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Editoriaal

Heb je er al eens op gelet? Op de jaargang die hier links in de bovenhoek staat afgedrukt. De 28ste reeds! Das toch sterk hé. Ik vermoed dat Vichte hierin uniek is. Een
dorp dat al zo lang een eigen niet-commercieel krantje uitbrengt. Een uitgave die volledig door vrijwilligers wordt gedragen. Al zijn het de schrijvers, de ronddragers, of de
samenstellers, ze doen het van ganser harte en gratis! Gratis maar niet voor niets. Ze
vinden namelijk dat de verenigingen en hun activiteiten al de steun moeten krijgen
die ze verdienen. En gelijk hebben ze. Een tijdje geleden was het naar jaarlijkse traditie de week van de vrijwilliger. Blijkt dat we met meer dan 900.000 zijn. De uitspraak “’t zijn altijd dezelfde die het doen” klopt dus niet helemaal. We zijn met bijna
één miljoen dezelfde. Jouw steun, de steun van de gemeente, maar ook van bedrijven is hierin onontbeerlijk. Wij danken dan ook graag de leden of bezoekers die naar
al de activiteiten en evenementen komen kijken of meedoen, de gemeentediensten
en vooral ook de bedrijven en handelszaken die logistiek of financieel een duit in het
zakje doen. In het bijzonder wil ik de sponsors van dit blaadje bedanken, sommige
sponseren ons al 28 jaar onafgebroken.
’t Vichtenaarke, het gewezen 2 maandelijks blad van de Milac, werd ook heel lang
uitgebracht. De Milac was de vereniging die tussen 1950 en 1996 de soldaten hielp.
Mocht de dienstplicht zo’n 20 jaar geleden niet afgeschaft zijn, dan kon je hun blad
wellicht nog steeds aan de kerk na de misviering kopen. Ik laat hier hun drukst gelezen rubriek “Wist je dat…” even herleven.
Wist je dat het ontslag van Jeremy Clarkson, van het populaire BBC programma Top
Gear, naar alle waarschijnlijkheid zijn oorsprong vond in Vichte. Meer bepaald toen
het goudhaantje voor zijn toeristisch programma “Jeremy Clarkson meets his neighbours” in 2002 op het voetbalveld van de Eendracht op de Knok kennis maakte met
het oer-Vlaamse gokspelletje “schijt je rijk” of ook wel “koetje kak” genoemd. Dat
hij op de bewuste dramatische avond, toen hij zijn medewerker op zijn gezicht timmerde, wellicht dat Vichtse schijtende maar malse witblauw ras in gedachte had,
toen hij midden in de nacht een steak wilde verorberen maar die niet kreeg.
Dat onze burgemeester misschien ook beter niet één maar twee steaks zou bestellen.

Eén als krachtvoer en één voor onder zijn achterwerk te leggen voor als hij op zijn fiets
kruipt om op de Tiegemberg Sep Vanmarcke te verslaan. Dat dat toch niet zal lukken
zolang hij zijn benen niet scheert. Dat waxen nog leuker zou zijn. Dat vindt ook de
oppositie. Dat diezelfde oppositie toch een binnenpretje had toen bijna 2 jaar geleden
de huidige meerderheid er alsnog niet in slaagde om de oude fabrieksgebouwen van
Byttebier aan te schaffen. Dat het gebouw ideaal leek te zijn om naast de technische
diensten ook een fuifzaal in onder te brengen. Dat deze diensten nu toch een onderdak gevonden hebben een beetje verder op de Klijtberg in de oude fabrieken van Biehotex. Dat dit gebouw net voor de spoorwegbrug naar de sportterreinen van de Groene Duivels ligt. Dat de plaats vorig weekend op de lokale open bedrijvendagen van de
gemeente te bezichtigen viel. Dat daar spijtig genoeg geen plaats is voor een goed
geïsoleerde fuifzaal. Dat de bewoners rond de Stringe dat wel triest vinden. Dat er een
beetje verder, ook in oude fabrieksgebouwen, wel druk gelobbyd wordt om een private fuifzaal uit te baten. Dat dit momenteel nog geen hoge “vlucht” neemt. Dat verschillende buurtbewoners dit initiatief even willen aankaarten bij de Raad van State.
Dat ze daarbij al hun troeven zullen gebruiken.
Dat een rolstoelpatiënt ook al zijn troeven zal moeten gebruiken om nog binnen te
geraken in de Stringe. Dat hij of zij van zijn leven de nieuwe voordeur niet zal open
krijgen indien deze niet Jerommeke of Delfine Persoons heet. Dat nadat in 2016 het
kruispunt van “den Belgiek” wordt heraangelegd, een jaar later de brandweerkorpsen
van Anzegem en Deerlijk zullen fusioneren. Dat daarvoor een nieuwe kazerne zal
opgetrokken worden recht tegenover het Shell benzinestation op “den Belgiek”. Dat
de oude kazerne op het Ommersheimplein zo vrijkomt en er hopelijk mogelijkheden
zijn voor de kinderopvang en misschien de Vichtse verenigingen. Maar dat de Vichtse
verenigingen zullen moeten aandringen op een inspraakvergadering alvorens de plannen worden uitgetekend of dat ze anders voor voldongen feiten zullen staan.
Dat dit het einde is van deze “Wist je dat…” En dat de koe de volgende maal zeker
wat anders zal kakken.
Tot op een van de vele activiteiten, tot Vichtes
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, voorzitter

