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DE VERTELLER

Editoriaal
Beste dorpsgenoten,
"Alles wordt nieuw !". Nee ik heb het hier niet over een liedje uit
het zangboekje van de St. Stefanuskerk, maar wel over alle nieuwe
initiatieven en gebeurtenissen die op stapel staan in onze levendige
dorpsgemeenschap. Zo heeft jullie eigenste dorpsraad nu ook het
digitaal tijdperk betreden met een nieuwe website. Het heeft wat
voeten in de aarde gehad maar eindelijk is ie er: de "Digiverteller"
op www.vichte.be. Met deze Vichtse webstek pogen we een zo volledig mogelijk beeld te vormen van ons dorp. Het verenigingsleven,
actua, historiek, economie, openbare diensten,… het komt allemaal
aan bod via het internetmedium. Eigenlijk vervangt dit initiatief de
"Onthaalverteller" die vroeger door de Dorpsraad werd overhandigd
aan de nieuwe inwijkelingen. Deze brochure moest je wegwijzen
doorheen onze gemeenschap en zijn verenigingsleven. Het bleek
echter heel moeilijk deze uitgave up-to-date te houden. Op deze
digitale drager kan en zal de interactie natuurlijk veel groter en
actueler zijn. We roepen jullie dan ook allen op om ons te helpen in
deze opdracht, want onzen kleinen moet natuurlijk de tijd krijgen
om te groeien en veel te leren.. Enfin, laat zeker niet na ons tips,
informatie en verbeteringen te sturen na het surfen op de Vichtse
webstek. Zo kunnen we hem echt correct en allesomvattend maken.
Vergeet ook niet het gastenboek te tekenen. Hierbij wil ik nog een
dankwoordje richten aan alle medewerkers van de site en in het bijzonder aan Stijn Michels en Björn Vandenbroucke die al menig nacht
op hun toestenbord doorgebracht hebben om de "Digiverteller" het
daglicht te laten zien.
Nieuw zijn ook de vele woongelegenheden die in de nabije toekomst in onze stede bijgebouwd worden. Naast de 28 appartementen en 10 woningen die al in aanbouw zijn op de Bekaertsite, komt
er plaats voor 2 x (max) 14 flats (een sociaal huisvestingsproject met

ruimte voor senioren) naast de ING bank en 9 appartementen palend
aan Optiek Dauw en slager Joos op de Vichteplaats. Bovendien voorziet men een nieuw woonproject met minimum 15 ééngezinswoningen in het woongebied Oudenaardestraat-Peter Benoitstraat (Goswinstraat). Daarnaast plannen bouwpromotoren 5 woningen in het
woonerf rond de Beukenhofstraat en de spoorweg (= Die-rikserf) en
ongeveer 8 woningen in een nieuwe zijstraat van de Edgar Tinelstraat (= Herman Roelstraetestraat). Ik vermeld hier enkel deze die
met quasi zekerheid gekend zijn. Ondertussen ijvert Unizo-Komaan !
voor een heraanleg van de Vichteplaats. Met de komst van één of
misschien wel 2 nieuwe voedingsketens lijkt het aangewezen om de
plaatselijke middenstanders zo een duwtje in de rug te geven om de
strijd aan te kunnen binden tegen deze giganten. Nu, de ‘Plaatse’ kan
wel een opfrisbeurt gebruiken. Misschien wel met éénrichtingsverkeer. Zo creëer je een dorpscentrum waar het aangenaam en veilig
winkelen en kuieren is en waar je toch je auto gemakkelijk kwijt kan.
Ik kon je nog vertellen dat ook het industriegebied "de Jagershoek" wellicht opnieuw uitbreidt maar nu aan de andere kant van de
gewestweg, of dat na jaren van tomeloze en trouwe dienst vanwege
Gerard Joye en Johan Deslee, de Koninklijke muziekmaatschappij St.Cecilia op zoek is naar een nieuwe voorzitter en volgend jaar ook een
nieuwe dirigent, of dat "Wiel in Wiel" in samenwerking met "Ploezerock" een nieuwe veldcross op de Kermis organiseert….Juist: "Alles
wordt nieuw!"
Tot op de Ommegang met zijn "Pelouzerock ", "Kinderrommelmarkt", "Jeneverkot", "Kunsttentoonstelling"….. en jullie Vichtenaren natuurlijk !
Tot Vichtens
Dominique Demurie
Voorzitter

