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DE VERTELLER

Editoriaal
Beste dorpsgenoten

Het valt me bijzonder zwaar een voorwoord te schrijven. Niet omwille van
gebrek aan inspiratie. Er zijn genoeg lokale en nationale gebeurtenissen om
een krant vol cursiefjes en commentaren te schrijven.
Zo zal je wellicht al opgemerkt hebben dat het gemeentehuis van Vichte
zoals aangekondigd tot ankerpunt gepromoveerd werd. Of moeten we van
degraderen spreken? De tijd zal het wellicht uitwijzen. Met de herstructurering van het dienstbetoon verdwijnen ook bekende gezichten die al decennia lang op die plaats de dienst uitmaakten. Zo wordt ondermeer Myriam
Van Craeyenest naar het gemeentehuis van Anzegem verkast. Herstructureringen kunnen zowel voor de medewerkers als de inwoners heel ingrijpend
zijn. Het zal wel enige tijd duren voor ieder er zijn weg terugvindt.
Er zijn mij ook op nationaal vlak zaken opgevallen. Ik erger me de laatste tijd
mateloos aan twee uitdrukkingen die voortdurend in de berichtgeving op
het nieuws terugkeren. Als je tegenwoordig wil kritiek uiten aan de beleidsmensen dan "stuur je een signaal". Er worden de laatste tijd nogal wat van
die signalen afgevuurd, je moet er echt eens op letten. Een normaal goedziend mens zou er zowaar door verblind worden! En de personen voor wie
de signalen bedoeld zijn, in casu bijna altijd onze politiekers, antwoorden
steeds met "we moeten". Ze zeggen niet "ik ga" of "ik zal er voor zorgen
dat". Nee, nee, onze gezaghebbers verschuilen zich steeds achter "we moeten". Als er iets te gebeuren staat dat niet erg populair is of ze weten absoluut niet als hun voorstel wel uitvoerbaar is dan toveren ze "we moeten" uit
hun hoed. Kwestie van de zaak een gedeelde verantwoordelijkheid te geven.
Zo hopen ze er niet op afgerekend te kunnen worden. En als een ijverige al
eens "ik ga" gebruikt, dan wordt deze direct teruggefloten door zijn of haar
partijgenoten. Het is werkelijk schitterend om hen dan in duizend bochten
te zien kronkelen om er toch maar uit te geraken. Surrealistisch, maar ja dat
hoeft geen betoog in het land waar surrealisme zijn oorsprong vond.

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 2
en 3 juli.
Op zaterdag 2 juli 2011 vanaf 15.30u tot
zondag 4 juli 2011 om 20.00u
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.

Nee, het valt me daarom niet zwaar. Wel omdat ik dit weekend zo vol verdriet
afscheid heb moeten nemen van de persoon die dit voorwoord altijd als eerste wilde
lezen; mijn moeder. Ik heb eraan getwijfeld om deze heel persoonlijke gebeurtenis
neer te pennen. Maar het is een eerbetoon aan zij die me een belangrijk stuk creativiteit en sociale bewogenheid heeft meegegeven. Mijn ma steunde me steeds in
mijn inzet voor het verenigingsleven. Soms in daden maar ook stilzwijgend. Ik wens
elke vrijwilliger zo een steun toe. En iedere persoon, die zich belangeloos inzet, verdient ook gesteund te worden, al is het door de echtgenoot, de vrouw, de ouders,
de kinderen. Maar ook de medeleden of sympathisanten kunnen waardering tonen
en hulp bieden als het al eens moeilijker gaat.
In deze twee zware maanden hebben we gebruik kunnen maken van ANNAH. Dit
schitterend initiatief georganiseerd door de sociale dienst van onze gemeente staat
voor ANzegems Netwerk Aanvullende Hulp. Het heeft als doel samen met vrijwilligers hulp te bieden aan mensen met een zorgvraag en senioren. Toen wij in de
namiddag tijdens de week vader eens niet naar het ziekenhuis konden voeren, vond
ANNAH steeds een oplossing. Toen ik een paar jaar geleden deze dienst op hun
vraag in de Verteller voorstelde, had ik nooit gedacht dat ik er zelf gebruik zou van
maken. Mijn familie en mezelf zijn hen hiervoor echt dankbaar.
Toen mijn ma nog in het ziekenhuis lag, wisten we dat terugkeren naar huis moeilijk zou worden. Daarom keken we uit voorzorg uit naar een rust- en verzorgingstehuis in de buurt. Het doembeeld van ellenlange wachtlijsten en verder afgelegen
rustoorden werd bewaarheid. Ik kreeg onlangs een mail van de voorzitster van Okra
die hierover haar bezorgdheid uitte. Er wordt zo verwoed gebouwd in Vichte. Overal rijzen er huizen en appartementen als paddenstoelen uit de grond in ons dorp,
maar zijn er ook serviceflats voor senioren voorzien of misschien zelfs een betaalbaar
rustoord? Ouderen zijn een groeiende groep in onze maatschappij. Het is voor hen
zo belangrijk dat ze in hun vertrouwde dorp kunnen blijven, samen met hun familie
en vrienden en dicht bij hun activiteiten. Hierbij wil ik een signaal sturen aan ons
bestuur om daar toch een ernstig over na te denken, in actie te schieten en niet te
vervallen in holle frasen die beginnen met "we moeten".
Tot Vichtens, tot ziens ….
Dominique Demurie, voorzitter Dorpsraad Vichte