PAASEIERENRAAP
voor kleuters

Vichtse zesdeklassers skypen
met leeftijdsgenoten in Brazilië.

zater dag 4 apr il

in VBS De Ranke Vichte
start 10u voorstelling “Toverijtjes en snuisterijtjes”
met daarna zoektocht naar de eitjes
vanaf 11u aperitiefje voor de ouders!
inschrijfstrookje + geld afgeven in een gesloten omslag tegen 31 maart 2015 op het
secretariaat VBS of inschrijven via mail her linde_v@hotmail.com

FAMILIETHEATER
Gewest Kortrijk

P aasmaandag 0 6 apr il om 14u30

in circustent op grasveld
De Stringe, Ommersheimplein 5, 8570 Vichte
voor 3 tot 12 jarigen

De gemeenteschool De Beukennoot uit Vichte zamelt tijdens deze vastenperiode geld in
voor het Braziliaanse project Apocamec. Apocamec is een caritatieve organisatie die in de
achterbuurten van Salvador de Bahia (Brazilië) werkt. Ze bereiken daar zo’n 3000 mensen. Apocamec richt zich vooral op educatie
van kinderen en jongeren. De kinderen leren
lezen en schrijven, jongeren leren er een stiel.
Dit project wordt ook gesteund door de
werkgroep Ilo-Ilo uit Vichte.
Onze school heeft contact met Guido Steeman, een ontwikkelingshelper en leraar ginder. Hij was in september ll. in onze school.
Maandag 16 april om 12u45 (om 8u45 in Brazilië) was het verzamelen geblazen in de
computerklas van De Beukennoot. De kinderen van de computerclub uit het zesde waren
heel nieuwsgierig! De Braziliaantjes waren
verzameld in schoolbibliotheek bij de laptop
van de school. En daar verschenen de eerste
beelden. Voor ons een indrukwekkend beeld.
Enkele van onze kinderen stelden zich voor.
Enkele Braziliaanse kinderen deden hetzelfde. Alles werd vertaald door Guido die in
Brazilië bij de kinderen zat.
Daarna ging het wat mis… de klank viel af en
toe uit. We zongen nog elk een liedje en
wuifden “tot ziens”.
We spraken af om binnen veertien dagen (op
30 maart) opnieuw te skypen.
Foto’s uit Vichte en uit Brazilië vind je op
onze website:
https://plus.google.com/photos/10548349389
1501777519/albums/6126870280324497249

De circusdirecteur rijdt een grote kar de piste in. Als hij de kar
openklapt, uit elkaar haalt en uitvouwt, blijkt daar plots een
volledig circus te staan. Het publiek wordt uitgenodigd om de
artiest bij te staan. De kinderen laten Victor de Vliegende
Kanonskogel door de lucht zweven, ze laten de olifanten salto’s maken, ze nemen het op tegen John de sterke man, laten
de apen en de honden dansen en nog zoooooo veel meer. Het
Grote Minicircus is een voorstelling gebracht door 1 acteur/
circusartiest, een 20-tal kinderen uit het publiek en een berg knuffels. Een kindershow waar
ook de ouders volop van mee genieten !
O r ganisatie: cultuurdienst Anzegem
R eser vaties: telefoon: 056 68 82 50
Toegangsprijs: € 6 - per toegangskaart € 1 korting op de “lidkaart waarmee je spaart”

We vieren Pasen in onze kerk!
Op zater dag 4 apr il om 20 u: feestelijke paaswake in de St.-Stefanuskerk.
Het wordt opnieuw een indrukwekkende
paasviering voor iedereen.
Het jongerenkoor ‘La Gioia’ zal de viering
opluisteren.
Na de wake heffen we het glas op de boodschap van Pasen.
Iedereen is van harte welkom! Zalig Pasen!
Heel wat mensen wensen een jaarmis of herinneringsviering te plannen.
Dit kan steeds bij zuster Jeannine Klooster
Kerkdreef 4 Vichte 056 77 75 35
Wie graag een bezoekje krijgt van de
parochie of de communie wenst te ontvangen thuis: 0474 588 634
Jean-Yves Verhaeghe, Diaken

Een huis vol genoegens
V r ijdagavond 29 mei vanaf 18 u
Schoolfeest: “Een huis vol gevoelens”
De Beukennoot Vichte
Blij, bang, boos, verdriet, verlegen,
trots, verliefd... allemaal gevoelens die
op een creatieve manier gestalte krijgen
door de leerlingen van de Beukennoot...
Start om 18u in de klassen. Nadien cocktailbar op de speelplaats en etentje in
De Stringe. Inkom gratis!
De opbrengst gaat naar educatieve
spelen voor de kinderen.
Info in de gemeentelijke lagere school
of op de site
www.vichte-ingooigem.be

Karel Demeulemeester
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Parabel van wat
ons toekomt