Programma
Ommegang 2005
zaterdag 2 juli
15-20 u. : Kiezen voor Kunst, Oude Kerk
Kunsttentoonstelling met plaatselijke kunstenaars
org. : Curieus Vichte-Ingooigem, inkom gratis
15-?? u. : Dreupelkot, Vichteplaats
t.v.v. de kampen
org. : VKSJ Vichte
16-01 u. : Ploezerock, Place Pia (plein v/h kasteel)
diverse rockbands
org. : Ploezerock, inkom gratis

zondag 3 juli
14-18 u. : 2de Kinderrommelmarkt, Vichteplaats (en dreupelkot voor ouders)
org. : Komaan - Unizo, deelnemers inschrijven op voorhand
15 u. :
55ste Ommegangsprijs
Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract
aankomst kruispunt P. Benoit - Hoekstraat
15-20 u. : Kiezen voor Kunst, Oude Kerk
Kunsttentonstelling met plaatselijke kunstenaars
om 19 u. : uitreiking publieksprijs
org. : Curieus Vichte-Ingooigem, inkom gratis

Kiezen voor Kunst
In het Ommegangsweekend van 2/3 juli vindt er in de Oude Kerk een tentoonstelling
plaats van plaatselijke kunstenaars, versterkt door enkele mensen van buitenaf.
Op 1 juli geven wij het startschot met een vernissage voor genodigden. Op 2 en 3 juli is de
tentoonstelling te bezichtigen voor publiek, en dit telkens van 15u tot 20u.
U kunt, als bezoeker, zelf mee aanduiden wie volgens u de publieksprijs verdient. Deze
publieksprijs wordt uitgereikt op zondagavond om 19u, dit door schepen van Cultuur Greet
Coucke.
De toegang voor deze niet te missen tentoonstelling is gratis. Wie een stem wil uitbrengen, betaalt daar een kleine som voor, maar krijgt er wel een drankje bij. U kan trouwens ook
doorlopend uw dorst bij ons lessen!
Spring dus gerust eens binnen, wij ontvangen u graag in dit mooie kader…
Sofie De Smet-Demurie
Voorzitter Curieus Vichte-Ingooigem
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Jeugdcoördinator:
Alain Demurie
Delfien Vanhautestraat 62 • 8570 Vichte
Tel 056/77.66.96• GSM 0478/288.185
alain.demurie@skynet.be

Steun de VKSJ Vichte kampen
De VKSJ van Vichte nodigt alle sympathisanten vriendelijk uit om op
Ommegangzaterdag 3 juli vanaf 15.00 uur 1 (of meerdere) jenevertjes te
komen drinken ten voordele van hun jaarlijks kamp. Je vind de jeneverstand op de Vichteplaats rond of aan café den Breugel
Tot dan….

‘Wiel in wiel’
organiseert nu ook
een veldcross
Wiel in Wiel heeft met spijt afscheid
genomen van Dhr. Willy Coucke, een van
onze sterkhouders binnen onze vernieuwde
vereniging. Wij danken Willy voor zijn gedreven inzet en jarenlange trouw aan onze vereniging.
Dat onze eerste kaas en wijnavond een
succes was, hoeft niemand te verbazen.
Enkel de afwezigen hadden ongelijk. Wiel in
Wiel had noch kracht noch moeite gespaard
om de beste wijnen boven te halen en toen
bleek dat enkele wijnsoorten snel door de
voorraad heen waren, was het duidelijk dat
een tweede editie er zeker aankomt om ons
jaarbudget op peil te houden. Wordt vervolgd.
Uiteraard hoort op een kermis een traditionele koers thuis. Welnu, op 3 juli gaat de
wielerwedstrijd voor eliterenners zonder
contract door en dit op een licht vernieuwd
parcours. Ditmaal zullen de renners de Hoekstraat, Bosstraat en de Klijtberg te verduren
krijgen, wat enige spankracht aan de wedstrijd zal bijbrengen. Deze parcourswijziging
drong zich op om de drukke verkeersstroom,
komende van het winkelcentrum op te vangen en aldus een vlotter verloop te kennen.
De aankomst komt bijgevolg ter hoogte van

