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- Adviezen geven aangaande Vichtse zaken i.v.m.
veiligheid, infrastructuur, burgerzaken,
dienstverlening… Burgerparticipatie in de échte zin
van het woord!
Politiek en beslissingsmacht horen echter de
Anzegemse gemeenteraad toe. Daarvoor hebben we
democratisch verkozenen. Wij zien het
gemeentebestuur Anzegem als partner.
Hoe werkt de Vichtse dorpsraad?
In de dorpsraad zitten vooral afgevaardigden van
Vichtse verenigingen. Ook gemeenteraadsleden of
politici worden uitgenodigd, maar ze hebben geen
stemrecht. De algemene vergadering beslist mee over
de samenstelling van het bestuur van de dorpsraad.
De kandidaten voor het dagelijks bestuur vormen een
mix van jonge en meer ervaren mensen:
Pieter Balcaen, Piet Bossuyt, Frederik Cardon , Karel
Demeulemeester, Chantal Depaemelaere, Wouter
Deseyn, Youri Devlaminck, Dimitri Dewaele, Wouter
Mahieu, Fien Pareit, Noël Peers, Luc Soete en
Marianne Van Caenegem.
Tegen de volgende algemene vergadering (wellicht
oktober 2017) moeten de bevoegdheden van de
bestuursleden gekend zijn. Daar wordt dan het
huishoudelijk reglement goedgekeurd en worden de
eerste activiteiten gelanceerd.

Het was één van de laatste wensen van wijlen Dr. Luc
Vandamme: zijn dorpsraad weer opstarten! Deze keer
als VZW. Op dinsdag 7 maart 2017 werd de Vichtse
Dorpsraad VZW in de Stringe te Vichte boven de
doopvont gehouden. De nieuwe bestuursleden
ondertekenden de stichtingsnotulen in het bijzijn van
de meeste Vichtse verenigingen.
Wat wil de Vichtse Dorpsraad VZW?
- Opkomen voor een “warm” Vichte. Initiatieven nemen
om verenigingen te doen samenwerken in het belang
van de burger. De dorpsraad wenst mensen samen te
brengen en bruggen te bouwen.

Davidsfonds Vichte

nodigt u en uw familie uit op
zondag 23 april
voor een gegidst bezoek aan Het
Zwin Natuur Park.

Uw Davidsfondsafdeling heeft een
sterke band met de natuur
opgebouwd in de voorbije jaren.
Graag zetten we deze traditie
verder met een gegidst bezoek
aan het Zwin Natuur Park.Het Zwin
Natuur Park is dé nieuwe
natuurgerichte topattractie aan de
kust sedert juni 2016. U krijgt nu
de gelegenheid om samen met

We gaan ervoor!!!

een gids de typische en bijzondere
Zwinnatuur op een attractieve en
prikkelende manier te ontdekken
en te beleven.
Een andere blikvanger is het
kijkcentrum van waaruit u de
Zwinvlakte en het getij kan
beleven.
Praktisch :
Inschrijven voor 10 april 2017 door
overschrijving op rekeningnummer
BE21 1192 0354 2803 op naam
van Davidsfonds Vichte met
vermelding van uw naam of via
Koen Tack (koentack@telenet.be
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of 0479/277877), voor leden
Davidsfonds bedraagt dit 15,00€,
niet-leden 18,00€ (inbegrepen :
toegang, picknick, gids – niet
inbegrepen : drank en parking).
Afspraak op zondag 23 april om
11u aan De Verteller (parking
markt Vichte),
gezamenlijke
picknick in Het Zwin en start
wandeling met gids om 14u00.