Programma Ommegang 2011
Vrijdag 1 juli

Zondag 3 juli

18.30-21.00u ASPIRELLI : verschillende soorten pasta’s aan
democratische prijzen
Locatie: Lokaal in het Beukenhof te Vichte
Organisatie van de aspi’s van Vksj Vichte

15-17.30u

Ommegangsprijs
Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen
Inschrijvingen en start Vichteplaats (café Breugel)
Aankomst Oudenaardestraat (café de Gilde)
11 ronden moeten worden afgelegd
voor een totaal van 69.3 km

vanaf 15.00u

VKSJ Vichte:
Snoepjes en Jenever te koop aan ons
jeneverkot op de Vichteplaats.

18.30 u -?

BBQ café 't Molenhuis
Op houtvuur gebakken Cobourg (hesp) à volonté
15 € volw – 8 € (5-12 j)
Kaarten in het café

Zaterdag 2 juli
vanaf 15.00u VKSJ Vichte: Snoepjes te koop aan ons kraam
op de Vichteplaats.
18.00-01.30u Ploezerock, Place Pia (plein voor het kasteel)
Diverse rockbands (zie affiche hieronder)
18.15 - 19.15 u The Nation
19.15 - 21.00 u Sparkling Pistols
21.30 - 22.45 u Foo Fighters door de Four Fighters(UK)
23.30 - 01.30 u Iron Maiden door Iron Maidnen (H)
Org. : Ploezerock, inkom gratis.

Versier uw huizen met de vlag van Vichte!
(te koop bij de leden van de Dorpsraad en bij café Den Hert)

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 18.30 uur en 02.00
uur is de Vichteplaats verkeersvrij en
afgesloten vanaf het kruispunt met de
Kerkdreef, de Spar en het kruispunt met
de Hoekstraat-Vichteplaats en is er
tevens een parkeerverbod.
Op zondag 03 juli 2011 is van 12.00 u tot
24.00 u de toegang verboden voor iedere bestuurder in beide richtingen in de
Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot
aan het standbeeld van de Verteller en
in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het kruispunt Kerkdreef-Vichteplaats
en de Oude Kerk)
Het is voor iedere bestuurder verboden
stil te staan of te parkeren in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan de
Spar)
Op zaterdag 3 juli 2011 en zondag 4 juli
2011 is er ook een parkeerverbod voor
het café de Gilde, Oudenaardestraat 10.
Overtreding van dit reglement wordt
bestraft met politiestraffen.

WIEL
IN
WIEL

Inderdaad het bestuur van Wiel In Wiel
neemt de oudste der kermiskoersen eens deftig onder handen. Onze TEXTIELPRIJS komt
uitgebreid op EXQI SPORT TV.
De eerste uitzending is op woensdag
21/09/2011 om 18.30 uur en dit gedurende
10 dagen.
Dit jaar vindt de 79ste editie plaats en het is
in het professioneel wielergebeuren een
begrip geworden en in onze gemeente één
der mooiste evenementen van het najaar.