Minitennisclub van het jaar 2003 jeugdwerking

het
kruispunt
Peter
Benoitstraat-Hoekstraat, vlakbij de
Plaats. Alvast een
aanrader om de
aanvalskracht
van de renners te
komen bekijken.
Uiteraard zijn we volop bezig met de
organisatie voor onze wedstrijd voor eliterenners op dinsdag kermis 20 september, en
onze veldcross in het centrum van Vichte
voor Vichtenaren op zaterdag 17 september.
Noteer alvast die twee data in uw agenda.
Binnenkort zullen onze medewerkers
weer op stap gaan om de nodige "centjes"
bij elkaar te krijgen om dergelijke evenementen te kunnen blijven organiseren.
Alvast dank indien U ons hierbij steunt.
Voel je je geroepen om mee te helpen,
contacteer een van onze bestuursleden. Door
de uitbreiding van onze activiteiten zijn we
op zoek naar een aantal nieuwe krachten.
Een mix van jong en minder jong zorgt
ervoor dat wij één hechte groep vormen.
Kortom, Wiel in Wiel heeft zijn start niet
gemist. Laat je niet in de wind zetten en kom
ons alvast een hart onder de riem steken bij
onze volgende organisatie.
Wiel in wiel.
Ph. D.

Zomerstages mini-, midi- en maxitennis - Zomervakantie 2005
Beste,
Hierbij informatie i.v.m. de stages die zullen plaatsvinden tijdens de zomervakantie 2005 in TC Vichte.
Wanneer?
Stage 1: van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2005
Stage 2: van maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli 2005

Lesuren?
Voormiddag van 10.00
Namiddag: van 13.30
van 15.00
van 16.30

Er staan een heleboel activiteiten op het
getouw, waarover wij U ten gepaste tijd zullen berichten. De eerste is er speciaal voor de
jongsten onder ons :
Op Ommegang-Zondag 3 juli a.s. organiseren wij de 2de KINDERROMMELMARKT in
de verkeersvrije Vichteplaats van 14 tot 18
uur. Deelnemers mogen hun spulletjes vanaf
13u30 komen uitstallen.
Schrijf je nu in door onderstaande strook
in te vullen en af te geven bij Slagerij Veerle
en Joost, Vichteplaats 32, vóór 1 juli.
Want elk deelnemend kind ontvangt een
gratis gezelschapsspel en voor je ouders is
opvang voorzien in het "DREUPELKOT".

Korfbalclub
"The Blue Ghosts"
OPROEP
NAAR ALLE
SPORTIEVELINGEN !
Wie heeft er zin om in de jonge dynamische korfbalclub van Vichte onze jongeren
te coachen?
Enige ervaring in die sportwereld kan
voor u een troef zijn, maar vrees niet… er
wordt u een gratis trainerscursus aangeboden door de club zelf!

12.00
15.00
16.30
18.00

uur:
uur:
uur:
uur:

maxitennis gevorderden
minitennis
miditennis
maxitennis initiatie en halfgevorderden

Leeftijden?
– Minitennis voor kinderen uit de tweede kleuterklas tot het vierde leerjaar.
– Miditennis voor kinderen uit het derde tot zesde leerjaar
– Maxitennis initiatie en halfgevorderd voor jeugd van 10 tot 16 jaar
– Maxitennis gevorderd voor jeugd van 11 tot 18 jaar

Unizo-Komaan! organiseert
2de Kinderrommelmarkt op 3 juli
Zoals U wellicht al weet, hebben de drie in
Vichte opererende groeperingen die zich tot
zelfstandigen, vrije beroepers en kaderleden
richten, met name Unizo-Afdeling Vichte,
Komaan! (KMO-werkgroep Groot-Anzegem)
en het Vichteplaats-comité, een tijdje geleden wijselijk besloten op te gaan in één organisatie, onder de naam: UNIZO-KOMAAN!

tot
tot
tot
tot

Plaats?
De lessen gaan door op de gravelvelden van TC Vichte, gelegen achter de basisschool, Beukenhofstraat te Vichte. Bij regen gaan de lessen door in de sporthal.