Koor La Gioia

uit Vichte bestaat uit een
dertigtal jonge en enthousiaste leden. Onder leiding
van Jeanno Defrenne zingen we meerstemmige,
gevarieerde koormuziek.
Jeanno richtte het koor op in 2000 en startte met 4
zangers. Al 17 jaar is het koor muzikaal aan het
groeien en we kunnen dan ook tevreden terugkijken
naar enkele mooie concerten. Zo brachten we in 2007
de muziek uit de film 'Moulin Rouge' en was in 2010
de muziek van ABBA onze inspiratiebron voor een
topconcert in de Stringe in Vichte. Eind 2014 gooiden
we het over een andere boeg en zongen we het
klassiekere kerstwerk 'Stella Natalis' van Karl Jenkins
in de kerk van Vichte. Verder werkten we ook aan
enkele kleinere concerten en luisteren wij ook
misvieringen en huwelijken op.

Het concert vindt plaats in zaal 'De Linde' in Ingooigem
(Sint-Antoniusstraat 14) en begint om 20u. Kaarten
zijn te verkrijgen via de leden of
via la.gioia@hotmail.com en kosten 6 euro in
voorverkoop of 8 euro aan de deur.

We heten u van harte welkom op ons lenteconcert op
22 april 2017 waar we u een mix zullen brengen van
hedendaagse koormuziek en bekende popnummers.

SAMANA VICHTE –
INGOOIGEM
Dinsdag 18 April 2017
Bezinning. Daarna koffie met
paaseieren. Dan volgt de
ontspanning met Chris & Chris! Er
is een pauze voorzien waar je dan
iets kunt drinken. Dan het tweede
gedeelte van de show. Met daarna
koffie met lekkere Paaskoeken.
Woensdag 26 April 2017
Bedrijfsbezoek. Dit aan de
chocolaterie Stijn Vanhoutte.
Demonstratie en Proeven. Daarna
koffie met koeken in ons huiscafee.
Om 14H stipt aan ons huiscafee,
we vertrekken met auto’s!
Woensdag 30 Mei 2017
Dagreis
Vrijdag 23 juni 2017
Uitbreekmoment. Stand op de
markt te Vichte.

eind dit jaar verschijnt beschrijven we in welke
toestand ze terug thuis kwamen. Briek Leroy b.v.
woog nog 36 kg.

11 novembercomité
"De redactie van 'Een klein dorp in de Groote Oorlog'
is nog steeds op zoek naar bijkomende informatie
over de geschiedenis van de Vichtse civielarbeiders
die op 25 oktober 1916 weggevoerd werden naar
Frankrijk(Pierremande, La Fère, Barisis) om daar
dwangarbeid te verrichten. In de brochure 1917, die

Indien iemand een persoon herkent op de foto van
1926 (zie www.vichte.be), nog een getuigenis, een
aandenken of een foto bezit van die periode, neem
dan graag contact op met John
Demeyer: john.demeyer@telenet.be 056 77 88 64."
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KSA Ter Vichten
U merkt het goed: de winter –
althans de meteorologische
variant– is helemaal voorbij. Om het
met Jan De Wilde te zeggen: daar
is de lente, daar is de zon!
Mogelijks haalt u bij die idee prompt
uw barbecue onder het stof
vandaan, maar in KSA-termen
denken we aan iets anders bij dat
jaargetijde. Binnenkort vindt
namelijk in De Stringe weer hét
feestje der feestjes plaats:
Strandbal! Hoeft Strandbal nog
veel uitleg? Al voor maar liefst de
vijftiende keer zet KSA ter Vichten
ons dorpje op z’n kop met een
knallende fuif. U vraagt bewijzen?
We verwijzen u graag door naar het
duizendtal feestvierders van vorig
jaar. Ook dit jaar, op 15 april, weer
van de partij: een fenomenaal
decor, verfrissende drankjes bij de
cava- en cocktailbar en zoveel
meer. Het belooft dus weer een
stevige editie te worden, zeker met
de opzwepende beats van onder
andere Double Trouble, Lester
Williams, Djotty, Palt & Sepper, etc.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij al onze
leiders voor een luttele vijf euro.
Kortom, u weet wat u te doen staat.

