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DE VERTELLER

Editoriaal

Beste dorpsgenoten,
Waar je gaat langs Vlaamse wegen, kom je wel eens wegenwerken tegen.
Het is een waarheid als een koe. Nooit worden er meer wegen heraangelegd
en bouwwerken voor algemeen nut opgetrokken of gerenoveerd als in een
verkiezingsjaar. Een centrumstraat hier, een stationsplein daar, een schoolgebouw ginder. Rioleringen, trottoirs, vluchtheuvels, dorpskernvernieuwingen … het kan niet op. Niets ontsnapt aan de aannemerswoede. Je zou de
politiek er zowaar van verdenken een dikke vier jaar alle financiële middelen op te potten, om dan in hun laatste 18 maanden in functie alle zuur
gespaarde euro's er door te jagen. Het ruikt toch sterk electoraal, me dunkt.
Pas op, begrijp me niet verkeerd, ik ben blij met deze vernieuwingen en
renovaties. Sommige ervan zijn zelfs schromelijk laat en moesten al 10 jaar
geleden hun beslag gekregen hebben. Maar de praktijk valt toch enorm op,
en je mag gerust stellen dat alle verkozenen van gemeentes en steden in
hetzelfde bedje ziek zijn. Al zijn ze links, rechts of averechts, bij avond zijn
alle katjes grauw. Eigenlijk zou je hierbij de vraag kunnen stellen of het wel
toegelaten is electoraal voordeel te halen uit publieke fondsen. Het is raar
dat de PVDA geen sperperiodes heeft voorgesteld. Maar nu ben ik wellicht
te anti-politiek en dat is een brug te ver. Zonder de politiek hadden we geen
kleurrijke figuren als een rodeostierrijdende Jean-Luc Dehaene, een roze
strikjesdragende Elio Di Rupo, een brommende Tobback of een neologismen
spuwende Herman de Croo gehad. Pas op, onze plaatselijke politici zijn al
even kleurrijk. Maar dat kunnen jullie zelf ook wel aanvullen, niet?
Enfin, momenteel lijk het electoraal de stilte voor de storm te zijn. De politici zullen weldra aan hun zomerreces beginnen, maar achter de schermen
zal er des te meer "gekonkelfoesd" worden, vermoed ik. Hoe dan ook, de
komende maanden zullen de politieke lichten pogen onze geesten te verhelderen, wees daar maar zeker van!
Over geesten gesproken, in vorige editie sprak ik over de opgravingen aan
de oude kerk. Wel ik kan u meedelen dat er meer dan 50 skeletten aan de
oppervlakte gekomen zijn, enkel en alleen in de gleuf waar de riolering zal
komen. Mochten al de plaatselijk overleden residenten kunnen spreken, dat

Opgelet bericht aan
de bevolking en de
inwoners van de
betrokken straten.
Naar aanleiding van de Ommegang en
zijn activiteiten zal er op politiebevel een
tijdelijk verkeersreglement zijn op 30 juni
en 1 juli.
Op zaterdag 30.06.2012 vanaf 15u30 tot
zondag 01.07.2012 om 20u00
Is de toegang voor iedere bestuurder verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het kruispunt Kerkdreef-Vichteplaats en de Oude
Kerk.
Is de toegang voor iedere bestuurder verboden in beide richtingen, met uitzondering van plaatselijk verkeer in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen de Kerkdreef-Beukenhofstraat en de Oude Kerk.
Het verkeer komende uit de richting
Deerlijk wordt ter hoogte van het kruispunt Beukenhofstraat-Kerkdreef omgelegd via de Beukenhofstraat naar de
Peter Benoitstraat (Vichte centrum)
Op zaterdag tussen 18u30 en 02u00 is de
Vichteplaats verkeersvrij en afgesloten
vanaf het kruispunt met de Kerkdreef,
“de Spar” en het kruispunt met de Hoekstraat-Vichteplaats en is er tevens een
parkeerverbod.