Inschrijving Kinderrommelmarkt
3 juli 2005

Lesgevers?
De lessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers o.l.v. jeugdcoördinator
Alain Demurie.

Naam :........................................................

Inschrijvingsgeld?
– Maxitennis gevorderd in de voormiddag: 45 euro voor leden van TC Vichte en 55
euro voor niet-leden, voor één week.
– Mini-, midi- en maxitennis in de namiddag: 35 euro voor leden van TC Vichte en
45 euro voor niet-leden, voor één week.
Inschrijvingen en inlichtingen?
Gelieve vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator : Alain Demurie
Delfien Vanhautestraat 62, 8570 Vichte - Tel 056/77.66.96 E-mail: alain.demurie@skynet.be

Voornaam .................................................
Adres :........................................................
....................................................................
Telefoon : …....../…………....................
Leeftijd : …….

✂
zal deelnemen aan de 2de Kinderrommelmarkt op zondag 3 juli.
Secretariaat : Carlo Michels, Beukenhofstraat
70, 8570 Vichte
e-mail : unizo-komaan@skynet.be - website
in opmaak : www.unizo-komaan.be.tt

Niet alleen monitoren, maar ook ons
ledenaantal van de volwassenengroep verdient een opkrikje!
De club nodigt alle leeftijden uit om met
ons samen te trainen en te strijden naar hoge
scores binnen de competitieve wereld van de
korfbalclub, met daarnaast ook voldoende
ontspanningsmomenten (o.a. clubfeestjes)
om de sociale contacten binnen de club te
onderhouden…
Ja het is weeral zo ver, op zondag 11 september organiseert uw wandelclub DE TEXTIELTREKKERS vzw voor de 11de keer reeds
de befaamde PRUTSKETOCHTEN. Verleden
jaar werd Ter Vichten overspoeld met meer
dan 2600 wandelaars bij prachtig weer.

Voelt u zich geroepen, of wenst u wat
meer informatie, laat dan zeker niet na contact op te nemen.
Contactadres: Sportdienst Anzegem tel:
056-68.02.02 of Beukenhofstraat 33 Vichte.

2

Dit jaar zorgde onze eigen Vichtse parcourmeester, Jan Decant voor een totaal nieuwe route met Otegem en St. Lodewijk als centrale bestemmingen. De wandelaar krijgt de
keuze tussen 6 km met een halte in de Meisjesschool te St.Lodewijk. De 10 km doen er
een lusje bij via de boerderij het Mekeirlehof
en de 18 km trekken reeds naar de sporthal te
Otegem. Voor de dapperste stappers liggen
de 25 km te wachten met een stukje Ingooigem, netjes verdeeld over 3 halten. De 35 km
bewandelen een stukje Heestert en krijgen
4 stopplaatsen voorgeschoteld en uiteindelijk
mogen de 50 km stappers 6 keer uitrusten met
uitlopers tot in Tiegem.
Als bijzondere bezienswaardigheden op
het parcours of in de onmiddellijke omgeving treffen we naast de gekende rijkdommen van Vichte, Ingooigem en Tiegem, ook
de OLV van Fatima Kapel in Otegem en zeker
vanaf de 18 km het domein Het Banhout dat
uitzonderlijk voor ons werd opengesteld.
Inschrijven kan in het C.C. De Stringe
vanaf 7 uur tot 15 uur en kost slechts € 1,75
(aangeslotenen Aktivia krijgen een korting
van € 0,50) per persoon voor een ganse dag
wandelplezier en op alle haltes een overaanbod van dranken en gezonde voeding aan
democratische prijzen. Tot wandel op
11/09/05 !
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Gemeentelijke
Openbare Bibliotheek
Anzegem

Landergemstraat 1a - 8570 Anzegem
Tel: 056 / 68.14.22 / Fax: 056 / 68.14.20
e-mail : anzegem@bibliotheek.be

Wat heeft de bibliotheek te bieden ?
Er gebeurt heel wat !
Uitleenpost De Stringe Vichte
Openingstijden :
Maandag: 16u - 17u30
Woensdag: 17u - 20u
Zaterdag: 10u - 11u30
Bibliothecaris:
Marianne
Demets056.68.14.22 - bibliotheek@anzegem.be

Poëziewedstrijd 2005
Heb jij wel eens last van schrijfkriebels ?
Weet je met je creativiteit geen blijf ?
Grijp je kans !
Ben je tussen 14 en 18 jaar ?
Aarzel dan niet langer en klim in je pen !
Schrijf over... de dingen die je bezighouden….
Voor verdere inlichtingen en reglement
kan men terecht in de bib!
Op zaterdag 8 oktober 2005 om 18 u
heeft in de Stringe te Vichte de prijsuitreiking plaats.