KSA Vichte Meisjes
Onze KSA-trein bolt op volle
toeren. Begin maart trokken de
sloebers en springers op
weekend naar het landelijke en
bloedmooie Kortrijk. Als we de
glimlachen op de gezichten
mochten geloven, waren het twee
fantastische dagen. De leidsters
en koks vonden het alvast een
topweekend!
Op 18 maart hebben wij onze
derde editie van "Neonnacht"
georganiseerd. Ook dit jaar was
het een spetterend feest. Een
dikke merci aan alle feestvierders
en natuurlijk ook aan onze
sponsors. Tot volgend jaar!
Jammer genoeg zijn de laatste
activiteiten van dit werkjaar
alweer in aantocht, oooooh. In
mei kruipen jullie leidsters alweer
met hun neus in de boeken. Al
zullen de Simmers nog een
prachtige vier-daagse meemaken
op Joepie! 100 kilometer
wandelen op zoek naar de
eindlocatie, stad X. Smeer die

kuitjes al maar in!
Ondertussen zijn wij ook alweer
op ronde om jullie dochters in te
schrijven voor ons grote
zomerkamp! Op 12 juli vertrekken
we samen riching Geel, waar de
sloebers ons op 15 juli vervoegen.
Tot 20 juli zullen we er ravotten
en genieten van hopelijk veel
plezier, zon en lekker eten!
Voor we op kamp vertrekken,
kunnen jullie bij ons ook
h e e e e e r l i j k e f r i e t j e s ko men
smullen. Op vrijdagavond 30 juni
kunnen jullie de buikjes komen
vullen aan ons lokaal. Meer info
volgt later.
Mocht u nog vragen hebben, kunt
u altijd terecht bij de hoofdleiding:
Fien Pareit: 0478/84.66.78 en
Fien Bos: 0493/14.79.36. Via mail
zijn
wij
bereikbaar
op ksavichtemeisjes@gmail.com.
Op Facebook vindt u ons terug
onder de naam "KSA Vichte
meisjes".
Vele lentegroetjes,
De leidsters van KSA Vichte
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Voor meer informatie kan u terecht
op het Facebookevenement van
Strandbal 2017. Daar kan u ook de
aftermovie van vorig jaar bekijken,
kwestie van al wat in de sfeer te
komen.
In diezelfde zaal vond een tweetal
maanden geleden Kwistda 2017
plaats. We willen graag iedereen
bedanken die aanwezig was en zijn
grijze hersencellen op volle toeren
liet draaien. Nogmaals proficiat aan
‘De Pistekwissers’, die dit jaar met
de felbegeerde overwinning aan de
haal gingen.
Dan nog iets voor in het verre
vooruitzicht, maar toch laten we
deze kans niet onbenut om al wat
reclame maken. Neem uw agenda
erbij, en noteer bij 11 november
2017: “75 jaar KSA ter Vichten”.
Veel details kunnen we over onze
75ste verjaardag nog niet geven,
maar het belooft alleszins een
machtig Vichts volksfeest te
worden. Later meer!
Met de beste groeten,
De leiders

We vieren Pasen
in de kerk!
Op stille zaterdag 15 april om 20
uur: feestelijke paaswake in de
St.-Stefanuskerk.
Het wordt opnieuw een
indrukwekkende paasviering voor
iedereen! Het jongerenkoor ‘La
Gioia’ zal de paaswake
opluisteren. We vieren dat de
Liefde sterker is dan de dood. Na
de wake heffen we het glas op de

boodschap van Pasen. Je bent
van harte uitgenodigd!
Voor de andere vieringen tijdens
de Goede Week verwijzen we naar
de affiche ‘Zalig Pasen’ die je in de
brievenbus kreeg. Ook in de kerk
liggen er nog affiches. Dank om
deze affiche uit te hangen.
Heel wat mensen wensen een
jaarmis of herinnerings-viering
voor een overledene te plannen.
Dit kan steeds bij zuster Jeannine
Klooster Kerkdreef 4 Vichte 056 77
75 35.
Wie graag een bezoekje ontvangt
van de parochie of de communie

wenst n.a.v. Pasen kan bellen naar
0474 588 634
Aan iedereen een zalig Pasen!
Diaken Jean-Yves Verhaeghe

Het feestcomité “De Lindekouter”

nodigt alle wijkbewoners uit om elkaar beter
te leren kennen. We komen samen voor een
leuke namiddag op zondag 9 april om
11.30u in zaal ’t Spey, Kerkdreef 4 Vichte
voor een aperitief en een gezellige
uitgebreide barbecue.... en tijdens de koffie
maken we verder kennis met alle
wijkbewoners en nieuwkomers.

