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DE VERTELLER

Ed it o r ia a l

Het viel me op dat ik drie van de 4 laatste editorialen startte met
een opmerking over het weer. Ben ik dan ook al geconditioneerd
door al die negatieve berichtgevingen waar de klimatologen en
groene pessimisten ons al een decennia lang mee rond de oren
slaan? Of is het werkelijk zo dat wij met zijn allen de boel lekker aan
het verneu….verprutsen zijn. Terwijl in Alaska, of is het Finland, de
zonnecrèmes factor 30 vlot over de toonbank gaan wegens Spaanse
zomertemperaturen, moeten wij het stellen met herfsttaferelen en
een povere Siberische 15 graden. Opwarming van de aarde? Ja, maar
héél selectief dan! Wij worden weer al eens over het hoofd gezien.
Wie we ook gemakkelijk over het hoofd kunnen zien is “Prutske”.
Sinds een paar jaar staat het standbeeldje, dat de dochter van Stijn
Streuvels voorstelt, wezenloos in de inkomhal van het gemeentelijk
antennepunt Vichte, ons oud-gemeentehuis dus. Het is daar onder
de hoede van het alziend oog van de arm der wet geplaatst, nadat
het weer eens gemolesteerd was. Het meisje heeft al heel wat meegemaakt sinds het in 1979, ter gelegenheid van het internationaal
jaar van het kind, het daglicht zag. Op zijn eerste standplaats, het
Dokter Isebaertplein, werd het onder meer gehalveerd en verdronken in de aanpalende vijver. Na meerdere aanvallen en herstelbeurten verhuisde het ukkie naar het kleine perkje recht tegenover café
Het Molenhuis, waar het minder verborgen en er meer sociale controle was. Persoonlijk vond ik het een goede plaats. Wie vanuit Deerlijk ons dorp binnenreed, werd verwelkomd door “Prutske”, wie vanuit Ingooigem kwam door “De Verteller”. Alle sociale controle ten
spijt werd het standbeeldje een aantal jaren geleden echter weer het
slachtoffer van vandalen. Het vorige gemeentebestuur vond het welletjes. Na een dure herstelbeurt plaatsten ze de hummel in de bovenvermelde inkomhal. Deze beslissing is begrijpelijk als je weet dat net
door de vele beschadigingen aan onbeschermde standbeelden de
verzekeringspremies ervan torenhoog oplopen, tot bijna onverzekerbaar. Want het is niet enkel Prutske die reeds menig aanval door-

staan heeft. Kortrijk heeft alvast één soort oplossing gevonden: op de
Veemarkt plaatsten ze een gelijkaardig standbeeldje op een hoge
slanke zuil. Je moet al een hoge ladder onder de arm meebrengen of
Spiderman heten om er fysiek aan te kunnen. Ons nieuw gemeentebestuur vroeg hieromtrent de Dorpsraad Vichte onlangs om advies. Ze
willen dit mooie levendig beeld in ons dorp weer een ereplaats geven
die het verdient. Weet je, mooie geschikte plekjes in Vichte zijn legio:
aan de oude kerk, op het groenperkje recht tegenover café de Watermolen, zelfs weer aan het Molenhuis of op het Isebaertplein. De vraag
die echter gesteld moet worden is: plaats je het op een pied de stalle
of niet? Het spelend meisje met de danskoord in haar blauw onderlijfje en dito broekje vraagt, smeekt, om op de hoogte geplaatst te
worden van echte kinderen en niet meters in de lucht. Dit was ook de
oorspronkelijke bedoeling toen het zijn eerste standplaats vond tijdens het internationaal jaar van het kind. Eigenlijk moet het fysiek
kunnen aangeraakt en bewonderd worden door medekinderen. Of
moeten we het toch hoog beschermd in een nis plaatsen zoals een
Mariabeeld dat we aanbidden? Ik hoor binnen afzienbare tijd een
kleuter al aan zijn moeder vragen, terwijl het naar Prutske opkijkt:
Mama, mama wat doet dat kindje daar? Ach, volgt het antwoord: buiten spelen met haar danskoord. Och, repliceert de kleine, dat mogen
we nu niet meer hé. Want als we teveel lawaai maken tijdens het spelen, zijn de buren boos en komt de politie om ons een GAS boete te
geven. Voer om over na te denken!
Waar we niet moeten over nadenken zijn onze whereabouts tijdens
het komende weekend. Op de Ommegang natuurlijk. Iedereen
erheen! Dan kan je alvast de nieuwe kinderkopjes uittesten op de
schitterende heraangelegde Vichteplaats. Nu maar hopen dat nieuwe
winkels volgen.
Ik wens jullie alvast veel plezier op één of meerdere van de toffe
activiteiten die door onze verenigingen worden georganiseerd tijdens
deze (warme en zonnige?) zomer.
Maar eerst tot op Ploezerock!
Met vriendelijke Vichtse groeten,
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, Voorzitter

Programma Ommegang 2013
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 06 juli
en 07 juli.
Op zaterdag 06.07.2013 vanaf 15u30 tot
zondag 07.07.2013 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
Benoîtstraat (Vichte centrum)
Op zaterdag tussen 18u30 en 02u.00 is
de Vichteplaats verkeersvrij en afgesloten
vanaf het kruispunt met de kerkdreef, de
Spar en het kruispunt met de HoekstraatVichteplaats en is er tevens een parkeerverbod.
Op zondag 07.07.2013 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
Kkerkdreef 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)
Tijdens de ommegangsfeesten van 4 juli
tot 8 juli is de toegang verboden voor
iedere bestuurder op het Markt- en Kasteelplein (kermislocatie)
Overtreding van dit reglement wordt
bestraft met politiestraffen.