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
De KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar.
Juryleden krijgen een lijst van boeken om
te beoordelen.
Hiervoor komen ze soms samen in leesgroepen.
Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je je eigen
rangorde opstellen. Alle stemmen van heel
Vlaanderen worden verzameld en geteld.
Zo kiezen de kinderen zelf het leukste
boek van het jaar
Er zijn zes verschillende leeftijdsgroepen :
Groep 1 : – 6 jaar
Groep 2 : 6 - 8 jaar
Groep 3 : 9 -10 jaar
Groep 4 : 10 – 12 jaar
Groep 5 : 12 – 14 jaar
Groep 6 : + 14 jaar
Wie wil kan zich tot 1 september inschrijven voor het leesjaar 2005-2006!

Programma KAV VICHTE
– Met de zomervakantie in zicht willen we
naar jaarlijkse gewoonte ook dit jaar de
vakantie goed inzetten. Samen met de kinderen gaan we opnieuw naar... Aviflora te
Ingelmunster.
Wanneer: woensdag 6 juli 2005 om 13.30 u
aan de kerk te Vichte.
Prijs: vanaf 2 jaar € 7,00 (= ingang, drankje, ijsje).
Volwassenen en kinderen jonger dan 2
jaar: gratis.
Inschrijven ten laatste op 28 juni bij: Ingrid

Voor verdere info : de bib!

KSA ter Vichten
organiseert : Mondiale

Leeskring volwassenen
Leest u graag moderne literatuur en wilt
u hierover met anderen van gedachten wisselen ?
In de bibliotheek draait een gezellige
leeskring die vier maal per kalenderjaar bijeenkomt om een zelf gekozen boek te
bespreken. Het tijdstip wordt in overleg
gekozen.
Aarzel niet: kom langs in de bib maandag
4 juli, 20 u. Er wordt gepraat over het boek
Gloed van Sandar Marai...

Gegroet beste vereniging,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert
KSA ter Vichten terug ‘The Games’. Dit competitieve ‘spel der spelen’ is zowat traditie
geworden en lokt elk jaar duizenden atleten, bedevaarders en sportverslaggevers
naar het pittoreske Vichte. U mag zich terug
gelukkig prijzen, want uw vereniging komt
dit jaar terug in aanmerking om mee te dingen naar de felbegeerde hoofdprijs die uw
heroïsche overwinningen op alle andere
Vichtse verenigingen verzegeld. Slechts de
besten zullen erin slagen ploeg na ploeg te
verslaan en de eeuwige heldenstatus binnen
te halen.
Maar zoals u al kan zien aan de titel ‘De
Mondiale’ gaan de games verder dan ooit.
Dit jaar worden grenzen overschreden,
wereldzeeën overvaren en continenten veroverd. In plaats van een ‘globale village’ spreken we deze keer in Vichte van een ‘village
globale’. Vichte breekt namelijk uit zijn voegen en overstijgt voor 1 dag onze blauwe planeet. Bospygmeeën, eskimo’s, cowboys, en
zelfs heuse Duitsers zijn op 18 september te
gast op ‘De Mondiale’. U hoort mij natuurlijk
al afkomen: niemand minder dan jullie zullen
de rol van deze olijke buitenlanders op zich
nemen. Bij uw inschrijving dient u immers
een land uit de landenlijst kiezen. Op ‘De
Mondiale’ zal uw vereniging zich dan in de
klederdracht van de plaatselijke bevolking
tooien, en zo de strijd om de titel aangaan.
De keuze van uw land houdt ook een tacti-