zou er wellicht veel kabaal in en rond de oude kerk zijn. Zo een herrie zou de
kerkuil die daar sinds enkele jaren zijn rustplaats heeft, niet erg appreciëren.
Menige jongere die 's avonds uit de plaatselijke "stube" strompelde en langs
het 900-jarig romaans erfgoed passeerde, heeft zich al een bult verschoten
toen hij of zij het schrapend geluid hoorde die het witgevleugeld diertje
voortbrengt.
Het schrapend geluid dat de bulldozers op de Vichteplaats voorbrengen zal
ook nog een tijdje langer duren dan oorspronkelijk voorzien. De werken hebben reeds enkele weken vertraging opgelopen. De fase, die de riolering vanaf
café den Breugel langs de oude kerk op de collector aan de meisjesschool
moet verbinden, is uitgesteld tot na het bouwverlof in plaats van ervoor. Naar
verluidt zouden de klinkerleggers wel doorwerken tijdens de ganse zomer
vakantie. Zo treedt er geen extra oponthoud op bij het heraanleggen van de
eerste fase van de Vichteplaats tussen den Breugel en het Molenhuis.
Door de werken zijn er tijdens het ommegangweekend niet veel activiteiten van verenigingen voorzien. De traditionele Ploezerock en de wielerkoers
voor Nieuwelingen laten zich echter niet uit het lood slaan. Zij zorgen ook dit
jaar voor de nodige animo. Het juiste programma kan je hier verder in deze
Verteller lezen. Bevlag alvast jullie huizen met één van de oudst afgebeelde
wapenschilden van Vlaanderen, zo breng je nog wat kleur op onze openbare
bouwwerven. Indien je nog geen vlag van ons dorp hebt, dan kan je die
steeds bestellen in café den Hert of bij één van de bestuursleden van de
Dorpsraad Vichte.
Tot op één van de vele evenementen die onze verenigingen voor jou in
petto hebben tijdens de zomermaanden. Tot op het ommegangweekend.
Zorg dat je erbij bent! Wellicht krijg je vanuit een verwachte hoek nog een
traktaat?!
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie
Voorzitter

TC Vichte

Programma Ommegang 2012
Zaterdag 30 juni

Zondag 1 juli

stelt voor:

18.00-01.30u Ploezerock, Place Pia (plein voor 15.00-17.30u Ommegangsprijs
het kasteel) diverse rockbands
Wielerwedstrijd
(zie afﬁche hieronder)
voor nieuwelingen
18.15-19.15u Tos Pitaal
Inschrijvingen en start Vichte19.45-21.00u The Cult door Pure Kult
plaats (café Breugel)
21.30-22.45u Red Hot Chili Peppers door
Aankomst Oudenaardestraat
Ded Hot Chili Peppers (Ie)
(café de Gilde)
23.30 - 01.30u Scorpions door the Scorpions
19.00 u
Optreden Cafe Breugel
Tribute Band (Hu)
dj bij mooi weer
Org.: Plouzerock, inkom gratis
Gelieve jullie huizen te tooien met de vlag van Vichte, alvast bedankt.

2e Familie-happening
Zondag 19 augustus 2012
10u30 - 17u
voor leden en niet-leden
Brunch van 11u tot 13u

Kinderanimatie - Tennisinitiatie
Tenniswedstrijden
Randanimatie - Petanque
En nog veel meer
Place to be:
aan de tennisvelden nabij de Sportzaal
Noteer alvast in uw agenda

Gezinsbond Vichte organiseert op

ZONDAG 26 JUNI

PICKNICK IN
HET PARK!

Op zondag 01.07.2012 is van 12u00 tot
24u00 de toegang verboden voor iedere
bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan
het standbeeld van de Verteller en in de
Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het
kruispunt Kerkdreef-Vichteplaats en de
Oude Kerk)
Het is voor iedere bestuurder verboden
stil te staan of te parkeren in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan de
Spar)

KAMPIOENSCHAP
“SLETSESCHIETEN”
VANAF 11.30 u. IN PARK HET BEUKENHOF
MET ANIMATIE VOOR JONG EN OUD:
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
Inschrijven kan tot 20 juni bij:
Gerrit Bauwens – Mieke Laridon
Joris Vercruysse – Ann Verplaetse
Henk Vanwymelbeke – Dona Beunens

Tijdens de ommegangsfeesten van 28
juni tot 2 juli is de toegang verboden
voor iedere bestuurder op het Markt-en
Kasteelplein (kermislocatie)

Ter Beke 8
Beukenhofstraat 26,
D. Vanhautestraat 13,

056 77 65 21
056 77 67 30
056 77 54 50

Leden:
Kinderen 6-12 j.: €6.00 - Volwassenen:€9.00 - Gezinskaart: €28.00

Overtreding van dit reglement wordt
bestraft met politiestraffen.