Beste sportvrienden,
Het weekend rond de VLAAMSE TEXTIELPRIJS VICHTE op dinsdag 20 september 2011
zal terug uitgroeien tot een dorpstreffen
waar velen nog lang zal over praten.
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In het peloton komen de kleine ronden eraan
en ook de eerste kermiskoersen zijn gereden.
Gullegemkoerse was een harde wedstrijd
met veel koersgebeuren, een prachtig deelnemersveld en Philippe Gilbert als verdiende
winnaar
Het wielerseizoen van Vichte start op zondag
3 juli 2011 met een NIEUWELINGENKOERS.
Allen op post aan de GILDE bij Ann en Jan
waar de aankomst is en de prijsuitdeling. De
start is om 15.00 uur en de inschrijvingen in
Café de Breughel bij Bernard, 11 ronden
moeten worden afgelegd voor een totaal van
69.3 km.
Ook op 28 augustus 2011 is er een NIEUWELINGENKOERS in de Lendedreef om 16.00 uur
start ter gelengeheid van de Lendedreefse
Feesten. Deze wedstrijd telt 16 ronden met
en totaal van 67,2 KM.
De “Veldcross der Vichtenaren” zal zeker
niet ontbreken en is al aan de zevende editie
toe. Op zaterdag 17 september 2011 verwachten we U massaal op de Vichtse platse
om de vele deelnemers luid aan te moedigen.
De start is om 18.30 uur aan café Molenhuis
en de aankomst na 10 ronden aan café den
Hert bij Jobie. Het nieuwe dit jaar is dat er
balkjes moeten worden genomen juist bij het
uitrijden van de weide, bij de overgang naar
de Kerkdreef. Een bijkomende attractie die
iedereen goed zal kunnen volgen langs de
Kerkdreef. Het bestuur kijkt ernaar uit met
dit nieuwe initiatief.
Op zondag 18 september 2011 hebben we
dan onze jaarlijkse afspraak voor de JUNIORENWEDSTRIJD. Deze telt 15 ronden met een
totaal van 94.5 km
Op de eerste zomerse zondag is dit een wie-

lerwedstrijd die tot ieders verbeelding
spreekt. Elk jaar een prachtige wedstrijd met
een adembenemende ontknoping, voor de
wielerliefhebber een niet te missen gebeurtenis.
Alles wordt in het werk gesteld om er terug
een prachtig initiatief van te maken.
Kermisdinsdag 20 september 2011 wordt
uiteraard de super hoogdag met de
79ste editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS
voor Elite en beloften.
Wie er de vorig jaar bij was heeft een super
spannende wedstrijd kunnen meemaken met
een prachtige winnaar. Vele WK-kandidaten
waren present vorig jaar met Stijn Devolder
als kampioen van België en Robbie Mc Ewen
en we hadden een veelbelovende winnaar
met Amorison Frédéric. Zeer veel volk was
aanwezig op deze prachtige zonovergoten
dag en we hadden als apotheose een zeer
prachtig slot van deze wedstrijd.
Dit jaar zal het bestuur zijn beste beentje
voorzetten om vele renners aan de start te
krijgen, vorig jaar hadden we 128 deelnemers.
Ook zal er een sponsorboekje kunnen worden aangeschaft met prachtige foto’s en het
volledig wedstrijdgebeuren uitgelegd in geuren en kleuren. Dit zal aangeboden worden
samen met de deelnemerslijsten voor en tijdens de wedstrijd.

Voor de wedstrijd zal op een podium opgesteld aan Café Molenhuis een voorstelling
zijn van de verschillende deelnemers meteen
klein interview.
Al enkele renners met naam hebben terug
toegezegd om te rijden in Vichtse Textielprijs.
De wedstrijd telt 12 ronden met een totale
afstand van 150km met start aan de platse
om 14.00 uur. Dus alle supporters terug op
post op kermisdinsdag.
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 een ernstige
financiële inspanningen. We moeten het
hebben van de medeburgers en ook van onze
talrijke sponsors.
Het bestuur verheugt zich dat talrijke Vichtenaren op al de wedstrijden present tekenen.
Het voltallig bestuur dankt U daarvoor
oprecht.
Tenslotte wensen we iedereen prachtige en
sportieve wedstrijden toe.
Tot hoors.!!