Boekendienst aan huis
Lezen was steeds een van uw favoriete
bezigheden maar u kan niet meer naar de
bib.
U doet niets liever dan lezen maar uw
ogen doen het niet meer zo goed.
U heeft nooit veel gelezen maar nu u
over veel vrije tijd beschikt lijkt het u misschien wel wat.
Lees vlug verder want dan hebben wij u
wellicht iets te bieden.
Een medewerker van de bibliotheek
komt bij u langs en bezorgt u een pakketje
boeken.
Voor alle bejaarden, langdurig zieken en
al wie zich niet zelfstandig naar de bib kan
begeven en hiervoor geen beroep kan doen
op derden.
Vergen zelfs groot-letterboeken teveel
van uw ogen, meld het ons. Wij geven uw
naam graag door aan de Vlaamse Luister- en
Braillebibliotheek die u gratis cassettes thuis
kan bezorgen. Na het beluisteren kan u ze
zonder verdere onkosten meegeven aan de
postbode.
Aarzel niet en neem contact op met de
bibliotheek.

sche verassing in, daar horen jullie later wel
meer over. Hoe de regelgeving precies in
elkaar zal zitten, ziet u wel in het boekje dat
u na uw inschrijving in uw bus zal vinden.
Meer verklappen we niet over de volledig vernieuwde versie van de games: ‘DE MONDIALE’
De Mondiale gaat door op het sportplein
aan De Stringe op 18 september, van 13.00u
tot 17.00u. Praktisch:
o De inschrijvingsformulieren (neem contact
op met spelleiding) moeten worden ingeleverd worden bij de spelleiding, ZO VLUG
MOGELIJK !
o Bij de inschrijving moet ook een waarborg
van 25 euro betaald worden. Dit bedrag
krijg je terugbetaald in drankkaarten Geef
je verstek of bel je af, dan verlies je dit
bedrag integraal.
o De spelregels en de regels per spelonderdeel worden jullie na de inschrijving toegestuurd in een boekje
o Ter duiding worden de spelen nog eens 1
voor 1 nauwkeurig uitgelegd op 18 september om 11.00u. Het is ten zeerste aangeraden om zeker 1 of 2 afgevaardigden
van jullie team te sturen!
o Jullie kunnen ook verzekerd worden,
daarvoor graag zo vlug mogelijk een seintje naar de spelleiding
o Elke ploeg bestaat uit 8 deelnemers
SCHRIJF JE DUS ZO VLUG MOGELIJK IN !
Graag tot op DE MONDIALE, wij kijken er
alvast naar uit !
Verantwoordelijke spelleiding:
Jelle Tack, Elf Novemberlaan 79, 8570 Vichte
tel. 056/ 77 78 32 - gsm 0472 45 48 51
tj_vichte@hotmail.com

Familiefeest 2005
Alles gaat door in CC De Stringe - Vichte

Zaterdag 13 augustus
15.00 u : Gezinsfietstocht +/- 20 km - vrije start van 15 tot 17 u.
Deelname 1 € tussenstop & drankje inbegrepen
18.00 u : Subito kaarting Bieden en Manillen 1 € inleg

Een verwenmoment in de bib
De bibliotheek ontvangt graag eens een
vereniging. Er kan dan in de rustige, ontspannen sfeer van de bibliotheek vergaderd
worden en desgevallend kan iedereen
nadien kennismaken met alle mogelijke
aspecten van de bibliotheek van vandaag.
Wie interesse heeft, contacteert de bibliothecaris.