“Opa weet het
allemaal
niet
meer zo goed,
althans,
dat
beweren zij toch.
Ik weet dat zijn
herinneringen
veilig opgesloten
zitten, ergens in
een
kamertje,
achter een deurtje. Netjes opgestapeld, klaar om
geopend te worden.
Soms, heel af en
toe, mag ik met
de geheime sleutel het deurtje openen. Wat
erachter ligt? Zijn geweest zijntjes. Te mooi
om te laten zien. De wereld is niet klaar voor
die schoonheid denk ik. Ik zou ze ook willen
veilig verbergen, mijn geweest zijntjes,. Maar
nu kan dit nog niet, ik weet nog te veel….”
Een parabel (van het Griekse παραβολή parabolè wat “vergelijking” betekent — evangelisten gebruikten dit woord in de betekenis
van “gelijkenis”) of gelijkenis is een kort verhaal, gewoonlijk gesitueerd in het dagelijks
leven, dat dient om een religieus, moreel of
filosofisch idee te illustreren.
Met Pina Colada maakte Lore enkele jaren
terug een wervelend en fris debuut bij
theater Streven. Ook dit seizoen start Lore
opnieuw met een wit blad en een persoonlijk
vat vol inspiratie, ditmaal verrijkt met Wim
Sonneveld als muzikale muze.
A cteur . . . . . . . . . . . . . . . . . .R ol
Lore Waignein . . . . . . . . . .Regisseur
Pascal Coopman . . . . . . . . .Gerrit
Tom Vaneeckhout . . . . . . .Dirk
Didier Vandendriessche . .Antoon
Antoon Vandendriessche .August (opa)
Margot Demeulemeester .Roos, verpleegster
Elise Hoste . . . . . . . . . . . . .Geertrui
Wout Lobel . . . . . . . . . . . .Guust
Amber Valcke . . . . . . . . . .Lieske
Isolde Tack . . . . . . . . . . . . .Gerda
S peeldata
11 april 2015 om 20u
17 april 2015 om 20u
18 april 2015 om 20u

CC De Stringe
CC De Stringe
cc De Stringe

Actiecomité Vichte Leefbaar

Hoi KSA-lievend Vichte!
Het eten van kerstmiskalkoenen en drinken van nieuwjaarschampagne ligt achter ons.
2015 is goed begonnen,
hopelijk hebben jullie van
de feesten genoten.
Een groot deel van de
leiders hadden in januari
nog af te rekenen met enkele moeilijke examens, maar die hebben we allemaal volbracht. Zonder kleerscheuren zou een groot
woord zijn, laat ons zeggen dat de ene leider
al wat minder kleerscheuren had dan de
andere.
KSA zit ook in 2015 niet stil. Op 6 febr uar i
organiseerden we samen met D eD e V ichte de
jaarlijke kwis; K wistda! Geruime tijd voor
Kwsitda! waren alle plaatsjes uitverkocht.
Het was opnieuw een succeseditie! Op naar
volgend jaar!
Staan jullie dansschoenen en ligt de strandoutfit al klaar? Het zal nodig zijn want het is
weer van dattum! K S A pr esenteer t: S tr andbal! Onze spetterende fuif gaat door op
4 apr il in de zaal van C C D e S tr inge. Door de
zwoele beats en de verfrissend lekkere cocktails waan je je meteen op Copacobana

D anstempel F light 90 – stand van zaken en een avondlijke ver kenning
van de or iginele danstempel in O pwijk.
Over de mogelijke komst van Flight 90, een danstempel in Vichte, vloeide al heel wat inkt.
S tand van zaken
De bvba “Flight 90” deed een milieuaanvraag om in de vroegere gebouwen van de
firma Steverlynck een dancing in te richten.
Deze aanvraag werd in eerste instantie door
het gemeentebestuur geweigerd. De zaakvoerder ging in beroep bij het provinciebestuur en kreeg – mits wat aanpassingen gelijk. De argumenten van 238 indieners van
een bezwaarschift uit Vichte werden zo van
tafel geveegd. Het gemeentebestuur en het
actiecomité “Vichte Leefbaar” zijn nu in
beroep gegaan bij de Raad van State, maar
daarmee is de verdere afwikkeling niet opgeschort. Uitspraak ten vroegste in 2017.
Momenteel moet de aanvrager nog een
bouwaanvraag indienen. Wellicht zal deze
aanvraag een gelijkaardig verloop kennen.

de dancing goed te horen. Er zijn de zware
bastonen van de muziek en buiten werd er
geroepen door rokende en buiten-fuivende
mensen.
Aangezien er door de politie nogal wat alcoholcontroles gebeuren in de omgeving van
de dancing en aan het station, zetten heel
wat mensen hun auto in de straten van het
centrum van de gemeente (dixit een café-uitbater in het centrum op zo’n kwartiertje
stappen van de dancing). We waren rond
22u45 in het centrum van Opwijk (dus op een
kwartier te voet van de dancing). Er was toen
al nergens een parkeerplaats te vinden. ’s
Nachts ondernemen de mensen dan weer de
terugtocht. Uiteraard is niet iedereen even
stil.