FAMILIEFEEST 2011
CC De Stringe Vichte

Zaterdag 13 augustus (KWB & OKRA)
12.00 Middagmaal

Hammetje van melkzwijntje met frietjes à volonté
Volwassenen € 11 / Kinderen ≤ 12 jaar € 6
Kaarten vooraf te bestellen tegen 8 augustus
Vancamelbeke Ivan 056/77 32 87 / Vandeginste Laureins 0497/53 25 93
Cafe De Gilde 056/77 36 36

13.00 Koffie & cake
14.00 Petanquetornooi Grote prijs Kantoor Willy Van Den Berghe
Centea – Verzekeringen – Securex – Immobilien
inschrijving ter plaatse tegen 13.45 u.
Duplette
Deelnameprijs € 1 per persoon. ( aparte kinderreeks )
Enkel voor bewoners van groot Anzegem
→ Voorinschrijving : Naessens Paulette 0485 / 30 42 87
17.00 Kaarting
Bieden of manillen
Inleg € 1 per persoon
Iedereen prijs
Teerlingworp Te winnen : konijn
Zondag 14 augustus (KWB & KAV)
07.30 Mountenbike
7de Kapellekestocht
35 km - 45 km - 60 km - 70 km - 95km
begeleide kindermountenbike start : 09.00 u.
Inschrijven vanaf 7u30 tot 10u30 in CC De Stringe
Deelnameprijs : KWB-KAV lid € 2 / niet lid € 3,80 / ≤ 15 jaar gratis
Inl. : Debaveye Philip 056/77 23 71 - www.kapellekestocht.be
zaterdagavond & zondagmiddag braadworsten te verkrijgen
www.everyoneweb.com/kwbvichte

Zomeractiviteiten
VKSJ

Zin in een heerlijke pasta? Dan bent u bij de
aspiranten van Vksj Vichte aan het juiste
adres. Op vrijdag 1 juli organiseren wij
“ASPIRELLI” aan het lokaal in het Beukenhof.
U kunt er genieten van verschillende soorten
pasta’s aan democratische prijzen! Uiteraard
kunt u er ook de dorst lessen met een drankje. Onze keuken is open van 18u30 tot 21u,
iedereen is welkom! Hopelijk tot dan, u zult
het zich zeker niet beklagen. Smakelijke
groetjes, de aspi’s.

KSA
trekt op kamp

Beste ouders en dorpsgenoten, het VKSJ-werkjaar is
ondertussen voor alle groepen
afgelopen. Onze leidingsploeg genoot er met volle teugen van, hopelijk jullie kinderen ook! We
sluiten het jaar af, hopelijk deze keer wel
zoals het moet, met een fantastisch kamp!
Dit jaar gaan we met z'n allen naar Balen. We
vertrekken op dinsdag 12 juli, de allerkleinsten vervoegen ons op vrijdag 15 juli. Op
20 juli zijn alle ouders uitgenodigd om eens
rond te neuzen in ons kamphuis en hun lieftallige dochters terug mee te nemen naar
huis. Algemene informatie staat reeds te
lezen op de website en de kampboekjes zullen begin juli in jullie brievenbus te vinden
zijn! Graag doen we ook een oproep: heeft u
overschotten of overbodige houten dunne
plakkaten (±1m x 1m), ideaal als spelbord/decor of andere creatieve ideeën, wij zouden
er zeker gebruik van kunnen maken. Geef
ons gerust een seintje. Ook heten we jullie
opnieuw van harte welkom tijdens het kermisweekend om te genieten van lekkere snoepjes (za 2 & zo 3 juli) en jenevertjes
(zo 3 juli) in alle smaken aan ons jeneverkraam op de Vichteplaats. Dit alles ten voordele van ons kamp naar Balen. Het is het
ideale moment om de leidsters nog een keertje in actie te zien en bij te praten met het
schoon volk van Vichte en omstreken! Graag
bedanken we jullie opnieuw voor het vertrouwen dat we elk jaar opnieuw van jullie
krijgen. Wij blijven ons met plezier 100%
inzetten en kijken er naar uit om volgend
jaar op het zelfde elan verder te gaan! Meer
informatie en foto’s van afgelopen activiteiten kan u nog altijd terugvinden
op www.vksj-vichte.be.
Heeft u nog vragen?
wijfel niet om ons te contacteren
greetheyse@gmail.com (0473775584),
karen.vercruysse@gmail.com (0473492128).
Zomergroetjes, De leidingsploeg.