Zondag 14 augustus
Vinkenzetting : Grote prijs KWB-KAV - De Gilde.
Inschrijving vanaf 7u30 in de Gilde. 2 reeksen , telkens 25 € vooruit.
Iedereen bloemen + tal van naturaprijzen , waaronder een vinkenkooi
Prijsuitreiking in CC de STRINGE te Vichte
Mountainbike-tocht : 1e KAPELLEKESTOCHT
35 km – 45 km – 55 km
Inschrijven vanaf 8u00 tot 10u30 in CC De Stringe - Vichte
Deelnameprijs : 2 € voor kwb-leden / 3,5 € voor niet-leden / (kinderen onder de 12 jaar : gratis)
Verdere inlichtingen bij Debaveye Philip : 056 / 77.23.71
11.30 u. : Aperitief Maison met achtergrondmuziek
12.30 – 14.00 u. : Barbecue met frietjes en aangepaste groentjes en 5 soorten vlees
Volwassenen 12 € --kinderen <12 jaar : 6 € + gratis consumptie
Kaarten vooraf bestellen bij Luc Vercruysse 056/774618 of
Café De Gilde 056/773636 of Ivan Vancamelbeke 056/773287
14.00 u : Petanquetornooi - Duplette
Grote prijs Kantoor W. Van Den Berghe Bank – Verzekeringen – Securex
Inschrijven tegen 12 augustus bij Verbrugghe Greet 056776250 of Opsomer Francis
056326869
14.30 u. : Kinderanimatie grime, knutselen, kinderdisco enz…
19.30 u. : Prijsuitreiking petanquetornooi
Aansluitend trekking hoofdprijzen Tombola
20.00 u : Bolling voor mannen en vrouwen
Zaterdag vanaf 18 u en zondag vanaf 17 u : Lekkere frietjes te verkrijgen aan onze eigen frituur.

Werkgroep lokale historiek
De werkgroep lokale historiek van de culturele raad wil ons erfgoed bundelen en
voor een ruimer publiek ontsluiten. Inmiddels werden zowat 2.500 foto’s ingescand op
www.anzegem.be/anzegem.digitaal.
Denk je nog steeds nuttig materiaal te
hebben neem contact op met of breng
foto’s, doodsprentjes, rouwbrieven, rapporten,… naar de bibliotheek.
Wilt u weten of onze bibliotheek een
bepaalde titel in bezit heeft ?
Surf naar : www.bib.vlaanderen.be

Vandepitte, Beukenhofstraat 107, Vichte –
056/77.57.56
– Dan is er nog de Lourdesreis van 18 – 23 juli.
– En niet te vergeten:
Zomerfeesten op zaterdag 13 en zondag
14 augustus 2005.
– We fietsen ook nog tot en met 19 juli iedere dinsdagavond een uurtje. Telkens start
aan de kerk om 19.30u. Na het verlof
opnieuw vanaf 16 augustus 2005.
– Ook nog het zwemmen telkens van van
19.45 u tot 20.45 u in het Gaverbad te
Deerlijk op maandagavond.
Een cursus bloemschikken, je kooktalenten verfijnen, een leerrijke infoavond bijwonen, een concert of een tentoonstelling meepikken, je creativiteit botvieren of op reis
gaan en vreemde culturen ontdekken, de
natuur verkennen, dienstverlening op maat,
dat en nog veel meer kun je meemaken als je
lid wordt van onze vereniging.
Voor inl. Christine Cosaert, Overakker 33,
Vichte – tel. 056/77.54.66
www.kavvichte.tk

10e Schaliënhoffeesten
Alle Vichtenaren zijn hartelijk welkom op deze jubileumeditie van de Schaliënhoffeesten:

Vrijdag 2 september
o bedanking van de adverteerders en sponsors met een natje en een droogje
o kinderdisco voor de allerkleinsten
o karaoke voor jong en oud

Zaterdag 3 september
o
o
o
o
o

minivoetbaltornooi voor de jongeren van de wijk
visput + grimestand voor de allerkleinsten
kleurhoekje voor de kinderen die hun tekening nog willen kleuren
‘s Avonds volgt er nog een barbecue met aperitief
Dj Pol van Gent zorgt voor ambiance en muziek in de tent

Zondag 4 september
o in de voormiddag is er een fietstocht voorzien
o in de namiddag organiseren we de 2e vichtse spelen voor ploegen van 4 spelers
o iedereen kan inschrijven
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Spellenclub GamesSquare presenteert :
de spelavond
Op zaterdagen 23 juli en 13 augustus
heeft vanaf 19.30 u. tot ... ? een spelavond
plaats. De inkom is gratis. Een gratis bakje
frieten zal, indien niet de spellust, dan toch
zeker de honger stillen !

