag 26 april – HEDENDAAGSE OMGANGSVORMEN
Hoe organiseer je een feestje? Wat als
je een cadeau krijgt dat je niet mooi
vindt? Wat trek je aan bij welke gelegenheid? Hoe gedraag je je aan tafel?
Hoe schrijf je een mail of twitter je in
deze snelle communicatietijd? En wat
als je gsm plots rinkelt in een vergadering ? Deze activiteit brengt duidelijkheid in al deze situaties. We leiden je
doorheen de belangrijkste thema’s van
de moderne etiquette en houden halt
bij de speciale momenten (van geboorte tot overlijden) in het leven.
Een belangrijk uitgangspunt is de eigen
lichaamstaal en kleding. Een positieve
en gepaste houding is immers heel
belangrijk en geeft ons heel wat zelfvertrouwen.
Inlichtingen en inschrijving bij MarieRoos D’Huyvetter, Tel. 056/773006,
roosdhuyvetter@hotmail.com

Dinsdagavond 8 mei –
START FIETSSEIZOEN
Vanaf dinsdag 8 mei gaan we weer
wekelijks gaan fietsen. We spreken
af om 19u30 aan de nieuwe kerk.
Dinsdag 17 juli wordt er nog gefietst,
daarna is het verlof en fietsen we
opnieuw op 21 en 28 augustus.
Inschrijving is niet nodig. Dit is enkel
voor leden, leden zijn verzekerd.
Inlichtingen bij Marie-Roos D’Huyvetter, Tel. 056/773006, roosdhuyvetter@hotmail.com
Dinsdagavond 29 mei –
MAKEN VAN EEN REIGER
We maken een reiger om in onze tuin
te plaatsen.
Inlichtingen en inschrijving bij Cindy
D’Hoop, 0471/075719,
steven.peirs@telenet.be
Maandagavond 11 juni –
KLUSSEN VOOR BEGINNERS
“SANITAIR”
Vind je ook niet altijd een klusjesman
wanneer je een probleempje hebt in

huis? Geen nood! Zelf klussen en kleine probleempjes verhelpen is het doel
van deze activiteit. De cursus ‘Klussen
voor beginners’ zegt precies wat er te
verwachten valt. Er wordt vooral gefocust op enkele basisklussen. Wij leren
onder andere lekkende kranen en verstopte afvoeren repareren.
Inlichtingen en inschrijving bij Anne
Waelkens, Tel. 056/775785, curdenanne@skynet.be
Woensdagnamiddag 4 juli –
UITSTAP MET KINDEREN
Info en inschrijving bij Mady D’Hoop,
Tel. 056/772371,
mady.dhoop@scarlet.be
Vrijdagavond 6 juli –
AVONDJE UIT
Info en inschrijving bij Ingrid Vandepitte, Tel. 056/775756, ingrid.107@hotmail.com
www.kavvichte.tk
Algemene inlichtingen : Christine Cosaert, Overakker 33, Vichte, Tel.
056/775466, debel.cosaert@telenet.be

KVLV-Vichte

AGENDA
April
ma. 16: Kortrijk, toneel “Afscheid” in de stadsschouwburg
di. 17: De Stringe – kaarten
di. 24: Deerlijk, bedrijfsbezoek bouwonderneming
Dewaele + Bowling
Mei
di. 8:
Bellegem, provinciale wandeling
di. 15: REMBRANDT te 14.30 u. Voordracht gegeven
door
Alain Remue over zijn “cel van vermiste kinderen”
Juni
di. 19: De Stringe – kaarten
di. 26: ½ dag naar de commandobunker te Kemmel
en het smokkelaarmuseum te Godewaersvelde
Juli
di. 17: REMBRANDT te 14.30 u. muzikale namiddag
met Hugo Debacker en René Berton

Werkjaar 2012

JAARPROGRAMMA KVLV-VICHTE 2012
do. 19/04/2012 19u30 refter Beukennoot knutselles lesgeefster : Nathalie Hoste
ma. 30/04/2012 dagreis bezoek Floriade (organisatie KVLV-Ingooigem)
do. 10/05/2012 14u De Schakel Gewestnamiddag "Trap niet in de
val" Waregem voor weduwen, alleenstaanden, mantelzorgers en alle geïnteresseerden.
woe. 23/05/2012 19u30 bar De Stringe Zorgzaam samenleven : "Goed
omgan met elkaar" lesgeefster : Mieke Vanwalleghem
woe. 6/06/2012 19u30 vertrek kerk Vichte sportactiviteit
za. 16/06/2012 13u vertrek kerk Vichte verrassingsreis !
Voorzitster Greet De Kesel
056/32 56 89
Proost
L. Vandemoortele
056/77 78 70
Secretaresse Dorine 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

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zondag 10 juni 2012
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

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

OPENINGSUREN:
Maandag tot vrijdag 5u00 tot 19u00
Zaterdag 5u00 tot 14u30

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

ontharingen
en

Trui Parmentier

alle
schoonheids-

Garage-Carrosserie

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

DESMET

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

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

Fzorgen
REDERICK

Jan Breydelstraat 70B 002 - 8530 Harelbeke

nu ook digitaal drukwerk !

touching your heart

M. Schiettecatte

Jan Breydelstraat
70B 002
8530 Harelbeke

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

Tel: 0496/473820 - Fax 056 444 981

www.sunroofcleaner.be

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

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

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