O p “studier eis” naar F light 90 in O pwijk
We trokken met een delegatie op een zaterdagavond naar Flight 90 in Opwijk. Gewoon
om eens te zien hoe alles daar verloopt. De
situatie dáár is totaal verschillend van die in
Vichte.
In Opwijk is de dancing in een echte industriezone ingeplant. De eerste huizen in de
nabijheid bevinden zich – buiten enkele uitzonderingen – op minstens 250m van de
dancing. Naast, achter en voor de dancing is
er een weide of een spoorwegberm. Er is
ruim parkeermogelijkheid op de industriezone zelf. Dichtbij is er ook een grote parking
aan het station van Opwijk. Van daaruit worden pendeldiensten naar en van de dancing
georganiseerd door de uitbater.
Op een afstand van 150m is het lawaai van

B esluit voor V ichte
Het grote probleem voor de danstempel in
Vichte is de nabijheid van een woonwijk. Het
kan niet dat meer dan 1000 mensen heel
regelmatig hun nachtrust zullen moeten
laten voor feestende mensen.
Aangezien de parkeerruimte op de site Steverlynck eerder beperkt is, zullen feestvierders heel vlug de straten van Vichte ontdekken om hun auto te plaatsen.
F light 90 hoor t thuis in een échte industr iezone
en ver van alle woonker nen!
Het actiecomité ‘Vichte Leefbaar’ blijft waakzaam en met uw steun maken we grote kans
om deze bedreiging voor onze woonbuurten
tegen te houden. S amen met jullie kunnen we
deze danstempel uit het centrum van Vichte
weghouden.
Van zodra Flight 90 bij de gemeente een aanvraag indient voor een stedenbouwkundige
vergunning, kan u opnieuw helpen door
massaal bezwaarschriften in te dienen tegen
hen.
We houden u op de hoogte via flyers of de
pers. U kan alle nieuws hieromtrent ook volgen op facebook ‘Geen danstempel Flight 90
in Vichte’. Met vragen en suggesties kan u
terecht op het e-mailadres van het actiecomité vichte.leefbaar@gmail.com .
A lvast har telijk dank!

D ag ouder s, symphatisanten, leden, nieuwsgier igen,
facebookvr ienden, … van
V K S J V ichte
NEONNACHT hebben we
ondertussen achter de
rug, wij kijken tevreden
terug op deze eerste vernieuwde editie. Langs
deze weg willen we nog eens de mensen
bedanken die hun steentje hebben bijgedragen voor deze fuif!
De zomer is gelukkig al wat in zicht en ook
jullie zullen dit merken, want vanaf de paasvakantie beginnen wij al met de KAMPINSCHRIJVINGEN! De leidsters komen van deur
tot deur met de nodige informatie. Voor de
sloebers gaat het kamp door van woensdag
15 juli tot maandag 20 juli, de andere groepen vertrekken reeds op zondag 12 juli! Wij
verklappen al dat we dit jaar op kamp gaan
naar De spreedonken in Balen-Olmen en dat
het weer een fantastische ervaring wordt
voor jong en oud! Mis dit avontuur niet en
schrijf je zeker in!
Midden mei zullen de leidsters helaas al de
LAATSTE ACTIVITEITEN geven. De examens
komen dan verdacht dichtbij en hard blok-

kende leidsters trekken zich dan een hele tijd
terug achter hun bureau waardoor de activiteiten
zullen
worden
stopgezet.
Maar niet getreurd, er staan nog enkele spetterende activiteiten op het programma en
het hoogtepunt van het werkjaar is al bijna
in zicht…
Na het kamp kijken wij al uit naar een NIEUW
VKSJ-JAAR. Het wordt een jaar vol veranderingen. Je zal reeds vernomen hebben dat we
samen met onze koepel vanaf september
meer als één jeugdbeweging naar buiten
komen. Meer informatie krijgen jullie bij de
start van het nieuwe werkjaar. We blijven
uiteraard nog steeds dezelfde jeugdbeweging met dezelfde bedoeling, manier en
structuur van werken. Alle meisjes tussen 6
en 16 jaar blijven meer dan welkom!
Wil je verder op de hoogte blijven?
Volg ons op facebook: VKSJ Vichte, bezoek
onze website: vksj-vichte.be.
Stuur ons een mailtje:
vksj.vichte@hotmail.com of bel of SMS de
hoofdleiding: Lisa (0477 83 49 69) & Isolde
(0494 42 47 05)
Aarzel niet om ons te contacteren.
Lentegroetjes!
De leidsters van VKSJ Vichte

O nze mening over een dancing
Het actiecomité staat achter het idee om een
dancing in te richten voor jonge mensen.
Iedereen heeft recht op amusement en de
mogelijkheden zijn in onze streek eerder
beperkt. Echter… de inplanting van deze
dancing in Vichte is totaal verkeerd! Vóór en
achter het gebouw en in een straal van 300
meter wonen hier bij ons meer dan 1000
mensen.

Stel je vraag aan de
bib, nu ook online

beach. Kom dus zeker massaal af en laat
maar eens een beentje zwaaien! Strandkaarten voor dit deluxe feest kan je krijgen bij
alle KSA leiders voor slechts €4€! Aan de deur
kosten de kaarten €6€. Check zeker de
facebookpagina of de website: www.strandbal.be voor meer info. Wanneer de zomermaanden naderen gaat de focus en het verlangen van de leiders naar zeedag en de
kampen. Z eedag gaat traditioneel door op
moederdag, dit jaar op 10 mei. Sorry moederkes! Met de K abouter s, K apoentjes en de
T iptopper s trekken we van 11 tot 20 juli naar
M ol op kamp. D e K napen en de J ongher nieuwer s trekken er dit jaar weer samen op uit
richting het zuiden van België, waar dat precies is, blijft nog een verrassing!
We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk
KSA’ers meetrekken op zeedag en de kampen, daarvoor komen de leiders nog langs
om in te schrijven. Hou dus zeker de deurbel
in de gaten.
Ziezo, alweer een hele boterham om in jullie
agenda te noteren. Hopelijk zien we jullie op
onze volgende activiteiten. Tot dan!
Bij vragen of opmerkingen, contacteer de
hoofdleider Jonathan Dewaele (0470 51 49
84 of jonathan_dewaele@hotmail.com)