Toneelgroep Streven
Toneelgroep Streven wenst u een prettige en deugddoende vakantie
en ziet u graag volgend theaterseizoen terug. Tot in september !
AGGA nv
voor al uw feesten en reizen
056/773354 - 777329

sandwichbar

voet-

Harelbekestraat 63 - 8570 VICHTE
Tel. 056/77 73 74 - Fax 056/77 32 69

lichaams-

Trui Parmentier

en hand-

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

Carmen Vandenbogaerde
alle reizen + 33 jaar ervaring
Hoekstraat 26
B-8570 Vichte
Tel. 056/77 41 71
Fax 056/77 41 72

Open elke dag : 6.30 - 14 u. / 16.30 - 20 u.
Zaterdag : 10 - 14 u.
GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN
Vóór 10 u. gebeld is vóór 12 u. besteld !

12 tot 20 juli: vanaf 3 de leerjaar
16 tot 20 juli. sloebers (1ste en 2de leerjaar)
Plaats: Westouter (Heuvelland)

KSA Ter Vichten:
Kabouters : van 15 tot en met 20 juli
Kapoentjes : van 11 tot en met 20 juli
Tiptoppers : van 11 tot en met 20 juli
kampplaats Balen-Malou (Antw. Kempen)
Knapen : van 4 tot en met 13 juli
Jongernieuwers : van 4 tot en met 13 juli
kampplaats : Amberloup (Luxemburg)
Hernieuwers : van 23 tot 31 juli
kampplaats : Bordeaux (Frankrijk)

Bierhalle DECONINCK
bvba

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95
Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51

Holstraat 61 F4 - 8790 Waregem
tel. 056 612131 - fax 056/61 21 32
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

ALUMINIUM - STAAL - PVC
CONSTRUCTIES
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S
GLASWERKEN - ZONWERING

Openingsuren :
di.-vr. 10-12 / 14-18.30 u.
za 10-12 u. / 14-16.00 u.
maandag gesloten

e-mail : dereisverteller@skynet.be

Bouwcoördinatie - Realisatie

P. Benoitstraat 2A • 8570 Vichte
Tel. 056 / 77 29 88 • GSM 0476 / 50 43 78
Verkoop - Aankoop - Garantie

VKJS:

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Vichte Kermis) te bezorgen vóór 4 september 2005
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

DE JAGER

ontharingen

Jeugdkampen

Lingerie voor dames, heren en kinderen

Jagershoek 2 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 83 87 - Fax 056/77 24 01
De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden
alle maat- en borduurwerk
dames T-shirts

‘t Beddeke
RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU
Krekelheedstraat 14 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 61 31
e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbedekke.be

STEVERLYNCK GROUP
Oudenaardestraat 84, 8570 Vichte
Tel. 056 77 77 51 - Fax 056 77 77 59
www.steverlynck.be
Garen- en weefselveredeling

uitgeverij

vanoverbeke
vichteplaats 10a - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
isdn 056/77 56 29
e-mail : druk.vanoverbeke@pandora.be

wij maken er "druk"-werk van !
I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71 / fax 77 25 72
huishoudlinnen :
fabricage en groothandel

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

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte

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

Wij zijn 7 op 7 open
doorlopend van 11.00 - 23.00
op vrijdag en zaterdag tot 01.00

Vichteplaats 29,Vichte - 056 77 49 03
elke dag ruim assortiment
brood - koeken - patisserie
open: 7.00-18.30 / zat. 6.30-18.30 / zon 6.30-15.00 u.

Optiek
SYNHAEVE
OPTIEK
OOGMETING
CONTACTLENZEN

Vichteplaats 32, 8570 Vichte

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
BADSTOFWEVERIJ
TISSAGE
EPONGE
FROTTIERWEBEREI
WEAVING
MILL

cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44

Centea - Mutualiteit Securex

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

VANDENBOGAERDE H.
Elektriciteitswerken

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

Vichte ✆056/77.70.39
Industriezone De Polderhoek
B-8980 Zonnebeke-Beselare

Vichteplaats 68,
Vichte
056 77 76 90

groenten
fruit
kaas
charcuterie

BANK

Brouwerij

VERZEKERINGEN

Verhaeghe

BLOEMENATELIER
Oudenaardestraat 36/2
8570 Vichte
Tel./Fax 056 / 77 23 83

uit sympathie !
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Industriële- en huisinstallaties
Winkel- en etalageverlichting

LINGUITEX

Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
linguitex@skynet.be

Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

drukkerij