Zaterdag 6 juli
18u00-01u30 Ploezerock, Place Pia
(plein voor het kasteel)
Diverse rockbands (zie affiche hiernaast)
18u15 - 19u15 The Upcats
19u45 - 21u00 Monroaw
21u30 - 22u45 Accept door Accepted (S)
23u30 - 01u30 Black Sabbath
door Snowblind (UK)
Org. : Ploezerock , inkom gratis

Zondag 7 juli
15u00-17u30 Ommegangsprijs
Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen
Inschrijvingen Café de Watermolen
Aankomst Oudenaardestraat (café de Gilde)
18u30
Optreden Sorry in Café Breugel,
pop- en rockcovers
Springkasteel voor de kinderen
Gelieve jullie huizen te tooien met de Vlag van Vichte,
alvast bedankt.
(vlaggen te verkrijgen bij het bestuur van de Dorpsraad of in Café den Hert)

30 juni - 1 oktober 2013

ZOMERSE
WANDELZOEKTOCHT
VOOR HET GEZIN
“Vichte anders”
Beleef je dorp op een andere manier met een boeiend
verhaal over vergeten plekjes, opmerkelijke gebouwen &
bewoners. Onderweg moet je 12 foto’s herkennen & 18
wedstrijdvragen oplossen. De tocht is +/- 5 km lang. Onderweg moet je foto’s herkennen & wedstrijdvragen oplossen.
Deelname: € 3.00 (leden Gezinsbond) € 5.00 (niet-leden)
Routebeschrijving met antwoordblad (& verrassing) te
verkrijgen bij Pol Ostyn, Deerlijkstraat 3, bij Philip Demets,
Vichteplaats 5 en op Picknick in het park op zo. 30 juni, Het
volledig ingevulde antwoordblad dient u ten laatste op
maandag avond 30 september 2013 voor 19u in een gesloten omslag in te leveren op dezelfde adressen.
Er zijn mooie prijzen voor de winnaars: boekenbonnen
van € 25, € 15 of € 10 van kinder- en jeugdboekhandel Etiket! De prijzen worden uitgereikt op de jeugdboekenbeurs, op zo. 6 oktober om 11u in de Oude Kerk.
Om aanspraak te kunnen maken op een prijs, dient u
aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. Succes, en we duimen voor mooi wandelweer!
Meer info: Pol Ostyn, Deerlijkstraat 3, Vichte
056 77 93 19 / 0499 184 352
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Oude foto’s gevraagd
De cultuurraad van Anzegem zoekt oude foto’s van feesten met de volgende specificaties.
1. archieffoto’s rond de vele feesten die in onze dorpen hebben plaatsgehad (of nog steeds) zoals
vb. stoeten ter gelegenheid van honderjarigen of andere inhuldigingen, historische, religieuze of folkloristische evenementen, de koersdoortochten in onze gemeenten, kermissen of
ommegangsfeesten, allerlei sportieve evenementen… kortom alles waaraan door een deel van
onze inwoners feestelijke herinneringen kunnen opgehangen worden.
2. foto’s van feesten waarbij het Oud Kasteel specifiek als decor heeft gefungeerd, vb. individuele trouwfoto’s , communiefoto’s, dorpsfeesten allerhande die zich daar hebben afgespeeld,
initiatieven van jeugdbewegingen…
Bedoeling is dat alles wordt ingescand om dan verwerkt te worden in 2 projecties die doorlopend
tijdens Open Monumentendag 8 september a.s. in de Oude Kerk worden vertoond.
De foto’s zullen natuurlijk ongeschonden terug bezorgd worden.
Gelieve contact op te nemen met: Chantal Demeulemeester,
Cultuurbeleidscoördinator Gemeente Anzegem - tel 056 68 82 50 - fax 056 68 78 08 cultuur@anzegem.be - www.anzegem.be