OKRA Vichte

We blijven kaarten elke eerste donderdag van de
maand. We blijven ook Petanque spelen elke vierde
donderdag van de maand. Na de viering van onze
petanquekampioen, wordt nu ook onze
kaarterskampioen gevierd en dit op donderdag 6
april.
Onze WANDELAARS trekken hun schoenen aan en
starten terug met hun sportseizoen op donderdag
13 april. Onze FIETSERS zullen hun eerste rit
maken op donderdag 20 april. We vertrekken
telkens aan de nieuwe kerk om 13u.30.
We hopen dat ook dit kwartaal heel ontspannend
mag zijn. Dat is ook de bedoeling van onze
activiteiten.
Het Okra-bestuur.

De winter is gelukkig alweer voorbij. Alles komt
stilaan weer tot leven. Bloemen staan weldra volop
in vele vazen, Het wordt weer Pasen!!! . Pasen,
hopelijk maakt het een ieder een beetje blij.
We wensen elk van jullie alvast een “VROLIJK
PAASFEEST” toe.
Na een goede start in 2017 vervolgen we ons
programma :
Dinsdag 18 april 2017: Inschrijving 1 Mei-viering
Dinsdag 25 april 2017: 'Paasfeest' met optreden van
'De Lennies'
Vrijdag 28 april 2017: Misviering Okra
Maandag 1 mei 2017: '1 mei feest' in De Rembrandt
Maandag 29 mei 2017: Inschrijving dagreis, we
trekken naar de kuststreek. Een verrassende dag
met een unieke ervaring.
Dinsdag 27 juni 2017: Dagreis

alleenstaanden, mantelzorgers en
alle geïnteresseerden om 14u in
De Linde Ingooigem
Programma 2017
Woensdag 19 april of donderdag
27 april 2017: Het maken van een
juweel naareigen keuze bij Mevr.
Veerle Taelman, Zavelstraat 7,
Otegem om 19u.
Donderdag 11 mei 2017:
Namiddag voor weduwen,

Mevr. Nele Degraeve “Tussen de
soep en de patatten”
Zaterdag 17 juni 2017:
Verrassingsreis 13u–20u
vertrekplaats: kerk Vichte
Voorzitster: Greet De Kesel
056/32 56 89
greetdekesel@telenet.be
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Secretaresse: Dorine
Vandendriessche
056/77 31 37
dorinevds@skynet.be
Wijkverantwoordelijken:
Geertrui Dewaele
056/32 93 55
geertrui.dewaele@telenet.be
Chantal D’Huyvetter
056/77 97 33
gerysteyaert@skynet.be

Double click to edit text

Femma bruisend Vichte

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we samen onze
bloembakken of potten goed en mooi opvullen.

Donderdag 13 april – in de ban van het weven

Adres : Vichtesteenweg 123, Deerlijk juist voor de brug
op den Belgiek naar rechts

Namiddag en avond. Een eigen stijl, een nieuwe trend:
arm-banden en haarjuwelen weven met parels, bohochic ! Je ziet ze overal, schitterende haarjuwelen voor
hippe, jonge vrouwen of slierten met kleurrijke parels
om tussen lange haren te vlechten. Bij Veerle Taelman
(Olive), Otegem.

Prijs : gratis voor leden
Inschrijven bij Ingrid Vandepitte, Tel. 056/775756,
ingrid.107@hotmail.com
Vrijdag 19 mei – tenen lezen - avond

Inschrijven en inlichtingen bij Cindy D’Hoop,
Hooiestraat 25, Vichte, steven.peirs@telenet.be,
0471/075719

Een voordracht van ongeveer 2 uur gegeven door
Chris Smet-Janssens FuDaRe voorzitter /Master
Docente tenenlezen Vlaanderen.