Niet–leden betalen:
Kinderen 6-12 j.: €8.00 - Volwassenen: €12.00
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WIEL
IN
WIEL
Beste sportvrienden;
Het weekend rond de VLAAMSE TEXTIELPRIJS VICHTE op dinsdag 18 september
2012 zal terug uitgroeien tot een dorpstreffen waar velen nog lang zullen over praten.
Inderdaad het bestuur van Wiel In Wiel
neemt de oudste der kermiskoersen eens deftig onder handen. Onze TEXTIELPRIJS komt
terug uitgebreid op EXQI SPORT TV.
De eerste uitzending is op woensdag
19/09/2012 om 18u30 en dit gedurende
10 dagen.
Dit jaar vindt de 80ste editie plaats en het is
in het professioneel wielergebeuren een
begrip geworden en in onze gemeente één
der mooiste evenementen van het najaar.
Het wielerseizoen van Vichte start op zondag
1 juli 2012 met een NIEUWELINGENKOERS.
Allen op post aan de GILDE waar de aankomst is . De start is om 15u00 en de inschrijvingen in Café de Breughel bij Bernard, 11
ronden moeten worden afgelegd voor een
totaal van 69.3 km.
Ook op 26 augustus 2012 is er een NIEUWELINGENKOERS in de Lendedreef om
16.00 uur start ter gelengeheid van de Lendedreefse Feesten. Deze wedstrijd telt 16
ronden met en totaal van 67.2 KM.
De “veldcross der Vichtenaren” zal zeker niet
ontbreken en is al aan de achtste editie toe.
Op zaterdag 15 september 2012 verwachten we U massaal in de kerkdreef; let wel op
het uur van de start : om 16u30.
Er zal ook een feesttent (met Vlaamse en
andere muziek) in de wei staan en het is een
volledig nieuw parkoers.

ksa ter vichten zoekt het in schotland

De start is om 16u30 op het einde van de
Kerkdreef aan het kapeltje de aankomst na
10 ronden aan de school in de Kerkdreef.
Er zullen ook terug de balkjes zijn en een bijkomende attractie zal zeker de ZANDSTROOK zijn. Het bestuur kijkt ernaar uit met
dit nieuwe initiatief.
Op zondag 16 september 2012 hebben we
dan onze jaarlijkse afspraak voor de juniorenwedstrijd. Deze telt 15 ronden met een
totaal van 94.5 KM
Kermisdinsdag 18 september 2012 wordt
uiteraard de super hoogdag met de 80ste
editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor
Elite en beloften.
Voor de wedstrijd zal op een podium opgesteld voor het Café Molenhuis een voorstelling zijn van de verschillende deelnemers met
een klein interview.
Al enkele renners met naam hebben terug
toegezegd om te rijden in Vichtse Textielprijs. De wedstrijd telt 12 ronden met een
totale afstand van 150 km met start aan de
platse om 14u00. De renners starten naar het
kruispunt toe door de werkzaamheden verder aan de “platse”.
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.
Tenslotte wensen we iedereen prachtige en
sportieve wedstrijden toe. Tot hoors.!!

Hallo!
Na enkele weken KSA-rust,
zijn we er met de leiders
opnieuw stevig ingevlogen
om van de aankomende
kampen weer een supertijd te maken!
Tien dagen (voor de jongste zes) kamp, het
hoogtepunt van het werkjaar, de hele dag uit
ravotten, spelen, gek doen, met vrienden
onder elkaar zijn… kortom: ideaal om te
bekomen van de toetsen en examens! Ik geef
even een overzichtje van onze drie kampen.
De Knapen en Jonghernieuwers (1ste
t.e.m. 4de middelbaar) vertrekken op 3 juli
met de trein richting Hamont-Achel (tegen
de Nederlandse grens). De JHN’ers zullen
daar met hun piratenboot gaan varen, terwijl
de KNP zich inwijden in de mysterieuze
wereld van Da Vinci. De Kapoentjes (3de en
4de leerjaar) en Tiptoppers (5de en 6de leerjaar) maken van 11 tot 20 juli Balen-Olmen
onveilig. Terwijl de Kapoentjes zich bekwamen in de edele ridderkunst, gaan de TTP op
avontuur in the Wild Wild West. Op 15 juli
vervoegen de Kabouters (1ste en 2de leerjaar) de KAP en TTP. De jongste gaan Nog
niet bekomen van deze superleuke kampen,
trekken de leiders al vanaf 23 juli met de

Dikke KSA-groeten,
de leiders.

JEUGDSTAGES TC Vichte
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 (omni/tennis)
Lunchpauze tussen 12u en 13u onder toezicht, opvang vanaf 8u ’s ochtends en tot 17u
’s avonds is voorzien!!! Wel graag op voorhand een seintje indien noodzakelijk.
Omnisport bestaat uit conditie-/coördinatietraining, sport en/of spel in groep,…
U ontvangt een ﬁscaal attest waarmee u de
kostprijs gedeeltelijk kan terugvorderen via
uw belastingen!!!