www.steljevraagaandebib.be

Je weet het waarschijnlijk wel al een tijdje. Je kan in onze bibliotheek ook terecht om een
antwoord te krijgen op je vragen. Omdat elke vraag anders is, wordt maatwerk geleverd.
Nieuw is dat de vragen vanaf 4 april ook online kunnen worden gesteld. Surf hiervoor naar
www.anzegem.be/bibliotheek en klik door naar www.steljevraagaandebib.be .
Daar vind je naast inspiratie en interessante websites over lezen, film, muziek en kinderen
ook de ‘steljevraagaandebib’-knop. Zo wordt jouw vraag automatisch geregistreerd en opgevolgd.

Bijna zit het rondje erop, nog 1 film in een kerk en een afsluiter
die eigenlijk de startfilm was.
donderdag 23 april, kerk Tiegem, 20u

C ache, Michael Haneke
Een man probeert een zonde uit zijn leven te verdrukken, omdat die zonde zijn prettig leventje dreigt te verstoren. Een typisch voorbeeld van gemakzucht of luiheid: het ontlopen van
een soort van ethische verantwoordelijkheid omdat die verantwoordelijkheid te lastig is om
te dragen.
donderdag 18 juni, bib Anzegem, 20u
E lena, Andrej Zvyagintsev
Een vrouw uit een eenvoudig arbeidersgezin is al meer dan 30 jaar getrouwd met een rijke
man. Wanneer de luie zoon van deze vrouw via haar om geld vraagt, weigert hij iets te geven.
De zoon spreekt de moederliefde van de vrouw aan om de man te vergiftigen en zijn fortuin
weg te kapen.
Bib wel open op zaterdag 16 mei maar gesloten op maandag 6 april, zaterdag 2 mei en maandag 25 mei.

De Wandelclub
De Textieltrekkers
De lente staat voor de deur en bij onze club is
dat ook het geval, er is een kleine verandering
geweest op bestuursvlak. Onze voorzitter
John Depamelaere heeft na 15 jaar
voorzitterschap en 30 jaar bestuurslid afscheid
genomen van het bestuur maar blijft wel lid
van onze club. Hij werd opgevolgd door JeanPierre Verriest die er met volle goesting
tegenaan gaat. Onze wandelclub met zijn 350
leden en zijn 5 wandelorganisaties in 2014
waar we bijna 6000 wandelaars mochten
begroeten is een grote uitdaging .
Onze volgende organisatie “D e G r astocht” is
op woensdag 29 apr il en gaat van start in zaal
Ansold te Anzegem. Deze prachtige
wandeling gaat langs verschillende wandelpaadjes, door het Bouvelobos en langs het
Domein Hemsrode. Er worden 4 lussen van
ongeveer 6 km uitgestippeld in het totaal 24
km.
Op dinsdag 30 juni gaat de H ooitocht van start
in zaal Mensinde in Tiegem, hier wordt een
klavertje vier gewandeld met in totaal 24 km.
Deze wandeling gaat door op de rand van de
Tiegemberg en door het Tiegembos.
Mogen we jullie ook uitnodigen op 13
september voor de prachtige manifestatie
“W est-V laander en wandelt 20 15”
Deze staat in het teken van de opening van
het nieuwe wandelnetwerk “Land van

ZIEKENZORG – VICHTE – INGOOIGEM
D insdag 31 maar t: bedr ijfsbezoek – D r ukker ij V anover beke. Om 13u45 komen we samen in ons
Huiscafee. Na het bezoek is er nog een versnapering voorzien in ons Huiscafee.
D insdag 7 apr il: P A A S F E E S T in ons Huiscafee.Start om 14u met de mis in onze Huiscafee.
Daarna koffie met ???? Dan is er een optreden van de D’Optimisten van Oostende. Na een
korte pauze een 2de optreden. Na dit alles hebben we koffie met paaskoeken.
D insdag 28 apr il: Z itdans om 14u in ons Huiscafee. Een aanrader voor iedereen!
D insdag 26 mei: onze D A G R E I S naar ??? Het wordt zeker een zeer aangename dag vol verrassingen!
D insdag 30 juni : V oor dr acht : M ens er ger je niet. Je wordt verwacht in ons Huiscafee om 14u.
D insdag 7 juli: O N Z E K A M P I O E N V I E R I N G . Dit om 14u in ons Huiscafee.
Zoals gewoonlijk is er op de 1ste en de 3de dinsdag van de maand kaarting en hobby.
OP VRIJDAG 5 JUNI IS ER OP DE MARKT IN VICHTE EEN STAND VAN ZIEKENZORG, MET UITLEG OVER ZIEKENZORG, VAKANTIEREIZEN EN MANTELZORGERS. DAARBIJ WORD JE GETRAKTEERD MET EEN POTJE KOFFIE. HET BESTUUR VAN ZIEKENZORG ZAL JE DAARBIJ HELPEN.
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Streuvels”.
Hopelijk mogen we jullie begroeten op een
van deze tochten.
En denk er aan WANDELEN IS BEWEGEN EN
BEWEGING IS GEZOND, bekijk gerust eens
onze site www.textieltrekkers.be ieder nieuw
lid is welkom !