Zaterdag 6 mei – daguitstap – Ieper

In het eerste deel maken we iedereen deelgenoot van
het boeiende tenenalfabet via een PowerPoint
geïllustreerd met leerrijke en leuke verhalen uit de 14
jarige praktijk van de voordrachtgeefster. In het tweede deel gaan we dan, voor de liefhebbers, samen
tenenspelletjes doen waarbij de lesgeefster
verduidelijkt hoe je daaruit karakter, gedrag en
persoonlijkheid kan herkennen.

Voormiddag : In de voetsporen van de familie
Welvaert – “de eigen kweek route”
Namiddag : ComingWorldRememberMe’ is het
beeldende kunstproject binnen ‘GoneWest’, het
culturele evenementenprogramma van de Provincie
West-Vlaanderen voor de herdenking van WOI.
Gedurende de vijf herdenkings-jaren, van 2014 tot en
met 2018, zullen workshops en belevings-ateliers
georganiseerd worden waarbij 600.000 beelden uit klei
gemaakt worden door bezoekers. Elk beeldje staat
voor één van de slachtoffers die tijdens WOI het leven
lieten in België. In 2018 zullen de 600.000 beelden
geëxposeerd worden in een land art installatie van 3
hectare op provinciedomein De Palingbeek in Ieper, in
het niemandsland van de frontzone. Wij mogen elk zo
een beeldje maken.

Inschrijven en inlichtingen bij Cindy D’Hoop,
Hooiestraat 25, Vichte, steven.peirs@telenet.be,
0471/075719
Dinsdag 30 mei – bedrijfsbezoek escargot-kwekerij
- avond
Vrijdag 30 juni – avondje uit
www.femmavichte.tk

Inschrijven en inlichtingen bij Mady D’Hoop,
Hooiestraat 27, Vichte, mady.dhoop@telenet.be,
056/772371

Algemene inlichtingen en inschrijving : Christine
Cosaert, Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be

Maandag 8 mei –plantenavond - Bloemen
Vandenbogaerde

Bestuursleden : Christine Cosaert, Cindy D’Hoop,
Mady D’Hoop, Marie-Roos D’Huyvetter, Hilde Dehullu,
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NEOS VICHTE

April
dinsdag 18 april : kaarting zaal Rembrandt
dinsdag 25 april : daguitstap Dominiek Savio en
Mariasteen in Gits.

Volgende activiteiten zijn gepland:
Iedere dinsdagnamiddag een activiteit: petanque (1e)
wandelen (2e) kaarten (3e) uitstappen (4e).
Iedere woensdagnamiddag fietsen bij droog weer,
vertrek om 14u
aan de kerk.
Filmnamiddag: in de Budascoop te Kortrijk op
maandag,20/03,24/04,08/05,12/06 om 14 u.30.

Mei
woensdag 10 mei : Provinciale wandeldag in Aartrijke
dinsdag 16 mei : ledenvergadering Rembrandt :
"Humor"
dinsdag 23 mei : sportdag IJsmolenhoeve Ronse

Maart
dinsdag 7 maart: theater :"het kraken van de maan" in
de stadsschouwburg in Kortrijk
maandag 20 maart : ervaringsuitwisseling Neos
provinciaal zaal Rembrandt
dinsdag 21 maart : ledenvergadering in zaal
Rembrandt, met voordracht door prof. Marnix
Cokelaere, "waarom dik worden gemakkelijk en
vermageren moeilijk is" + kaarting.
woensdag 22 maart :
halve daguitstap naar een
opname van Blokken.