D e groene accenten
van N atuurpunt
K rekel A nzegem
Met onze natuurvereniging Natuurpunt Krekel
Anzegem zijn we al tientallen jaren begaan
met het wel en wee van ons milieu en onze
natuur binnen en buiten onze gemeente.
En wij zijn niet alleen, dit blijkt uit ons
groot aantal leden. Heel veel mensen vinden
het belangrijk om in een mooie en gezonde
omgeving te wonen, waar er een mooi evenwicht is tussen werken, ontspannen en genieten van onze natuur, dit met heel veel respect
voor de mensen en de omgeving. Daarom
willen we als natuurvereniging even onze
visie en onze actiepunten onder de aandacht
brengen. Het is belangrijk dat deze visie een
breed draagvlak vindt bij de bewoners van
gemeente, zodat er vanuit politieke hoek
naar ons geluisterd wordt.
De gemeente Anzegem is een landschappelijk aantrekkelijke gemeente met veel
troeven.
Door veel aandacht te besteden aan landschap, natuur en ruimtelijke ordening kan
een grote meerwaarde geboden worden aan
de inwoners. De gemeente moet zijn inwoners stimuleren om mee te werken aan deze
visie.
Daarom willen wij vanuit onze zorg voor
natuur en milieu 10 actiepunten naar voor
brengen :
1 Wij vinden dat er meer bos binnen onze
gemeente moet komen.
2 Binnen onze gemeente hebben wij verschillende waardevolle beken waarlangs
hele mooie stukjes natuur te vinden zijn.
Binnen het gewestplan zijn deze randen
langs de beken erkend als natuurgebied.
We vinden dan ook dat er langs deze randen geen bemesting en pesticiden mogen
gebruikt worden zodat dit ten goede komt
aan de oevervegetatie en de waterkwaliteit.
3 Wij ondersteunen het wegbermbeheer
langs onze landelijke wegen door enerzijds het beplanten van wegbermen met
planten uit onze streek en anderzijds het
verschralen (minder rijk aan meststoffen)
van de bermen zodat de graszoden verdwijnen en bloeiende plantjes weer een
kans krijgen.
4 We vinden het heel belangrijk om de
bestaande natuurelementen verder te versterken door :
-aanleggen en onderhouden van wilgen,
hagen en heggen tot kleine landschapselementen
-herwaardering van beekvalleien en brongebeiden
-realiseren van minder bemesting
-aankopen en/of aanplanten van stukken
natuur ter bevordering van de biodiversiteit
5 We willen alle trage wegen inventariseren
(bv voet- en kerkwegels) en deze in ere

Het bestuur van Davidsfonds Vichte, Davidsfonds Anzegem-Kaster en Davidsfonds TiegemIngooigem nodigt u van harte uit op zondag 7 juli 2013 voor het feest van de Vlaamse
gemeenschap.
Programma :
10u30 eucharistieviering in de Sint-Stefanuskerk
11u30 academische zitting in de raadzaal deelgemeentehuis Vichte
verwelkoming door Filip Vandemoortele, voorzitter Davidsfonds
Vichte feestrede door de heer Michel DOOMST, burgemeester
van Gooik muzikale omkadering - receptie
met steun van de Gemeente Anzegem

VKSJ
Dag allen!
Ondanks dat de zon nog niet
zoveel van zich heeft laten zien,
proeven wij toch al in de lucht
dat het kamp gevaarlijk
dichtbij komt. Vooraleer we
met onze voeten al een stap
willen zetten in de vakantie, willen we
eerst nog even kort terugblikken op
het voorbije werkjaar. Want dat is
helaas alweer voorbij...
Naast superleuke activiteiten
zagen we ook weer heel wat evenementen passeren! We kregen nog maar een
startschot op onze startdag, of onze leden
schitterden al op het podium van De Stringe
tijdens onze Ouderavond. Nadat we het nieuwe jaar inwandelden konden we vertrekken
op weekend met sloebers en springers. Nog
geen 5 seconden erna flitsten we onze fuifzaal van ESKIM007 binnen. Deze editie barstte van de energie als nooit tevoren. Volgend
jaar zijn we er zeker weer, en langer dan ooit
tevoren. We zeiden net vaarwel tegen Eskimo Bond en Joepie 25 trok al aan de voeten
van de Simmers om hen aan te zetten tot een
4-daagse wandeltocht. Via deze weg steken
we allemaal nog eens een denkbeeldige
duim omhoog, blazen we een dikke letterpluim de lucht in en nemen we ons papieren
hoedje af voor de SIM. Zij hebben het weer
eens gedaan, proficiat!
De tijd vliegt, want we moesten afscheid
nemen van al die toffe gebeurtenissen en
wekelijkse topactiviteiten. Maar niet
getreurd, ze zitten in ons geheugen EN er we
hebben ook superleuke dingen om naar uit
te kijken. Onze kalender vertelt ons namelijk
dat er eind juni alweer iets op het programma staat. Sinds vorig jaar tovert VKSJ Vichte
hun lokaal in het Beukenhof om tot een heus
frietkot! Je kan er aan democratische prijzen
een heerlijke portie frietjes en hamburgers
verorberen of zelfs meenemen. Ook een
drankje is natuurlijk voorzien. Gemakkelijk,
je hoeft dus op 28 juni al niet meer te bedenken wat je zal eten. Dit festijn gaat door van
18u30 tot 21u... Allen welkom!
De zomer begint dan
toch eindelijk om de hoek
te loeren, dat werd tijd!
Leiders en leden zitten
volop in de proefwerken,
bij deze wensen we dan
ook iedereen veel succes! Nog even
inspanning
dan komt de
welverd i e n d e
ontspanning!
Op 20 april bouwden we met de leidingsploeg De Stringe om in een heuse danstempel. Er werden weer menig wat beentjes losgegooid op de zwoele beats die onze DJ’s
door de boxen knalden. Merci aan iedereen
die er bij was, de afwezigen hadden wederom ongelijk!
Dat de moederkes moederdag vieren zonder hun oogappel is stilaan een gewoonte
aan het worden. Ook dit jaar trokken we op
moederdag met drie volle bussen op Zeedag
richting Oostduinkerke. Helaas waren de duinen en stranden niet met zon overgoten
maar dat kon de pret zeker en vast niet
bederven, het was een topdag! Een weekje
later planden alle bannen hun laatste wekelijkse activiteit, jammer maar helaas, de exa-