Boven van links naar rechts: Jean-Pierre
Verriest, voorzitter - Koenraad Hollebecq,
ondervoorzitter Pol De Muynck, redactie en PR Frans Van Ooteghem,materiaalmeester
Onder: Rita Vandamme, penningmeester Rita Verpaele, secretaris

WIEL
IN
WIEL
Beste sportvrienden
Op zondag 15 maart 2015 hadden we ons
eerste eetfestijn in De Stringe. Het eetfestijn
was superlekker en we mochten 300 personen verwelkomen. Prachtig resultaat en
iedereen was tevreden. Ook de kinderen
hebben zich kostelijk geamuseerd op het
springkasteel. Zeker voor herhaling vatbaar.
Schrijf nu al in uw agenda 14 maar t 20 16 met
stip aan voor ons volgend eetfestijn.
We starten ons nieuwe seizoen op zondag
5 juli 20 15 met een junior enkoer s met aankomst aan de Gilde. De wedstrijd vangt aan
om 15u. Verleden jaar is de wedstrijd verwaterd maar laten we hopen op een zonnige
dag dit jaar.
Op zondag 30 augustus 20 15 is er de nieuwelingenwedstr ijd in de Lendedreef met start
om 16u00. Altijd een schitterende wedstrijd
met een prachtig koersverloop. Wees erbij op
eind augustus bij een lekker zonnetje hopen
wij.
Op zaterdag 19 september 20 15 is er voor de
11de maal de “veldcross der Vichtenaren”.
We verwachten u massaal om de vele deelnemers luid aan te moedigen.
De cross zal terug worden ingericht r ond en
om de ker kdr eef.
Eerst een lus in het bos Verhaeghe en dan
verder in de wei aan de Kerkdreef.
Het parcours zal een wijziging ondergaan
zodat iedereen kan deelnemen.
Ook de deelnemers die mogen starten worden onder de loep genomen, een andere
regeling, maar die zal op het gepaste tijdstip

worden meegedeeld. Er zullen tenten voorzien zijn met drank rond het veldritparkoers
en ook muziek zodat de ambiance verzekerd
is.
Kijk na in het boekje dat wordt rondgedeeld
begin september wanneer het spektakel zal
beginnen.
Kermisdinsdag 22 september 20 15 wordt uiteraard opnieuw een hoogdag met de 8 3ste editie van de V L A A M S E T E X T I E L P R I J S
voor elite met en zonder contr act en beloften.
We verwachten terug enkele K L E P P E R S
aan de start, zoals de kampioen van België
die in 2014 kwam, zag en overwon. De wedstrijd werd aan een hels tempo gereden en
de Lotto’s zetten die ook naar hun hand. We
hadden met de kampioen van België , Jens
Debusschere, ook een prachtige winnaar,
voor de jeugdige Baloise renner Waeytens
Zico en de Franse Belg Jules Justin. De 158
deelnemers hebben er een spektakel van
gemaakt van de bovenste plank met een
prangende peloton spurt als apotheose.
Het podium met de voorstelling van de verschillende renners zal opgesteld worden op
de nieuwe platse aan den Hert. De start zal
daar ook plaats vinden om 14u voor een
wedstrijd van ±170 km.
De aankomst is voorzien rond 17u45.
Iedereen op post want er zijn nieuwigheden
geplant: groot scherm met flitsen van de
wedstrijd aan de aankomstlijn, betere voorzieningen, drankstandjes op nieuwe plaatsen….
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.

OKRA
Beste Vichtenaren,
iedereen terug uit
zijn winterslaap?
De krokussen steken
hier en daar hun
kopje al eens boven,
maar het is nog niet van
harte, hoe zou je zelf zijn als je
telkens regen op je kop krijgt.
Wij laten de moed niet zakken, nadat de
“Paasklok”haar beste gedaan heeft met
eieren rond te dragen starten we met volle
moed.
Woensdag 8 april is er om 14u het ”Paasfeest” in de Rembrandt, eerst is er de bezinning,nadien herdenken we de overledenen
van Pasen verleden jaar tot nu. Een kopje
koffie met gebak gaat er gemakkelijk in, terwijl we luisteren naar het optreden van”Marlijn”. Tijdens de pauze worden de dorstigen
gelaafd, daarna volgt het tweede optreden,
om af te sluiten met koffie en de gekende

De verkoop van onze lekkere, artisanale ‘chocopotjes’ ging vlot. Op 26 maart produceerden we met het markantteam van Vichte de
laatste potjes voor de actie ‘Graag Gedaan’
en we mogen binnenkort een mooie cheque
schenken aan de organisatie Umubano voor
hun landbouwproject. Hierin worden jonge
boeren begeleid bij het opstarten van een
boerderijtje en kunnen ze met hun gezin
comfortabeler leven. Dank aan al wie deze
actie steunde, vanwege Annie en Jean-Pierre
en de teamleden van markant!
In april volgen we de wandelroute van
Mokka & Meer in St-Louis, met een gezellig
nagenietmoment bij Miek en haar team. We
kokerellen ook heerlijk met Claudine Struyveldt.
In de maand mei toeren we gezellig rond
met de fiets en maken we een zomers bloemstuk.
Juni nodigt ons uit om een bezoek te brengen aan de tuin van Vico Olivier en we laten
de fietsraderen opnieuw draaien.
Op 1 juli sluiten we ons werkjaar af met een

TENNISCLUB VICHTE

VZW
www.tc v i c hte.be
or ganiseer t dit jaar opnieuw

“START TO TENNIS” S2T!!!
V anaf 20 apr il 20 15

Voor wie?