Markant Vichte

Markant Vichte volgt de seizoenen
met wandelen, fietsen en bloemschikken. We duiken met Jan Bolt
onder in de wereld van de wetsdokter
en exploreren Biscuiterie Destrooper
…mmm.
Intussen vordert onze participatie in
de nachtopvang van Kortrijk. We
delen onze ervaringen via
www.bloggen.be/markant
nachtopvang. Zoveel vragen
overstelpen ons en we denken na
over hoe dakloosheid kan vermeden
worden. Je wenst het niemand toe
om alleen maar hier terecht te
kunnen, maar toch is dit een prachtig
initiatief… een neutrale omgeving
waar men eten en een bed vindt,
waar men, indien gewenst, ook zijn

Juni
dinsdag 20 juni : kaarting zaal Rembrandt
dinsdag 27 juni : bezoek luchthaven Zaventem achter
de schermen, Museumtuin Gaasbeek, en brouwerij
Lindemans
Juli
dinsdag 18 juli : ledenvergadering zaal Rembrandt, met
voordracht door Joris De Sutter over "striptease in de
Middeleeuwen".

zorgen kwijt kan… solidariteit en
dankbaarheid zijn keywords.

Agenda Markant Vichte
April 2017

Er komen drukke maanden aan voor
ons als team. We selecteren
binnenkort weer interessante,
gezellige en trendy activiteiten voor
2017-2018.
Wil je nu alvast lid worden, dan kan
je voor het actietarief van € 55 vanaf
nu aan alle Markantactiviteiten
deelnemen t.e.m. eind 2018. Je kan
terecht bij Dorine Verschuere op
0499
80
08
73
of
Markantvichte@hotmail.com. Bekijk
zeker ook onze fotogalerij op
www.markantvzw.be/vichte.
We wensen je een mooie en
ontspannende Paastijd!

Beukenhof
Petanqueclub

iedereen wint wel graag).

elke woensdag om 18.30 u. van 3
mei tot 13 september

Deelname gratis. Iedereen
welkom!

Elke woensdag van 3 mei tot 13
september 2017 spelen we
petanque op de 2 terreinen in het
gemeentelijk park Beukenhof, in
een vriendschappelijke sfeer en
zonder competitiedrang (maar

Het gemeentelijk petanqueplein is
altijd beschikbaar! Wil je op een
ander tijdstip met een vereniging,
een groep vrienden of met de wijk
samen spelen, neem dan gerust

Voor mannen en vrouwen met
ballen!
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Di 11

Bloemschikken

Di 18

Fietsen

Ma 24

Wetsdokter Jan Bolt

Mei 2017
Do 11

Biscuiterie Destrooper

Ma 15

Fietsen

Juni 2017
Wo 14

Wandelen

Di 20

Pot-luck

contact op met één van de
groenvrijwilligers van het
Beukenhof:
Jan Vanleeuwen, Pol Ostyn,
Ghislain Depoortere
0499 184 352

Wielertoeristenclub
‘Koninklijke
Sportvereniging
Wiel in Wiel Vichte’

Een naam als een klok, en dat al
jarenlang…
Vorig jaar organiseerden wij voor
de
84ste keer de ‘Textielprijs’,
ondertussen de oudste
kermiskoers van het land.
Maar
naast het organiseren van deze
koers
wordt er binnen onze
vereniging ook wekelijks
enthousiast gefietst.
Dit seizoen telt onze vereniging
90 fietsende leden, mannen én
vrouwen, ieder jaar meer… Het
is onze ambitie om de mooiste
club van de streek te zijn, een
club waar alle leden zich thuis
voelen en hun favoriete sport
kunnen beoefenen.
Elke zondag trekken wij er op uit
in 3 afzonderlijke groepen.
Fietsen in aparte groepen is niet
alleen veiliger, maar het biedt aan
ieder lid de mogelijkheid om te
fietsen op zijn of haar niveau :
liever iets sportiever of misschien
meer op recreatief niveau, maar
steeds fietst U in een groep van
clubgenoten van ongeveer
hetzelfde niveau.
Iedere groep
fietst onder begeleiding van
ervaren wegkapiteins, in vooraf
verkende ritten en de hoofdgroep
wordt steeds begeleid door een
volgwagen. Op deze manier staat