Hallo!
Na enkele weken KSArust, zijn we er met de leiders opnieuw stevig ingevlogen om van de aankomende kampen weer een
supertijd te maken! Tien
dagen (voor de jongste zes) kamp, het hoogtepunt van het werkjaar, de hele dag buiten
ravotten, spelen, gek doen, met vrienden
onder elkaar zijn… kortom: ideaal om te
bekomen van de toetsen en examens! Ik geef
even een overzichtje van onze drie kampen.
De Knapen en Jonghernieuwers (1ste t.e.m.
4de middelbaar) vertrekken op 4 juli met de
trein richting Straimont in de Ardennen. De
JHN’ers zullen daar proberen om een eigen
televisiekanaal uit de grond te stampen, terwijl de KNP tien dagen het zonnige Hawaiï
proberen te redden van de Amerikaanse
betonboeren. De Kapoentjes (3de en 4de
leerjaar) en Tiptoppers (5de en 6de leerjaar)
maken van 11 tot 20 juli Westouter onveilig.
Terwijl de Kapoentjes echte legerspionnen
worden, gaan de tiptoppers de verschillende
mysterieuze aardkrachten in ware Avatarstijl
te lijf. Op 15 juli vervoegen de Kabouters

OKRA-Trefpunt-Vichte
kalender
Als dappere 55-plussers word
er gewandeld, gefietst en
petanque gespeeld. Op onze
laatste fietstocht 26 mei 2011
was er een klein ”manquementje” bij één van onze fietsers was de ketting gebroken, maar geen
probleem solidair zoals we zijn, hebben
twee vrijwilligers “het slachtoffer”
vooruit geduwd. Hij vond het prima en
zal daarom zijn fiets niet laten herstellen om zich de
volgende fietstocht terug te laten duwen.
- Donderdag 7 juli 2011 is het kaartnamiddag
in”De Stringe”.
- Op donderdag 14 juli 2011 word er gewandeld,
voor wie er zou aan twijfelen in het “pittoreske”
Vichte.
- Op vrijdag 22 juli 2011 word het stalenros weer
van stal gehaald om de nodige kilometers te fietsen.
-Op donderdag 28 juli 2011, mogen we gebruik
maken van de jongensschool, waar we de petanqueballen met of zonder effect laten rollen.
- Op zaterdag 13 augustus 2011 vieren OKRA en
KWB het jaarlijks”familiefeest”. Met ondermeer
om 11 uur aperitief, daarna om 12 uur het mid-

Bibliotheeknieuwsjes
Boekentips: winnaars KJV 2010-2011
tot 6 jaar:
het circusschip-Chris van Dusen
6 tot 8 jaar: De ongelooflijke bijzondere boekeneter-Olver Jeffers
8 tot 10 jaar: Dummie de mummie en de gouden scarabee-Tosca Menten
10 tot 12 jaar: Wolf-Sophie Swerts Knudsen
12 tot 14 jaar: De hongerspelen- Suzanne Collins
14 tot 16 jaar: Deadline-Rachel Ward
Inschrijven voor het leesjaar 2011-2012 kan vanaf nu in de bib!

BIBNIEUWS
We bouwen verder aan een actuele en frisse collectie in het opgefriste lokaal. Alle dubbele
boeken staan om mee te nemen tegen spotprijs: 5 voor € 1,00.
Kom een kijkje nemen in bib Anzegem!