Vksj Vichte…. frituurt !
Halloooo Vichte!
De examens zijn ingevuld, de
punten geteld maar vooral de
zomer begonnen! De leidsters
zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het snel naderende kamp in
Kinrooi. Op deze prachtige kampplaats
wordt zullen we met volle teugen kunnen
genieten. De kampthema’s zijn weer stuk
voor stuk pareltjes, nu enkel nog hopen op
goedgezinde weergoden. De kampboekjes
die begin juli in jullie brievenbus zullen te
vinden zijn bevatten alle informatie die
nodig is om deze avonturen te kunnen beleven.
Maar voor het zover is staat er nog iets
anders voor de deur. Voor het eerst zult u ons

Hernieuwerban richting Schotland op kamp.
Op de planning staan onder andere bezoeken aan de highlands en Glasgow. Om dit
kamp financieel te ondersteunen, houden de
leiders de komende weken een kasactie. Zij
gaan van deur tot deur om “confituur’kes”
en “frangipane’kes” te verkopen. Voor
amper € 6,00 heb je een overheerlijke doos (1
kg) koekjes! Niet twijfelen dus! Wij hopen
alvast dat de KSA-zomer weer eentje wordt
om veel leuke herinneringen aan over te
houden. We willen alvast alle mensen bedanken die ons helpen bij het realiseren van deze
kampen (chauffeurs, koks…)! Ook de ouders
van onze leden bedanken we voor het vertrouwen die zij in ons stellen. Daarnaast zetten we ook graag eens de ouders van de leiders in de bloemetjes voor hun steun, hun
geduld en voor het doen van onze was na het
kamp. Dank je wel allemaal! Tot slot willen
we u, lezer van deze Verteller, ook bedanken
voor de interesse die u in KSA toont. Heb je
vragen? Aarzel dan niet om de bondsleider
(Jelle Ryckoort) te contacteren op het nummer 0497 37 66 07.

NIET terugvinden op de Vichteplaats tijdens
het kermisweekend. Althans niet met ons
eigen kraam. We moeten ons namelijk klaarstomen voor een ander kraam.
Op 6 juli gaat “VKSJ Vichte Frituurt” door
aan ons lokaal in het Beukenhof. Zin om al je
vriendinnetjes nog eens terug te zien sinds
de vakantie begon en nog eens te bespreken
wat je nu wel en niet zal meenemen in je
koffer, dat kan, bij een lekkere hamburger of
een paar lekkere frietjes of voor de snoepers
onder ons, BEIDE! Maar iedereen die gewoon
zin heeft om gezellig samen te zitten bij een
drankje is ook zeker welkom!
Wij zien jullie dus op 6 juli tussen 18u30 en
21u aan het lokaal in het Beukenhof.

VLAANDEREN FEEST
OP 8 JULI
SAMEN MET DE DAVIDSFONDSAFDELINGEN
VAN ONZE FUSIEGEMEENTE ANZEGEM

Op zondag 8 juli-2012
Nodigen wij U uit voor de

11 juli-viering
Start met H.Mis
in de Sint Arnolduskerk te Tiegem
om 10u
vervolgens de academische zitting
in de Mensindezaal - Tiegem
Om 11u
***
Gastspreker Guido Moons
Voorzitter
van de Vlaamse Volksbeweging
***
Eline Vandenheede & Beatrice Balcaen
zorgen voor de muzikale omlijsting

U houdt van zingen ?
Het Gemengd Sint-Stefanuskoor is steeds op zoek naar nieuwe leden.
Ons 4-stemmig koor telt momenteel een 50-tal leden, wordt begeleid door dirigent Dirk Trachet en nodigt u heel graag uit om volledig vrijblijvend een repetitie bij te wonen en mee te
zingen met onze koorleden. Iedere dinsdagavond (19u30 -21u) repeteren wij in de kerk, u
bent van harte welkom !
Info bij : Anna Dewaele (voorzitster – 056.77.49.00) of
Hans Van Den Broucke (ondervoorzitter – 056.77.87.83)
Noteer alvast 26 en 27 oktober in uw agenda, wij nodigen u heel graag uit op het
“Herfstconcert“ van het Gemengd Sint-Stefanuskoor in samenwerking met het koor van
Zulte, op 26 oktober in Zulte en op 27 oktober in de kerk in Vichte (19u30 - € 8,00 ) – meer
info in de volgende editie van De Verteller
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Kostprijs Leden
Hele dag:
€120
Halve dag:
€70
Speciaal aanbod voor jeugdleden TC Vichte:
bij inschrijving voor een volledige dag van
meerdere kinderen uit zelfde gezin ontvangt
u €10 korting per inschrijving!!!
Kostprijs Niet-Leden
Ganse dag: €130
Halve dag: €75
Betaling
Contant bij aanvang van de stage (maandagochtend) aan Jürgen Thienpont
Vragen & Inschrijvingen
Vragen kunnen worden gesteld via het contactformulier
Inschrijven kan via de inschrijvingspagina en
dit tot 5 dagen voor aanvang stage
Jürgen Thienpont
Tennisschool FUN!damentals
0472 40 39 76