OOK OP WEEKDAG OP
(WANDEL)TOCHT MET
“DE TEXTIELTREKKERS”
Onze AKTIV-tocht, van 26 februari,
zit erop en hoe ! Liefst 2333
sportievelingen bewandelden de
mooiste hoekjes van Kaster,
Kerkhove, Kluisbergen, Ruien,
Berchem. We stapten over de
Patersberg naar de Kwaremont.
De parcoursmeesters hebben dit
maal gereserveerd :
WOENSDAG 26 APRIL – 13 de
GRASTOCHT – startplaats cc
ANSOLD TE ANZEGEM (aan
sporthal)

Eerste weekdagtocht, die
grotendeels ongekende
wandelpaden en landwegen in de
gemeente Anzegem beslaat, met

onze
club open voor man en
vrouw, jong en oud en wordt er
gefietst onder het motto “SUST” :
samen uit, samen thuis.
De groepen vertrekken steeds aan
ons lokaal Den Hert te Vichte op
zaterdagmiddag om 13.30 uur, op
woensdagavond om 18.00 uur en
op zondag om 8.00 uur. Wij rijden
niet alleen de ritten door onze
eigen club georganiseerd, maar
regelmatig nemen wij ook deel aan
organisaties van clubs uit de
omgeving, aan (semi-)klassiekers
en aan mountainbike-toertochten
in de winter. Een aanrader is de
meerdaagse fietsvakantie in het
Hemelvaartweekend die om de 2
jaar wordt ingericht.
Dit jaar
trekken wij er op uit naar de
Morvan in Frankrijk.
Ook zetten wij onze schouders
onder diverse organisaties : er is
niet alleen onze eigen toertocht
‘Vichte Classic”, er worden ook
toeristische ritten ingericht op
minder bekende wegen,
een
daguitstap begin juli en begin
september, een verrassingsrit,
een nieuwjaarsreceptie,
een
souper met kampioenenviering
enz… Zo dragen vele leden hun
steentje bij aan het clubleven en
zo groeit de betrokkenheid met de
club en met elkaar.
Ben jij ook gebeten door de
fietsmicrobe en wil jij jouw sport in
groep en op jouw niveau
beoefenen,
liever dan de
kilometers alleen te moeten
als hoofdbrok het domein
Hemsrode met zijn prachtig
kasteel. Op de weekdagtochten
zijn er telkens 4 luswandelingen
uitgestippeld van ongeveer 6km
die allemaal terugkomen naar de
startplaats – het staat de
wandelaar vrij te opteren voor lus 1
of 2 of 3 of 4. Doe je de 4 lussen
dan heb je ca. 24km afgelegd. Ter
info: in 2016 mochten wij 560
wandelaars begroeten.
DINSDAG 27 JUNI - 13de
HOOITOCHT – startplaats de Kleine
Kluis te Gijzelbrechtegem

Tweede weekdagtocht door een
van de mooiste dorpjes van Zuid
West-Vlaanderen. In volle zomer
trek je door het Bouvelobos. Zeer
heuvelend parcours door een
prachtige streek. Eveneens
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afmalen ? Dan nodigen wij je met
plezier uit voor een proefrit…
misschien word jij wel ons
volgende nieuwe lid... Aarzel niet
om ons te contacteren voor meer
info bij Vincent Van Parijs op
0475/513
953
of
vincent@immovanparijs.be
Wij hopen je als deelnemer aan
één van onze organisaties te
mogen begroeten !
Bekijk zeker eens onze website
www.wtcvichte.be of onze
facebook pagina https://
www.facebook.com/wtcvichte
Het bestuur van Wiel in Wiel
Vichte
Voorzitter Vincent Van Parijs,
secretaris
Filip Tack,
bestuursleden Curd Depraetere,
Frank Lateur, Freddy Martel en
Kristof Malisse.