Daarna zullen wij allemaal 500
meter groot zijn, want de leidsters
verlangen nu al zelfs naar het
kamp! Na het doorworstelen van
de examens steken de leidsters de hoofden bijeen om
elk kind weer de tijd van zijn
leven te bezorgen. Dit jaar
trekken we naar Zedelgem van 10 tot
18 juli. De sloebers komen ons achterna
op 13 juli.. Ook trommelden we een
fantastische kookploeg op om onze
leden niet te laten verhongeren.
Meer nog, dit kamp wordt echt een
5 sterrenkamp op alle vlak! Voel jij
het ook al?
Het kamp sluit ons werkjaar volledig af,
maar toch willen we al eens verder vooruitblikken en een kijkje nemen naar het volgende werkjaar! Wist je dat VKSJ Vichte ontstaan
is in 1933? En aangezien wij ons in het jaar
2013 bevinden wil dit zeggen dat wij dit jaar
80 jaar oud zijn! We voelen ons totaal nog zo
oud niet en in plaats van op pensioen te
gaan, willen wij dit vieren. Op 28 en 29 september 2013 organiseren wij een heel weekend vol met leuke dingen voor jong en oud,
die wij nu nog niet gaan verklappen. Het
wordt zeker de moeite waard, dus noteer
deze datum maar in jullie agenda. Was jij
ooit leidster van VKSJ Vichte of weet je meer
over de geschiedenis of het ontstaan van
VKSJ Vichte? Aarzel dan niet om ons te contacteren, alle informatie is welkom.
Wij zijn op zoek naar houten plakkaten.
Kan je ons hier mee verder helpen? Laat dit
dan gerust weten.
Heb je nog andere opmerkingen, anekdotes, vragen, brieven, problemen, mopjes
omtrent VKSJ Vichte dan kan je ons altijd
bereiken via het e-mailadres vksj.vichte@hotmail.com. Vergeet niet af en toe eens een
kijkje te nemen op onze site http://vksj-vichte.be of op onze facebookpagina ‘VKSJ Vichte’.
U ziet, alweer heel wat te vertellen in deze
editie van de Verteller. Wij zullen ook nooit
uitverteld zijn en al zeker niet uitgespeeld!
Tot de volgende!
VKSJ Vichte

herstellen en blijven onderhouden, zodat
ze kunnen gebruikt worden om te wandelen, fietsen, joggen, om veilig naar school
te gaan.
6 We wensen maximale bescherming van de
resterende open ruimte binnen onze
gemeente
7 We willen komaf maken met het zwerfvuil
binnen onze gemeente en vinden dat er
streng moet opgetreden worden tegen
illegale afvalverbranding, afvalstortingen
en afvallozingen
8 Graag promoten en stimuleren wij energiebesparende maatregelen naar bedrijven en gezinnen toe
9 Graag verder werk maken van het afbouwen van zonevreemde bedrijven (bedrijven die gelegen zijn in een zone niet voor
bedrijven bestemd volgens het gewestplan)
10 Geen nieuwe bedrijventerreinen meer op
onze gemeente en meer aandacht voor het
milieuvriendelijker maken van de bestaande industrieterreinen, dit in het kader van
meer biodiversiteit naar de bedrijven toe
en het verkeersveiliger maken van onze
gemeente.
Met deze visietekst en ondersteunende
actiepunten willen we samen met het
gemeentebestuur en de inwoners van onze
gemeente gaan voor een groener Anzegem.
Zie ook onze uitnodiging voor de koffienamiddag in de vlindertuin aan het Beukenhof
op 25 augustus.
Veel groenen groeten
Vanwege het bestuur van
Natuurpunt Krekel Anzegem.

Natuurpunt
Krekel Anzegem

Op de koffie
in de
Vlindertuin!
Zondag 25 augustus
15u. tot 17u.
Vlindertuin Vichte
(toegang via het Beukenhof, Beukenhofstraat 43, Vichte)

In de herfst van 2009 realiseerde de
gemeente Anzegem in samenwerking met
onze vereniging een heuse vlindertuin naast
het Beukenhofpark in Vichte.
4 jaar later is er al heel wat te zien en dat
willen wij graag aan jong en oud tonen!
Deelname is gratis.