Achtste kapellekestocht
Op 19 augustus organiseert KWB Vichte de
8e kapellekestocht. Deze mountainbiketocht heeft opnieuw een gevarieerd
parcours, voor zowel de recreatieve als voor
de meer getrainde biker.
Dit jaar zitten er weer tal van vernieuwingen in ons parcours. We rijden door de
Gavers, verkennen het glooiende Bellegem
en laveren tussen de smalle paden op en rond
Tiegemberg. Recreanten kunnen nog steeds
in de Gavers terecht maar kunnen ook hun
conditie eens testen in Tiegem. Afstanden
variëren tussen de 35 en de 95 km.
Inschrijven kan van 7u30 tot 11u. Tevens
wordt er dit jaar een begeleide kids-toer
aangeboden van 25 km. Verzamelen kidstoer om 9u15 en start om 9u30.
Voor meer informatie, zie :
www.kapellekestocht.be
of info@kapellekestocht.be

ILOILO-Vichte
Boekentips:
winnaars
KJV 2011-2012
tot 6 jaar:
Meneer René-Leo Timmers
6 tot 8 jaar: Ridder Muis- Dirk Nielandt
8 tot 10 jaar: Soﬁe en de pinguïns-Edward
van de Vendel
10 tot 12 jaar: Verdwijnkind-Bies van Ede
12 tot 14 jaar: De hongerspelen- Suzanne
Collins
14 tot 16 jaar: Galgenmeid-Jean-Claude van
Rijckeghem
Inschrijven voor het leesjaar 2012-2013 kan
vanaf nu in de bib!

BIBNIEUWS
We bouwen verder aan een goede dienstverlening. Om ﬁlevorming bij inleveren en uitleen te vermijden plaatsen we begin juli een
2e zelfuitleen. Met dank aan de vele bezoekers uitleenpost Vichte.

Vakantieregeling:
vanaf 1 juli kan alles mee tot 29 augustus
Opgelet geen uitleen op maandag 2 juli en
woensdag 11 juli 2012. Vakantie vanaf zaterdag 21 juli.
Voor grote nood is bib Anzegem nog open
t.e.m. zaterdag 29 juli.

Word de B²G, de beste bibgamer
van Anzegem!
Laat je gepimpte pc, consoles en controllers
maar thuis. De bib heeft het allemaal in huis
in september en oktober. Tieners, kids, jongeren, zelfs hele gezinnen, werkelijk iedereen kan deelnemen. Ervaren gamers hebben
misschien een streepje voor, maar onderschat
nooit het Beginners Luck! Bovendien is deelname volledig gratis. Waar wacht je nog op?
Wil je toch een beetje voorbereid zijn, ga dan
nog snel even oefenen in de bib.
Schrijf je in voor Start to game in de bib:
bibinfo@anzegem.be met ﬁnale in Anzegem
op de verwendag, zaterdag 20 oktober 2012.
Gezinsbond Vichte organiseert voor de 12de maal haar

TWEEDEHANDSBEURS

op zaterdag 29 september 2012, 14 - 17u.
in De Stringe, Ommersheimplein te Vichte
Met de beurs willen we jonge
gezinnen helpen om tegen
een zacht prijsje een uitzet
samen te stellen. Gezinnen
kunnen goederen verkopen
die nog in goede staat zijn.
En als verkoper krijg je zo
nog iets terug van je oorspronkelijke investering. De toppers zijn kinderkleding, speelgoed, boeken, babymateriaal en zwangerschapskleding. Maar ook ﬁetsjes en meubeltjes doen het goed.
• De verkoop van de goederen vindt rechtstreeks plaats tussen standhouder en klant.
Dit betekent concreet dat iedere standhouder gedurende de hele verkooptijd bij zijn
stand blijft staan en zijn gerief aan de man
(of vrouw) brengt.
• Een standhouder die lid is van de Gezinsbond huurt een tafel (+/-2 m²) tegen de prijs
van € 10.00. Niet-leden betalen respectievelijk € 15.00.
• De toegang voor de kopers is gratis, zowel
voor leden als voor niet-leden.
• Er is een cafetaria voorzien.
• Verkopers kunnen inschrijven tot woensdag
27 oktober (of tot alle tafels besproken
zijn).

Inschrijven:
- Via e-mail naar dirkgabriel6@msn.com
- Uw inschrijving is pas deﬁnitief na het storten van het juiste bedrag op rek. 9795827384-17 van Gezinsbond Vichte. Naam &
eventueel lidnummer Gezinsbond vermelden bij overschrijving.

Afspraken
• Verkopers kunnen hun koopwaar uitstallen
vanaf 12u00. Er zal een laad- en loszone zijn
in de Vlasschaardstraat tegenover de dienstingang van De Stringe.
• De verkoper staat zelf in voor de verkoop
van zijn waren en neemt alle onverkochte
goederen terug mee.
• Dieren, gevaarlijke producten, wapens en
etenswaren zijn niet voor verkoop toegelaten.