Vakantieregeling = uitleentermijn tot 31 augustus
Opgelet geen uitleen op maandag 4 juli en 11 juli 2011.
Jaarlijkse vakantie van maandag 25 juli t.e.m. zaterdag 13 augustus 2011; terug open woensdag 17
augustus 2011. Voor grote nood is uitleenpunt Anzegem nog open t.e.m. zaterdag 30 juli.
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www.kavvichte.tk

(1ste en 2de leerjaar) deze twee groepen in
Westouter. Ze blijven echter niet in het heem,
want tijdens een heuse mijn-expeditie trekken ze zich terug onder de grond op zoek
naar spectaculaire schatten. Nog niet half
bekomen van deze superleuke kampen, trekken de leiders al op 23 juni met de Hernieuwerban richting Spanje op kamp. Op de planning staan onder andere bezoeken aan Barcelona en Valencia. Om dit kamp financieel
te ondersteunen, houden de leiders de
komende weken de traditionele kasactie. Zij
gaan van deur tot deur om “confituur’kes”
en “frangipane’kes” te verkopen. Voor
amper € 6,00 heb je een overheerlijke doos (1
kg) koekjes! Niet twijfelen dus! Wij hopen
alvast dat de KSA-zomer weer eentje wordt
om veel leuke herinneringen aan over te
houden. We willen alvast alle mensen bedanken die ons helpen bij het realiseren van deze
kampen (chauffeurs, koks…)! Ook de ouders
van onze leden bedanken we voor het vertrouwen die zij in ons stellen. Daarnaast zetten we ook graag eens de ouders van de leiders in de bloemetjes voor hun steun, hun
geduld en voor het doen van onze was na het
kamp. Dank je wel allemaal! Tot slot willen
we u, lezer van deze Verteller, ook bedanken
voor de interesse die u in KSA toont. Als u
meer vragen hebt, twijfel dan niet en contacteer onze bondsleider (jelleryckoort@hotmail.com of 0496/054291). Dikke KSA-groeten, de leiders.

dagmaal. Om 14 uur nodigen we alle petanquers
van groot Anzegem uit voor een tornooi. Om
17 uur komen de kaarters aan hun trekken. Er
word ook rondgegaan met de teerlingbak, wie de
grootste ogen gooit krijgt de prijs. Op de einde
van de avond heeft de tombola plaatst, met tal
van mooie prijzen.
- Op donderdag 25 augustus 2011 zijn onze
petanquers terug aan de beurt, bij regenweer in
de”sporthal”in Vichte.
- Op donderdag 1 september 2011, bij het starten
van het schooljaar word er weer een kaartje
gelegd in de”Stringe”.
- Op donderdag 8 september 2011 word er
gewandeld, we gaan deze keer op verkenning
buitenshuis.
- Op donderdag 15 september 2011 worden de
benen gesmeerd voor een gezellig en hopelijk
droge rit.
- Op donderdag 22 september 2011 zetten de
fervente petanquers weer hun beste beentje
voor.
Zoals u ziet aan beweging geen gebrek bij de
kranige 55-plussers, laat je vooral niet afschrikken en probeer het ook eens bij OKRA.
Voor meer informatie: Paulette Naessens
Weggevoerdenlaan 46, 8570 Vichte - p.l.naessens@skynet.be
Vriendelijke OKRA-groeten, het bestuur.