OPROEP LAATSTE GETUIGEN

mens stonden voor de deur. Maar niet
getreurd, want de kers op de KSA-taart moet
nog komen; kamp! Hopelijk heeft iedereen
er ontzettend veel goesting in en komt de
zon eindelijk van achter die vieze wolken.
Haal die valies al maar van zolder want wij
kunnen niet wachten om te vertrekken! Alle
kampgangers mogen nog een boekje in de
bus verwachten met alle mogelijke informatie.
Eind augustus starten we opnieuw met
onze inschrijvingsronde, dan mag u de leiders
aan de deur verwachten en is er de mogelijkheid om in te schrijven voor een ongetwijfeld
opnieuw spetterend werkjaar!
Op 15 september organiseren we onze
jaarlijkse Games. Dit jaar wordt het anders
dan de voorbije jaren, De Games worden in
een nieuw jasje gestopt! Kom dit jaar dus
zeker en vast af! Gebarbecued en geterrast
kan er uiteraard wel nog gedaan worden,
ideaal dus om de zondag in de septemberzon
door te brengen. Een Tip om in uw agenda te
noteren!
Ziezo, we wensen u met KSA een welverdiende verlofperiode toe, geniet er met volle
teugen van!
Bij vragen of opmerkingen contacteer de
hoofdleider Jonas Verhoest (verhoest.jonas
@gmail.com of 0496204302)

In 2014 is het 100 jaar
geleden dat de Eerste
Wereldoorlog begon.
Dit is een oproep naar
familieleden van soldaten, van opgeëiste burgers (Zivilarbeiters) of
van gewone burgers die
nog verhalen kennen
van tijdens de “Groote Oorlog” of oude
foto’s, documenten of voorwerpen uit die
periode in hun bezit hebben.
Het N.S.B-11novembercomité zal vanaf
2014 herdenkingsbrochures ‘Vichte in
Wereldoorlog 1’ publiceren en daarbij zijn
alle mogelijke tips welkom. We vernemen
ook graag namen en adressen van mensen
die bv. intussen niet meer in Vichte wonen en
interessante informatie zouden kunnen hebben. Opdat we het niet zouden vergeten!
(“Lest we forget”)
Contactadressen:
- John Demeyer, Elf Novemberlaan 10,
tel.: 056 77 88 64,
e-mail: john.demeyer@telenet.be
- Jef Bogaert, Deerlijkstraat 5, tel.: 056 77 54
84, e-mail: jefbogaert@scarlet.be
- André Terrijn, Olekenbosstraat 23,
tel.: 056 32 55 38,
e-mail: andreterrijn@hotmail.com
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Kanon op de Knok

WIEL
IN
WIEL
Beste sportvrienden;
De Vichtse wielerweek kondigt zich terug
aan vanaf 14 september 2013 met de stilaan
bekende veldcross tot en met kermisdinsdag
17 september 2013 met onze 81 ste
VLAAMSE TEXTIELPRIJS VICHTE als afsluiter.
Onze TEXTIELPRIJS komt terug uitgebreid
in beeld op SPORT 10 TV.
De eerste uitzending is op woensdag 18
september 2013 om 18.30 uur en dit gedurende 10 dagen.
Dit jaar vindt de 81ste editie plaats en het is
in het professioneel wielergebeuren een
begrip geworden en in onze gemeente één
der mooiste evenementen van het najaar.
Vichtens wielerseizoen start op zondag 7
juli 2013 met een NIEUWELINGENKOERS.
De start is om 15u00 en de inschrijvingen in
Café de Watermolen, 11 ronden moeten worden afgelegd voor een totaal van 69.3 km.
Ook op 25 augustus 2013 is er een NIEUWELINGENKOERS tijdens de 50 ste Kermis
Lendedreef met om 16u00 start. Deze 50 ste
EREPRIJS Maurice Derycke telt 16 ronden met
en totaal van 67,2 km. Iedere keer een spannende wedstrijd.
De “veldcross der Vichtenaren” zal zeker
niet ontbreken en is al aan de 9de editie toe.
Op zaterdag 14 september 2013 verwachten
we U massaal in de Kerkdreef; let wel op het
uur van de start : om 17u00. Als toeschouwer
zal je weer niets missen van de wedstrijd
want het parkoers is volledig nieuw en in en
rond de Kerkdreef uitgestippeld.
Ook de jongere veldcrossers zullen kunnen
aantreden in vooruitgeschoven wedstrijden.
De start is op het einde van de Kerkdreef
aan het kapelletje en de aankomst na 10 ronden aan de school in de Kerkdreef. Tenten
met alles erop en eraan zullen voor de

Juli
di. 16: REMBRANDT te 14u30 voordracht “Syrië,
de verschillende strekkingen en hun achtergrond” + broodjesmaal en kaarten
Augustus
zo. 4: naar Lissewege, culturele dag Musica Antiqua Vlaanderen
di. 20: De Stringe – kaarten
do. 22: ½ dag naar het kleinfruitbedrijf O’Bio te
Wakken
do. 29: avondspectakel te Overmere-Donk: “de
tovenaar van Oz”.
September
di. 17: De Stringe – kaarten
di. 24: ½ dag naar het autobedrijf Volvo-trucks te
Gent