OKRA-TREFPUNT

Met de werkgroep Iloïlo-Vichte
organiseren we ook dit jaar met
Vichte kermis een spetterend
weekend ten voordele van de
mensen in ons melaatsendorp.
Op vrijdagavond 14 september 2012 nodigen
we iedereen uit om samen met vrienden en
familie te komen kijken naar het optreden
van het Vocaal Ensemble “Septem Viri” in de
Oude Kerk vanaf 20u. Septem Viri bestaat uit
7 mannen die a capella zingen : de mooiste
kaskrakers van onder andere Elvis Presley en
the Beatles tot de beste hits van de hedendaagse popmuziek, samen met heel veel
humor gebracht in een prachtige muzikale
show.
De toegangsprijs per persoon bedraagt 10
euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur.
Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.
Kaarten kunnen bekomen worden bij :
- familie Vaneeckhout-Vantomme
056/77.50.22
- Pastoor Luc Vandemoortele 056/77.78.70
- en alle leven van de werkgroep
Op zondag 16 september organiseren we
vanaf 14u in de Oude Kerk terug een Vlaamse Kermis met allemaal originele soorten
volkspelen. Rond de Oude Kerk kan je mee
doen met het ganse gezin aan ons Petanquetornooi. Het hele gebeuren combineren
we met de boekenbeurs van het Davidsfonds
Vichte. In een gezellige familiale sfeer kan je
steeds terecht voor een hapje en een drankje.
Dit alles organiseren we natuurlijk ten voordele van ons melaatsendorp in de Filippijnen.
Gedurende onze activiteiten staan we ter
beschikking om de nodige informatie te
geven rond ons project. Zo kunnen we u vertellen hoever het staat met de verschillende
projecten rond zelfvoorziening binnen het
melaatsendorp : het kantklossen, de eigen
bakkerij en apotheek, de watervoorziening,
de huisvesting en de studiebeursen voor onze
studenten.
Kortom duizend en één reden om zeker af te
komen.
Tot op het kermisweekend.
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Olekenbosstraat 36 - 8570 Vichte-Anzegem
056/77.50.22 - rekeningnr. 001-4823906-75
Isabel Beirlaen
Rudy en Dorine Vanderstene
Pastoor Luc Vandemoortele
Patriek en Nicole Vaneeckhout
Peter en Kirsten Verschueren

Hallo Vichtenaren,
Hebben jullie die lange winter
overleefd? Alsof het nog niet
genoeg was heeft maart (met haar
vuile taart) ons ook goed liggen
gehad. Natter kon niet zeker!!!!
Gelukkig waren bij Okra-Vichte tal
van activiteiten, zoals je hierna ook kunt
lezen, onze maandelijkse kaart namiddag op
de eerste donderdag van de maand en
petanque op de vierde donderdag. We hebben ondertussen ook de petanque -en kaartkampioen gevierd met kofﬁe en gebak.
Ons”paasfeest” op woensdag 11 april was
een denderend succes met het optreden
van”Alpen Fever” Met 155 aanwezigen vertoefden we werkelijk in Oostenrijk(Tirol) met
heel veel “ambiance”.

spelen in de jongensschool. De herinneringen
zullen weer naar boven komen.We danken
hierbij directeur Karel Demeulemeester om
gebruik te mogen maken van zijn infrastructuur. Hopelijk sneuvelen er geen ruiten zoals
in de tijd van toen maar, wees gerust meester, de petanque ballen rollen over de matten er is dus weinig kans op schade hé.

In de maand augustus is het
”wapenstilstand”bij Okra-Vichte.

Wij zijn gestart met de ”zomeractiviteiten” in
april. De tweede donderdag hebben wij
gewandeld op het thuisfront, waar 38 dappere Belgen het regenweer hebben getrotseerd. Onze eerste ﬁetstocht is letterlijk en
ﬁguurlijk in het water gevallen. Maar we
laten ons echter niet kennen en volharden in
de boosheid door iedere maand opnieuw te
wandelen en te ﬁetsen. Halverwege de wandel- en ﬁetstocht stoppen we om onze dorst
te lessen, kwestie van niet droog komen te
staan. Nadien kaarten we nog eens na
in”Den Breughel”, waar er ondertussen een
tombola wordt gehouden met 5 waardebonnen ter waarde van €5 als prijs. De zesde prijs
is een Okra-hesje. Het is de bedoeling om
iedereen in een Okra-hesje te zien wandelen
of ﬁetsen want we houden het graag veilig.
Op maandag 4 mei zijn er 9 leden van OkraVichte met de TGV vertrokken voor de Okrabedevaart in Lourdes. Op dinsdag 29 mei is
één Okra-lid, Eric Caes uit de Klokketuin in
Anzegem vanuit Ieper met de ﬁets samen
met 49 andere bedevaarders uit West-Vlaanderen vertrokken naar Lourdes. We konden
hen van dag tot dag volgen op de website.
We krijgen opnieuw de reiskriebels te pakken en trekken op 26 juni per bus richting
Adegem naar het Canadamuseum met een
bezoek aan de tuinen. In de namiddag
bezoeken we in Maldegem een wijnmakerij
met demonstratie en (wellicht het bijzonderste!) degustatie, waarbij iedereen 2 glazen
wijn wordt aangeboden (hik!hik!hik!.....)
Daar we in de vakantie maanden geen
gebruik kunnen maken van ”De Stringe”
gaan we terug naar school. Tijdens de vakantie gaan we in de maand juli petanque te