Concept

Ben je 18+?
Heb je nog geen tenniservaring?

• 8 lessen van 60 minuten (totaal 8u les) +
1 gratis speelmoment gevolgd door ontmoeting
clubleden bij etentje (15€)
• Inclusief VTV lidkaart en verzekering
• Gratis gebruik rackets en ballen
• Lesgevers via tennisschool Fundamentals
• Mogelijkheden op maandag- en woensdagavond
voor 18+ (S2T)
• Clublid (reservatie terrein, clubactiviteiten) voor
€50 vanaf 1 juli 2015

Dan is dit jouw kans om te starten met
tennissen.
Stap in Start To Tennis (S2T) vanaf 20
apr il 20 15 en volg de S2T lessen, speciaal op maat van de beginner.

verse koekeboterhammen.
Het sportseizoen gaat van start op donderdag 9 april, om 13u30 aan de nieuwe kerk,
met de eerste wandeling buiten Vichte .De
fietsers laten zich ook niet onbetuigd en
trappen op donderdag 16 april de benen los.
Tussen al dat wandelen en fietsen door is er
iedere eerste donderdag kaarten en iedere
vierde donderdag van de maand petanque.
Donderdag 30 april is er om 18 u. de eucharistieviering van OKRA.
De 1 mei-viering gaat door om 12u in de
Rembrandt.
De tweede dagreis op dinsdag 23 juni brengt
ons naar de”Westhoek”, in d’Oude Abdij in
Lo (waar Keizer Caesar zijn paard aan de
boom bond). Middagmaal, heerlijke soep,
kalkoen met koude groentjes, frieten en dessert. Bezoek aan de koekjesfabriek ”Destrooper” en aan de ijs -en pralines makerij,
met proeverijen. In”Het Kleine Meer” ronden
we de reis af met een bord belegd met vlees,
groenten en boterhammen. De thuiskomst is
voorzien rond 21 uur.
Op naar den “Ommegang”.
Het Bestuur.
leuke ‘cocktail’-avond.
We plannen intussen de activiteiten voor het
volgend werkjaar en hopen jullie opnieuw te
verleiden met een fijn programma.
Laat je binnen markant Vichte verrassen en
kom samen met je vriendinnen ontdekken,
beleven en genieten.
Wens je meer info over markant Vichte, surf
dan naar www.markantvzw.be/vichte of
vind markant Vichte leuk op Facebook.
Heb je er zin in om ons markantteam te vervoegen en mee te werken aan de organisatie
binnen onze afdeling, neem dan gerust contact op met Marianne 0477 434 634 of mail
naar mariannevancaenegem@scarlet.be.
Van harte welkom!
K omende activiteiten
D onder dag 9 apr il : wandeling in St-Louis
en versnaperingen in Mokka & Meer
W oensdag 29 apr il: koken met Claudine
Struyveldt
D insdag 12 mei: fietstocht
D insdag 19 mei: bloemschikken: zomers
bloemstuk
D onder dag 4 juni: tuinbezoek Vico Olivier
te Bellegem
D onder dag 11 juni: fietstocht
W oensdag 1 juli: cocktail-avond met
Reinout Gelaude

D indsdag 12 en 19 mei – dansen op liedjes van
C laude F r ançois
Verantwoordelijke:
Mady
D’Hoop
056/772371, mady.dhoop@telenet.be

Deelname: €50
Verdere info en/of inschrijven via www.tennisschoolfundamentals.be

Z ater dag 25 apr il – bezoek K unstacademie
War egem
Onder begeleiding van Annelies Blancke
Verantwoordelijke : Hilde Dehullu
056 77 69 09, hilde.dehullu@skynet.be

PAASSTAGE
Paasvakantie - Week 2 (13/04 t.e.m. 17/04)
Kleutersportstage • KidsTennisstage
Verdere info en/of inschrijven via www.tennisschoolfundamentals.be

D insdag 28 apr il – star t fietsseizoen
Wees sportief ! Kom fietsen en geniet van
het gezelschap en de omgeving.
Start aan de nieuwe kerk om
19u30.
Er wordt gefietst op volgende
data : 28 april, 26 mei, 23 juni en
29 september
Hulp bij het uitstippelen van een
route is altijd welkom !
Dit is enkel een activiteit voor
femma-leden (femmapas = verzekerd). Inschrijving is niet nodig.
Bij hevige regen gaat deze activiteit niet door.
Verantwoordelijke : Marie-Roos
D’Huyvetter 056 77 30 06,
roosdhuyvetter@hotmail.com
M aandag 4 mei – plantenavond –
V andenbogaer de
Wij krijgen goeie tips om onze
bloembakken of potten goed en
mooi op te vullen.
Adres: Vichtesteenweg 123, Deerlijk juist voor de brug op den Belgiek naar rechts
Prijs : gratis voor leden
Inschrijven bij Ingrid Vandepitte,
056 77 5756,
ingrid.107@hotmail.com
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V r ijdagavond - 19 juni – avondje uit
Gezellige avond met de vriendinnen in de
bowling in Deerlijk.
D onder dagavond – nor dic 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, 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
B estuur sl eden: Christine Cosaert, Cindy
D’Hoop, Mady D’Hoop, Marie-Roos D’Huyvetter, Hilde Dehullu, Ingrid Vandepitte en
Anne Waelkens