PRUTSKETOCHTEN 2011 IN VOLLE VOORBEREIDING

16de Schalienhoffeesten
CC De Stringe te Vichte

Hell yeah!
Dat Ksa Ter Vichten rockt, dat wist u
waarschijnlijk al, maar binnenkort doen we
daar nog een schepje bovenop! Op 10 en 11
september vieren we namelijk de twintigste
verjaardag van ons lokaal en dat zal u geweten hebben. De festiviteiten gaan zaterdag
om 14 uur van start met activiteiten voor
jong en oud. We organiseren een heuse spelnamiddag met massapleinspelen, een Viking
Kubb-tornooi en onze alom geprezen taartenbakwedstrijd. Niet alleen KSA-leden
mogen komen meespelen, want het is feest
voor iedereen! Aarzel dus niet om af te
komen! Daarnaast zal het lokaal omgetoverd
worden in een KSA-museum, waar we verschillende historische gebeurtenissen uit de
KSA-geschiedenis zullen belichten. Dit alles is
slechts een opwarmertje voor wat er nog
volgt. Om 18 uur worden de festiviteiten verdergezet met een onvertroffen heemfeestenrockfestival. In chronologische volgorde zullen voor u het podium betreden: de Jhonny’s,
Wingman, Highway Jack en The Antonio’s.
Deze mix van gevestigde waarden en jeugdig
talent kunt u volledig gratis komen bekijken.
Waarom zou een mens eigenlijk nog twijfelen?
En zondag vieren we gewoon verder. Om
12u00 bieden we aan ons lokaal een overheerlijke BBQ aan. Voor de prijs van € 12 voor
een volwassene of € 5 voor een kind (jonger
dan 12) kun je à volonté komen smullen. Het
eten wordt door een traiteur voorzien en is
dus piekfijn in orde. Vraag maar eens aan
mensen die vorig jaar kwamen eten bij ons,
het water komt hen ter stond weer in de
mond. Als de magen gevuld zijn, begint om
14u het laatste hoofdstuk van ons feestweekend, meer bepaald onze wereldvermaarde
games. Verenigingen of teams van vrienden
nemen het hier tegen elkaar op in knotsgekke en originele spelen. Het thema is ook hier
rock’n roll. Als jullie willen deelnemen met
een team, aarzel dan niet en stuur een mailtje naar games-ksatervichten@hotmail.com
of bel naar het nummer 0496/054291 (bondsleider Jelle Ryckoort). Als u zich niet geroepen voelt om mee te spelen, bent u zeker ook
van harte welkom. Met een drankje in de
hand is het zalig om vanop ons terras van de
sfeer te komen proeven en te supporteren
voor je favoriete team!
Je ziet het, er staat een geweldig Vichts
feest voor de deur. Voor meer informatie verwijs ik jullie graag door naar onze website
(www.ksatervichten.be).
Be there or be square,
KSA Ter Vichten

Voor velen onder u zullen de
zomermaanden meer dan wel
gekomen zijn ! Iedereen kijkt uit
naar hopelijk een zonnige vakantie.
Ook voor ons is het op organisatorisch vlak komkommertijd, maar zitten wij
zeker niet stil, integendeel, in volle voorbereiding naar onze jaarlijkse hoogdag nl de
PRUTSKETOCHTEN op de tweede zondag
van september, dit jaar op 11 september dus.
Onze parcoursmeesters speuren naar de
mooiste hoekjes van Vichte en buurgemeenten om terug een naar ieders smaak, passende omloop te kunnen aanbieden. Dit jaar
trekken wij over St. Lodewijk naar Otegem,
om voor de grootste kilometers terug te
keren via Ingooigem.
De kleinste afstand (7 km) is bijzonder
geschikt voor de ongetrainde wandelaar of
voor gezinnen met kinderen en is dan ook
toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. De omloop vertrekt achter de Stringe via
het Military Cemetery, de Oudenaardse Heerweg, Groenstraat naar de vrije basisschool in
St. Lodewijk waar het uitrusten geblazen is.
De tweede helft loopt over het Europalstraatje te velde naar de Snoekstraat en zo
via de achterzijde van het Kasteel terug naar
de Stringe.
De meest populaire wandelafstand, de 12km
gaat direct naar Otegem waar er een rustplaats voorzien is in het o.c. De Spoele en
keert dan terug via de Vossenhoek.

De 18km volgt hetzelfde parcours
als de 12km tot halte Otegem van
waaruit via het Ruifeleinde de Linde
in Ingooigem als tweede rustplaats
wordt aangedaan. Vandaar uit gaat
het dan terug via Scheihoek en Klijtberg naar
de Stringe.
De 25 km trekt eerst naar halte St.Lodewijk
en via Wulfsberg en Banhout naar Halte Otegem en volgt nadien hetzelfde parcours als
de 18km stappers.
De grootste afstanden 35km, doen een extra
lus in Otegem en de 50km doen naast deze
extra lus in Otegem 2 extra lussen in Ingooigem (stukje Tiegem en stukje Sterhoek).
Alle rustposten zijn rijkelijk voorzien van
belegd brood, verse soep en de gebruikelijke
verfrissende dranken behorend tot het assortiment van ons Vichtse brouwer Verhaeghe
(met extra aandacht voor de bij wandelaars
zeer in de smaak vallende BARBE D’OR. In de
Stringe kunt u zich te goed doen aan panverse pannenkoeken en dit alles aan zeer democratische prijzen.
Dit jaar willen wij een speciale knipoog richten naar de vele verenigingen die Vichte rijk
is, of u behoort tot BGJG, de Bond der gepensioneerden, OKRA, Gezinsbond, KAV, KWB,
PASAR , S-Plus of andere, het is een ideale
gelegenheid om er met vrienden een gezellige en sportieve dag van te maken en u hebt
dan weeral een extra activiteit op het palmares.