FAMILIEFEEST 2012
CC De Stringe Vichte

Zaterdag 18 augustus ( KWB & OKRA )
12.00 Middagmaal
Ardeens gebraad in mosterdroomsaus met een
waaier van groentjes en kroketjes à volonté
Volwassenen € 11.00
Kinderen ≤12 jaar € 6 (frikadellen met frietjes op aanvraag)
Kaarten vooraf te bestellen tot en met 11 augustus.
Vancamelbeke Ivan 056 / 77 32 87
Vandeginste Laureins 0497 / 53 25 93
13.00 Koffie & cake
14.00 Petanquetornooi Grote prijs Kantoor Willy Van Den
Berghe Centea – Verzekeringen – Securex – Immobilien
Duplette inschrijving ter plaatse van 13u30 tot
14u00. Deelnameprijs €1.00 per persoon . (aparte
kinderreeks tot 14 jaar )
- Enkel voor bewoners van Groot - Anzegem .
- Bij regenweer wordt er binnen op matten gespeeld .
- Voorinschrijving : Naessens Paulette 0485 / 30 42 87
17.00 Kaarting Bieden of manillen
Inleg €1.00 per persoon - Iedereen prijs
Teerlingworp Te winnen: konijn

VICHTE WIJK LENDEDREEF

We mogen wel niet het familiefeest van
zaterdag 18 augustus 2012 niet uit het
oog verliezen. Samen met KWB-Vichte gaan
we van start met :
- om 12u00 het middagmaal: Ardeensgebraad in mosterdroomsaus met een waaier
van groentjes en kroketjes à volonté (€ 11).
- De kinderen worden ook op hun wenken
bediend met eveneens hetzelfde menu of
frikadellen met frietjes(€ 6). De calorieën
zullen weer de hoogte inschieten.
- Om 13u00 is er kofﬁe met gebak(om de putjes te vullen).
- Om 14u00 gaat het petanque(duplette) van
start met € 1,00 als inleg per persoon.
- Er is een aparte reeks voor de kinderen tot
14 jaar.
- Bij regenweer word er binnen gespeeld(op
matten).
- Voor de kaarters is het om 17u00 “pijkens
troef”, €1.00 inleg per persoon,iedereen
prijs.
- Er gaat voor alle aanwezigen een teerlingworp door. De prijs is een konijn met alles
erop en eraan: met lange of korte oren,je
kiest maar.
- Ondertussen is de bar doorlopend open.
Niemand moet dus met dorst naar huis
gaan.
Het verlof en de vakantie loopt stilaan op zijn
laatste beentjes en we kijken al terug uit
naar het blij weerzien met de kaarters op
donderdag 6 september. Op donderdag
14 september zetten we terug ons beste
beentje voor om 6 à 7 km, te wandelen. We
starten buiten Vichte .
Nu “kermis-Vichte”altijd zal doorgaan op het
derde weekend van september, zijn wij daar
beland met ons verhaal .
Beste 55-plussers je ziet er is heel wat te doen
bij Okra-Vichte, kom gerust een kijkje nemen
bij één van onze activiteiten, altijd welkom.
Aan alle Vichtenaren een zonnige, aangename en deugddoende vakantie en vergeet
zeker de kermis niet !.
Vriendelijk groeten
Okra-Vichte

(Lendedreef, Elf-Novemberlaan, Edgard Tinel -en Herman Roelstraetestraat)

Kermisfeesten 2012

(Tent: naast voetbalveld Lendedreef aan Boterbloemstraat)

VRIJDag 24 augusTus 2012.
17u00 Koffiefeest voor gepensioneerden en langdurige zieken van de wijk
17u30 Optreden van Frans De Ketele: amusement verzekerd voor de ganse avond
19u00 Receptie voor de sponsors van onze feesten
20u00 BINgO-aVOND : 6 loten voor € 4 - € 2000 prijzen
Iedereen Welkom - Gezellig samenzijn
ZaTERDag 25 augusTus 2012.
Van 14u00
gratis pannenkoekenfestijn voor kinderen tot 12 jaar
tot 15u00
vooraf inschrijven bij Hilde Vanhoutte Edgar Tinelstraat 26(tel.056/774145)
Van 15u00
KINDERaNIMaTIE MET INgE: Ballonplooier; Glittertatoos; Kindergrime verkleed
tot 17u00
voor kinderen en volwassenen
Van 19u00
GRATIS BREUGHELMAALTIJD voor inwoners van de wijk
tot 20u30
Niet-inwoners € 5 inschrijven bij Hilde Vanhoutte(tel.056 77 41 45 of 0495 90 84 80)
20u00
“LENDEDREEFSE DANSFOLIE” FUIF
21u00-22u00 sPECIaLE aCT: “HET sTRaND“ Dolkomische clownact
Na de act: tombola voor de gezinnen van de wijk aanwezig in de tent:

Zondag 19 augustus ( KWB & KAV )
07.30 Mountenbike 8ste Kapellekestocht
35 km - 45 km - 60 km - 70 km - 95km
begeleide kindermountenbike start : 09u00
- Inschrijven vanaf 07u30 tot 10u30 in CC De Stringe .
- Deelnameprijs : KWB - KAV lid €2.00 - niet lid €3,80
BBR lid €3.00 ≤ 15 jaar gratis
Inl.: Debaveye Philip 056 / 77 23 71
www.kapellekestocht.be

ZONDag 26 augusTus 2012.
11u45 BARBECUE inschrijven voor 22 augustus bij Luk soete Lendedreef 67, tel: 056/77 51 88
16u00 49 ste EREPRIJs MauRICE DERYCKE Wielerwedstrijd voor nieuwelingen BWB.
20u30 Trekking TOMBOLa sTEuNKaaRTEN

zaterdagavond & zondagmiddag
braadworsten te verkrijgen
Sites www.everyoneweb.com/kwbvichte www.kavvichte.tk
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Woensdag 4 juli –
uitstap met kinderen
De zomer komt dichterbij … de proefjes
komen eraan … een “goed” rapport …
en dan … is het speeltijd !!!
Samen met onze kinderen trekken we
op woensdag 4 juli naar het recreatiedomein “De Brielmeersen” te Deinze.
Onze bolderkar wordt gevuld met allerlei
lekkers voor groot en klein. Wij spreken
af om 13u30 aan de kerk. Bij regenweer gaat deze uitstap niet door.
Deze activiteit is enkel voor leden.
Inschrijven ten laatste tegen 28 juni bij :
Mady D’Hoop, Hooiestraat 27, Vichte,
Tel. 056/772371,
mady.dhoop@scarlet.be
Zondag 19 augustus
“De Kapellekestocht”
KWB moutainbike
Inlichtingen: www.kapellekestocht.be

Maandag 10 september
fietsen naar de Gavers
Er wordt om 14u stipt aan de nieuwe
kerk afgesproken. Om 15u30 en om
17u. is er een terugtocht voorzien.
Deze activiteit is gratis, consumpties
zijn zelf te betalen. Inschrijving is niet
nodig.
Inlichtingen bij Marie-Roos D’Huyvetter, Tel. 056/773006,
roosdhuyvetter@hotmail.com

Dinsdagavond – fietsen
Elke dinsdag gaan we 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

Donderdag 20 september
maken van een guirlande
Start om 13u30 of om 19u30 in De
Kring, Oudenaardestraat, Vichte.
Inlichtingen en inschrijving bij Cindy
D’Hoop, Hooiestraat 25, Vichte, Gsm
0471/075719, steven.peirs@telenet.be

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

17de Schalienhoffeesten

AGENDA
Zomerprogramma vanaf 1 juli 2012
Maandelijks: 1e dinsdag = petanque
2e dinsdag = wandelen
3e dinsdag = kaarten
Wekelijks: iedere woensdag = ﬁetsen
Di. 17 juli: Muzikale namiddag met Hugo Debacker
en René Berton in Rembrandt om
14u30 + kaartcompetitie
Zo. 5 augustus: Lissewege, culturele + musicale
dag, musica antiqua
Di. 21 augustus: Kaarten in De Stringe
Di. 21 augustus: 10-jaarlijkse tuinbouwtentoonstelling Floriade te Venlo
Di. 18 september: Kaarten in De Stringe

CC De Stringe te Vichte
Vrijdag 31 augustus 2012
om 19u30: Varia - quiz - 4 spelers per ploeg

inleg : €15.00 per ploeg - tal van prijzen - inschrijven voor 27 augustus
Devaere Daisy tel. 056 / 77 46 18 - daisy.devaere@telenet.be

Zaterdag 1 september 2012
vanaf 14u00: Springkasteel
om 14u30: Stratenloop - voor jong & oud , van 1 tot 10 km .
info : wim.merlevede@telenet.be
Zondag 2 september 2012
vanaf 11u00: Gezellig aperitieven
om 12u00: Barbecue à volonté
volwassenen €16.00 ( 1 aperitief inbegrepen )
kinderen t/m 12 jaar €8.00
6 soorten vlees, 8 soorten groenten / fruit
frietjes en 2 warme sausjes .
kaarten enkel vvk bij bestuursleden

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zondag 2 september 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