worden u
4 wandellussen van
telkens ca. 6km aangeboden, de
ene al meer heuvelend dan de
andere.
Nog een aantal praktische zaken
voor deze weekdagtochten :
inschrijven kan vanaf 7 uur tot 15
uur – inschrijfgeld €1.50, korting
€0.40 voor federatieleden.
zeer verzorgde bediening van spijs
en drank (streekbieren, verse
soep, belegde boterhammen)
Minstens één parcours is geschikt
voor kinderwagens en/of
rolstoelen.
Meer info : secretariaat bij Marleen
Deweer, Olekenbosstraat, 33,
8570 VICHTE / Tel. 056 775149 /
Marleendeweer@textieltrekkers.be

BK tijdrijden van BK
Anzegem Cycling
2017 – 2020
Beste sportvrienden;
Maandag 1 mei 2017 wordt het BK
tijdritten voor de jeugd gereden en
is de start van ieder jaar tot 2020
een BK in de gemeente Anzegem.
Wiel In Wiel Vichte en Yvegem
Sportief hebben samen een
nieuwe VZW gestart “ ANZEGEM
CYCLING BK 2017-2020”.
We organiseren met de gemeente
Anzegem gedurende 4 jaar elk jaar
een ander BK.
De kers op de taart wordt natuurlijk
het BK voor elite met contract voor
mannen en dames op 28 juni
2020.
Start en aankomst van de tijdritten
voor de jeugd nu op 1 mei is aan

v.u. Vichtse Dorpsraad vzw - vichtsedorpsraad@gmail.com - http://www.vichte.be/

WEDSTRIJDEN
WIEL IN WIEL
Zondag 2 juli 2017: juniorenkoers
om 15 u.
Zondag 27 augustus 2017:
gentlemenkoers en
nieuwelingen-wedstrijd in de
Lendedreef om 13u30 en 16u.
Zaterdag 16 september 2017:
“veldcross der Vichtenaren”.

de firma STEENO
Oudenaardestraat 45 te Vichte.
Het uurschema van BK tijdritten op
1 mei 2017:
*10.30 uur: aspiranten
*11.25 uur: dames-junioren
*11.45 uur: dames-nieuwelingen
*12.05 uur: heren - 2e jaar
nieuwelingen
*12.50 uur: heren - 1e jaar
nieuwelingen
*13.45 uur: junioren
*15.20 uur: dames U-23
*16.15 uur: heren U -23
We verwachten om en bij de 250
renners die zullen deelnemen aan
de eerst BK tijdritten in Anzegem.
We hebben ook in de gebouwen
STEENO op 1 mei een
volksmaaltijd voorzien: voor de
prijs van € 15 krijg je een aperitief
en een gevarieerde koude schotel
met frietjes; voor de kleinsten ( tot
10 jaar) is een drankje en een
kindermenu voorzien voor de prijs
van € 7.

ANZEGEM CYCLING BK
2017-2020 hoopt veel
wielerliefhebbers te mogen
begroeten op deze uitzonderlijke
dag voor BK tijdritten jeugd.
Kaarten zijn te bekomen bij ieder
bestuurslid ofwel bij Herman
Verleyen 0473 69 73 34 of Frans
Soete 0476 46 71 77 of 056 77 55
75.
Ook zal er een pop-up café
voorzien zijn aan de Firma
STEENO waar een lekker fris
pintje of een kopje koffie kan
worden genuttigd met een lekker
soesje.

U kunt alles volgen op
www.textielprijsvichte.be.

gebouwen van Steeno

19 september 2017: 85-ste editie
van de VLAAMSE TEXTIEL-PRIJS
voor elite met en zonder contract
en beloften.
We verwachten terug enkele
KLEPPERS: Quick Step Floors,
Lotto Soudal, Baloise Topsport
Vlaanderen en Wanty Groupe
Gober.
Het podium wordt opgesteld aan de

12u30: Voorstelling renners
14u: Start wedstrijd op de
Vichteplaats (14 ronden).
17u45: Aankomst renners
Pop-up café met gratis toegang met
live-beelden van de wedstrijd.

Huttegem 2 - 8570 Ingooigem
www.tiseco.be
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Met dank aan de vele seingevers,
de gemeente Anzegem, de talrijke
sponsors en alle supporters.

Uit
sympathie