De Tovenaar zet zich schrap!
Stilte voor de storm, rust voor de actie ... na
een half jaar toneel-, zang- en dansrepetities
nemen de musicalmedewerkers even vakantie om vanaf september opnieuw intensief te
repeteren!
Het toneelspel oogt schoon, de zang klinkt
reeds zoet, de muziek luidt magisch en de
dans beweegt soepel. Vanaf september brengen we alle musicalingrediënten samen en
zijn we benieuwd hoe het brouwsel van de
tovenaar van Oz zal bruisen!
Het eindresultaat kunnen jullie bewonderen tijdens de kerstvakantie. Voor wie het
waagt om zijn najaar reeds te plannen, geven
wij alvast de speeldata mee:
vrijdag
20 december om 20u
zaterdag 21 december om 19u
zondag
22 december om 14u en om 19u
maandag 23 december om 18u
vrijdag
27 december om 20u
zaterdag 28 december om 19u
zondag
29 december om 14u en om 19u
maandag 30 december om 18u
Wie zijn nieuwsgierigheid niet tot in
december kan bedwingen, kan alvast even
piepen op www.detovenaarvanoz.be. Wie
helemaal betovert geraakt door Oz kan
gerust nog aansluiten om mee te werken aan
dit fantastische project. Je kan steeds contact
opnemen via muzinar.vzw@gmail.com of
door een telefoontje naar 0472 777 427.

crossfeer zorgen evenals de muziek. We verwachten terug een massale volkstoeloop
voor deze uitzonderlijke spannende veldcross.
Op zondag 15 september 2013 rijden de
JUNIOREN.
Deze wedstrijd telt 15 ronden met een
totaal van 94,5 km met start om 15u30.
De inschrijvingen vinden plaats in café de
Watermolen.
Op kermisdinsdag 17 september 2013
wordt de 81 ste editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor Elite en beloften georganiseerd door Wiel In Wiel Vichte en is tevens
één van de grootste evenementen in de
gemeente. We zijn ook de oudste kermiskoers die nog bestaat in België. Start en
inschrijving is ook aan de podiumwagen aan
de plaatse.
Marc Barbieux is reeds druk in de weer om
enkele kleppers aan de start te krijgen. Door
het voortdurend wijzigen van de wielerkalender ieder jaar wordt dit alsmaar moeilijker
en moeilijker.
Voor de wedstrijd zal , op een podiumwagen opgesteld aan Vichteplaats, een voorstelling zijn van de verschillende deelnemers
met een klein interview.
De wedstrijd telt 12 ronden met een totale
afstand van 150 km met start aan “de Platse”
om 14u00. De renners zullen kunnen starten
aan de vernieuwde Vichteplaats.
De aankomst wordt voorzien om 17u20 in
de Oudenaardestraat.
Natuurlijk kunnen we niet zonder de steun
van de vele seingevers die de wedstrijden
ieder jaar in goede banen leiden. Ze staan
paraat voor de veiligheid van de renners, laat
ons ze respecteren.
Eveneens kunnen we ook uw steun gebruiken want de wedstrijden vergen 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.
We hopen op spannende en sportieve
wedstrijden. Tot hoors.!!

6e SCHALIENHOFLOOP

VICHTE WIJK LENDEDREEF

Zaterdag 31/08/13
Kleedkamers-douches-inschrijvingstart-aankomst-prijsuitreiking:
CC De Stringe (Beukenhofstraat)
Kleedkamers: sporthal CC De Stringe
Afstanden: opgelet: nieuwe uurregeling !
14u30 : <6j: 400m (onder begeleiding)
14u45 : 6-7j: 600m
15u00 : 8-9j: 800m
15u15 : 10-11j: 1,2km
16u.00 : >12j : gezam. start 2.5, 5 en 10 km
Inlichtingen:
wim.merlevede@telenet.be of 0477/8812 83
Inschrijvingen:
– Vooraf: €5.00 (€3.00 voor <12 j), tot 24/08/13 op
063-2102287-41, met vermelding van naam,leeftijd en afstand (definitief na ontvangst betaling)
– Dag zelf: €6.00 (€4.00 voor <12j): tot half uur
voor start van elke reeks. Verenigingen uit Vichte (min.5 dln.) in uniform (brandweer, Vksj,
Ksa, ...) betalen de dag zelf ook maar €5.00/pp
Prijsuitreiking:
Reeksen kinderen: onmiddellijk na aankomst 2,5
– 5 – 10 km: stipt om 17.30u
Prijzentafel:
- Trofee: eerste 3 van het algemeen klassement
m/v (2,5-5-10km)
- €15.00 voor verbreken wedstrijdrecord:
2.5km: M: Sam Opsomer: 08’02” (2012)
V: Sarah Hermans: 10’40” (2012)
5km: M: Michaël Vannieuwenhuyze:
15’46” (2009)
V: Sophie Christiaens: 18’35” (2010)
10km: M: Dimitri Delomaerde: 32’42” (2009)
V: Annick Delaere: 38(57” (2009)
-Medaille voor reeksen kinderen
-Prijzentafel via loting: enkel onder de
aanwezigen, na prijsuitreiking
Met medewerking van de Beukenhofjoggers