Jeugdtornooi Groene Duivels
Ons jaarlijks 1 mei tor nooi start op donderdagavond 30 april en eindigt op zondagmiddag 03 mei .
We gaan op donder dagavond 30 apr il van
start met U 21.
V r ijdagvoor middag 1mei spelen U 6 en U 7,
namiddag U 8 en U 9, avond U 17 .
Z ater dagvoor middag 2 mei spelen U 15 ,
namiddag U 12 en U 13
Z ondagvoor middag 3 mei spelen U 10 en
U 11.
We garanderen opnieuw een prachtig en
sportief jeugdtornooi !
Iedereen is welkom
Het jeugdbestuur van GD Ingooigem

V olgende activiteiten zijn gepland:
ieder e dinsdagnamiddag een activiteit: petanque (1e) wandelen (2e) kaarten (3e) uitstappen (4e).
ieder e woensdagnamiddag fietsen bij droog
weer, vertrek om 13u30’ en 14u30
aan de kerk.
filmnamiddag: in de Budascoop te Kortrijk op
maandag 18/05-15/06/2015 om 14 u.30.

Mei
dinsdag 5 mei: S tr euvels’ gr oote oor log in der
Linde te Ingooigem om 20u (Cultuurraad).
dinsdag 19 mei: Rembrandt om 14u30 voor dr acht over A fr ika door journalist Stijn Vercruysse.
dinsdag 26 mei: fiets- en spor tdag (wandelen,
petanque en initiatie kubb) met lunch in de
Hellinck te Oudenaarde.

zondag 14 juni: W ar H or se in de Stadsschouwburg te Antwerpen om 15u
dinsdag 16 juni : kaar ting in D e S tr inge
dinsdag 23 juni: daguitstap naar B r ussel .
Stadswandeling, lunch, Marollen, bustoer en
avondmaal.
dinsdag 30 juni: fietstocht

kalender
W oensdag 22 apr C r eatieve les:
“Sjaals in de knoop”
19.30u De Stringe bar
Lesgeefster: mevr. Miet Deprez
D insdag 19 mei G ezondheidsles:
“Goed geslapen?”
19.30u De Stringe bar
Lesgeefster: mevr. Charlotte Callens
D onder dag 21 mei Weduwen, alleenstaanden,
mantelzorgers en alle geïnteresseerden 14u De Schakel Waregem
Z ater dag 20 juni V er r assingsr eis !
13.30u kerk Vichte
V oor zitster : G r eet D e K esel 056 32 56 89
greetdekesel@telenet.be
S ecr etar esse: D or ine V andendr iessche
056 77 31 37
dorinevds@skynet.be

Juli
dinsdag 14 juli: voor stelling nieuw jaar pr ogr amma en optreden zuinige Maria

Augustus
dinsdag 18 augustus: kaar ting in D e S tr inge
donderdag 27 augustus: Openluchtfestival in
Berlare om 21u: Sacco en Vanzetti.

September
dinsdag 15 september : kaar ting in D e S tr inge
woensdag 30 september : daguitstap naar Mons,
stadsverkenning, lunch, scheepslift in Strepy,
en avondsnack.

Juni

2 jarig bestaan

Café
Den Breugel
18 april
om 21u optreden van

The Upcats
vanaf 23u

Belgische Top Hits
• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

De goedheilige man
komt naar de Sinterklaas-show
op 22 november in de Stringe

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zondag 14 juni 2015 bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Café den Breugel

Bij wouter en Tanja

Vichteplaats

touching your heart

Sportevenementen op groot scherm

E-Bikes aan betaalbare prijzen!
Opendeur 18-19 april 2015
bij afgifte van deze advertentie EXTRA korting
M. Schiettecatte
P. Benoitstraat 8, 8570 Vichte
tel. 056 77 68 77
www.yamahaschiettecatte.be

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

definitieve

SANDY DE FRENE

ontharingen
en

alle

Trui Parmentier

schoonheidszorgen

0495 89 02 55 • 056 68 14 97

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
OF AFSPRAAK
Tel. 056/323 353

destrijkberg@telenet.be
Oudenaardestraat 52 • 8570 Vichte
cv Zakenkantoor

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

WILLY VAN DEN BERGHE

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

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Modern hair Heikki

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49

OOGMETING • CONTACTLENZEN

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

Advies

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy
•

Onderhandelingen

•

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

www.optieksynhaeve.be

Nieuw adres :
Vichteplaats 49

Rechtsbijstand

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71
fax 77 25 72

Bouwcoördinatie - Realisatie

huishoudlinnen
Ook koude rillingen van uw energiefactuur?
Al eens aan een PELLETKACHEL gedacht?

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

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

Breng een vrijblijvend bezoek aan
onze toonzaal aan de lichten te Vichte
w w w .a v a n tis .b e

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

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40
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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

heren- en dameskapper
Hooiestraat 37 • 8570 Vichte
tel. 056 77 55 00