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

FAMILIEFEEST 2013
CC De Stringe Vichte
Zaterdag 17 augustus (KWB & OKRA)
12u00 Middagmaal - Koud buffet met frietjes: 6
soorten vlees, tomaat-garnaal,
5 soorten groenten en 3 sausen.
Volwassenen €13.00 Kinderen ≤12 jaar €6.00
(frikandellen 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
13u00 Koffie & cake
14u00 Petanquetornooi - Grote prijs Kantoor Willy
Van Den Berghe - Centea – Verzekeringen –
Securex – Immobilien
Duplette inschrijving ter plaatse
van 13u30 tot 14u00
Deelnameprijs €1 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
18u30 Bingo - avond - € 0,50 per lot
Zondag 18 augustus ( KWB & FEMMA )
07u30 Mountainbike - 9de Kapellekestocht
35km - 45km - 55 - 65km - 75km - 90km 100km - 110km
Inschrijven vanaf 07u30 tot 10u30
in CC De Stringe .
Deelnameprijs: KWB - Femma lid: € 2.00
BBR lid: € 3 - niet leden: € 4.00
≤ 15 jaar: gratis
Inl.: Debaveye Philip 056 / 77 23 71
www.kapellekestocht.be
zaterdagavond & zondagmiddag
braadworsten te verkrijgen
Sites: www.everyoneweb.com/kwbvichte
www.femmavichte.tkMarkant Vichte

• BIB op vakantie tussen
maandag 22 juli en
woensdag 14 augustus.
• Terug open op zaterdag 17 augustus.
• Extra voorwaarden voor wie langskomt
na 1 juli.

Ontdek hedendaagse
kunst met Vlieg
Kom uit je ei en Vlieg!
Ben je tussen 6 en 12 en
weet je niet wat gedaan tijdens de vakantie? Kom dan
naar de bib voor een activiteit over hedendaagse
kunst. Wie denkt dat dit saai is, zal snel ontdekken hoe leuk kunst wel kan zijn! Wat
dacht je van een reusachtig omgekeerd ijsje,
een mysterieus alfabet of een schattige
puppy? Knutsel, doe en denk mee en waan je
een echte kunstenaar!

18de
Schalienhoffeesten
CC De Stringe te Vichte
Vrijdag 30 augustus 2012
om 19u30: Varia - quiz 4 spelers per ploeg
inleg : € 15.00 per team
prijs voor alle ploegen
inschrijven vóór 26 augustus
Devaere Daisy tel . 056 / 77 46 18
daisy.devaere@telenet.be
Zaterdag 31 augustus 2013
vanaf 14u00: Springkasteel
om
14u30: Stratenloop voor jong & oud,
van 1 tot 10 km .
info: wim.merlevede@telenet.be
Zondag 1 september 2013
vanaf 11u00: Gezellig aperitieven
om
12u00: Barbecue à volonté
volwassenen €16 (1 aperitief inbegrepen)
kinderen tot 12 jaar €8.00
6 soorten vlees, 8 soorten groenten / fruit
frietjes en 2 warme sausjes.
kaarten enkel vvk bij bestuursleden

Tennisstages te TC Vichte
gedurende het zomerverlof
• week 1: 1 t/m 5 juli
• week 2: 8 t/m 12 juli
• week 8: 19 t/m 23 augustus
• week 9: 26 t/m 30 augustus
Inschrijven kan voor een volledige of een
halve dag! Opvang voorzien vanaf 8u ‘s ochtends en tot 17u ‘s avonds. Nog altijd plaatsen vrij, uw kind kan er dus zeker nog bij!
Verdere info vindt u op
www.tennisschoolfundamentals.be.
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Kermisfeesten 2013.
Activiteiten in de tent: naast voetbalveld
Lendedreef aan Boterbloemstraat.
Vrijdag 23 augustus 2013.
17u.00 Koffiefeest voor gepensioneerden van de
wijk
17u30 Optreden van Frans De Ketele: amusement
verzekerd voor de ganse avond
19u00 “50 jaar Receptie“ voor de sponsors van
onze feesten
21u00 BINGO-AVOND:
6 loten voor € 4.00 - € 2000 prijzen
Iedereen Welkom - Drie hoofdprijzen:
Tv flatscreen 62 CM - zitzak - donsdeken
22u00 Schlagerfestival 50 jaar Lendedreef met DJ.
Zaterdag 24 augustus 2013.
Van 14u00 Gratis pannenkoekenfestijn voor kinderen tot 12 jaar
tot 15u00 vooraf inschrijven bij Hilde Vanhoutte
Edgar Tinelstraat 26 (tel.056/77 41 45)
van 15u00 KINDERANIMATIE:
Kindergrime verkleed - Goochelaar
tot 17u00 voor kinderen en volwassenen
Van 19u00 GRATIS WALKING DINNER
voor inwoners van de wijk
tot 20u30 Niet-inwoners € 10.00 vooraf in te
schrijven bij Hilde Vanhoutte(tel.056 77 41 45 )
20u30: tombola voor de gezinnen van de wijk
aanwezig in de tent:
1ste prijs FIETS geschonken door Slagerij Claude
2de prijs CADEAUBON van “André Truffaut”
van CONGY (Frankrijk) overnachting Bed en
Breakfast.
3de prijs 1 karton (6 flessen) Champagne
en nog vele waardevolle prijzen
(ieder aanwezig gezin van de wijk heeft één
prijs)
21u00 - 23u30 SPECIALE ACT:
3 x 45 minuten : 2 gitaarspelers
* Live hits covers en Oldies.*
23u45 SUPERACT
24u00 “LENDEDREEFSE DANSFOLIE” FUIF met DJ
Zondag 25 augustus 2013.
11u45 BARBECUE
inschrijven voor 21 augustus bij Luk Soete Lendedreef 67; tel. 056 77 51 88 gsm 0477 52 82 04
16u00: 50 ste EREPRIJS MAURICE DERYCKE
WIELERWEDSTRIJD VOOR NIEUWELINGEN BWB.
Afstand: 67,2 km of 16 ronden van 4,2 km
€ 500 prijzen en iedere ronde premie (niet 5,10
en 15 de ronde)
voor de eerste € 10.00 en tweede € 5.00
Ronde 5, 10 en 15: 1ste fles champagne, 2de € 5
Iedere renner die aankomt krijgt € 5.00
Kleedkamers: voetbalterrein Lendedreef
Inschrijving en prijsuitdeling in de tent
Start: Maurice Derycke Lendedreef 48
Aankomst: Laridon Stefaan Lendedreef 45
20u00: TREKKING SUPER TOMBOLA 50 jaar Lendedreef VOOR DE AANWEZIGEN IN DE TENT
Prijs per lot € 3.00; 2 voor € 5.00; 4 voor € 10.00.
20u30 Trekking TOMBOLA STEUNKAARTEN

NEGENDE KAPELLEKESTOCHT
Op 18 augustus organiseert KWB Vichte
de 9e kapellekestocht. Deze mountainbike-tocht 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 105 km.
Inschrijven kan van 7u30 tot 11u.
Voor meer informatie, zie :
www.kapellekestocht.be of
info@kapellekestocht.be

Woensdag 3 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 3 juli naar het recréatiedomein “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 bij :
Mady D’Hoop, Hooiestraat 27, Vichte, Tel.
056/772371, mady.dhoop@scarlet.be
Zondag 18 augustus – “De Kapellekestocht” –
KWB moutainbike
Inlichtingen op de site www.kapellekestocht.be
Maandag 9 september – zal ik de dokter bellen?
Koortsblaasjes, eczeem, braken, hyperventileren,
rugpijn, verkoudheid,… hoe pak ik het aan?

2 juli : onze kampioenviering in het Spey. De
kaarten en teerlingen zijn geworpen gedurende
het voorbije jaar en nu volgt de eindceremonie
met uitreiking van de trofees, natuurlijk een
potje koffie met taart met daarna voor iedereen
wat wils nog een kaartje leggen, en daarna een
koud gerechtje of een bord kaas! Alsook worden
de prijzen uitgedeeld. Iedereen op post.
18 juni : laatste kaarting in ons Huizeke daar
wordt alles beslist!!
17 september hebben we terug onze Open Deur
Dag in ons Huizeke, nog een beetje vroeg maar
iedereen wordt er verwacht. Tot dan.

Wat helpt er echt tegen diarree ? Moet je een
blaar doorprikken of juist niet ? Deze en vele
andere aandoeningen komen aan bod. Naast een
omschrijving van het probleem en tips om het te
voorkomen, kom je ook te weten hoe je de aandoening zelf kunt aanpakken en wanneer je een
dokter moet raadplegen. Omdat gezondheid zo
belangrijk is!
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

ZIEKENZORG - VICHTE INGOOIGEM
25 Juni : namiddag voor onze thuisgebonden zieken, dit gaat door in de Landouw te Tiegem.
Een lekker stuk taart met koffie en achteraf nog
een drankje. Iedereen wordt afgehaald.

sluit op vrijdag 5 juli een geslaagd werkjaar af
met een korte, pittige wandeling en aansluitend
een gezellige gezinsbarbecue in de Beukennoot.

Intussen wordt hard gewerkt aan het nieuwe
programma.
We kunnen je reeds vertellen dat we op
10 september sportief beginnen met een rustige
fietstocht om dan op 26 september écht van start
te gaan met een spetterende avond... In de editie
van 15 september vernemen jullie hier meer over.
Heb je zin om met andere leuke dames deel te
nemen aan interessante, ontspannende, sportieve,
en verrassende markantactiviteiten, stuur dan
voor meer info gerust een mailtje naar
mariannevancaenegem@schamp.be
of bel naar 0477 434 634.
Bekijk intussen ook de fotogalerij van onze
website www.markantvzw.be/vichte en like graag
ook ’markant Vichte’ op Facebook.
Je bent steeds welkom om aan ledentarief deel
te nemen aan een van onze activiteiten. Kom
gerust proeven en ontmoet er toffe madammen of
breng zelf vriendinnen mee.
Welkom… tot gauw.

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kermis) te bezorgen vóór zondag 1 september 2013
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

definitieve
ontharingen

CO-VANNET
COMPUTER
HERSTEL en VERKOOP
Hoekstraat 45,
8570 Vichte
www.covannet.be
info@covannet.be
+32(0)476/89.32.27

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

en

Trui Parmentier

alle

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

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

schoonheidsREDERICK
zorgen
DESMET

F

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

OVAERE

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

UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

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

Vichteplaats 15, Vichte - tel. 056/77 71 76

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

touching your heart

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

Motocenter Schiettecatte gaat groen,
nu ook elektrische fietsen te verkrijgen!

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy

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

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

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

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

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