ACTIVITEITEN GEZINSBOND

• Zo. 16 okt.: Ziezoodag Antwerpen
THEMA: het visuele, de ver-beelding van de
dieren: kinderboekenillustraties staan in de
kijker, prentenboeken komen tot leven,
woorden worden muziek en kunstwerken rijzen op. Schrijvers en illustratoren komen
voorlezen en workshops geven. Zangers,
acteurs en talrijke artiesten en animatoren
nemen de bezoekers verder mee in een
wereld vol gekke dieren en vrolijke kleuren…
Heel democratische toegangsprijs, ver onder
de gewone dagprijs van het inkomticket:
Leden 9 euro – niet-leden 16 euro (3-6 jaar: 4
euro – niet-leden 7 euro). In het inkomticket
is het treinvervoer NIET inbegrepen. Inschrijvingen lopen vanaf 28 juni tot 1 oktober
(tenzij er vroeger wordt afgesloten).
Inschrijvingen gebeuren online via de website www.gezinsbond.be/ziezoodag
• En verder:
Za.-zo. 22-23 okt:
Jeugdboekenbeurs in de Oude kerk
Za 29 okt.: Bietentocht
Za 19 nov.:
Tweedehandsbeurs in De Stringe

• Tot 20 juli iedere woensdag om 19.30 u.:
RECREATIEF FIETSEN
We verzamelen aan parking ’t Spey (aan de
Oude Kerk) tochtjes van 15 à 25 km.
• Donderdag 8 september: dagreis naar
Doornik en Roubaix voor grootouders en
senioren (GOSA)
Ontvangst toeristische dienst & bezoek museum voor tapijtweefkunst in Doornik en weefgetouwenmuseum in Roubaix. Terug langs
Komen, restaurant " le Montagnard "
Inschrijven voor 6 sept. bij Lucrece Vynckier,
Schaliënhofstraat 38 (056 32 36 70)
• Zo. 25 sept.: met de hele afdeling naar kinderboerderij ’t Herreke in Heestert
• Vr. 30 sept. om 20u in De Stringe: Frederik,
“Frederik” is het ontroerende en grappige
verhaal van twee bijzondere mensen met
autisme op zoek naar wat ze zelf willen.
Leeftijd: +15 jaar
Tekst : Mathias Sercu - Muziek: Sioen Regie : Paula Bangels
Spel : David Cantens & Mathias Sercu

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

Kermisfeesten 2011
Activiteiten in de tent: naast het voetbalveld Lendedreef aan Boterbloemstraat.
Zondag 28 augustus 2011.
Vrijdag 26 augustus 2011.
17.00 u. Koffiefeest voor gepensioneerden en langdurige 11.45 u. BARBECUE
inschrijven voor 24 augustus bij Frans Soete
zieken van de wijk
Elf-Novemberlaan 14; tel: 056/77 55 75
17.30 u. Optreden van Frans Deketele : amusement verzekerd voor de ganse avond
16.00 u. 48 ste EREPRIJS MAURICE DERYCKE
19.00 u. Receptie voor de sponsors van onze feesten
WIELERWEDSTRIJD VOOR NIEUWELINGEN
20.00 u. BINGO-AVOND : 6 loten voor € 4 € 2000 prijzen
BWB. Afstand: 67,2 km of 16 ronden van 4,2 km
Drie hoofdprijzen: Tv flatscreen 54 cm - zitzak - donsde€ 447 prijzen en iedere ronde premie voor de
ken - Hoofdprijzen geschonken door Beddeke en Tiseco
eerste € 10 en tweede € 5
Iedereen welkom - gezellig samenzijn
€ 5 voor de 30ste tot 40ste renner in klassement
Zaterdag 27 augustus 2011.
Trofee tussen Leie en Schelde
Van 14.00u. tot 15.00 u. Gratis pannenkoekenfestijn en
Kleedkamers ; voetbalterrein Lendedreef
voor kinderen tot 12 jaar - vooraf inschrijven bij
Inschrijving en prijsuitdeling in de tent
Hilde Vanhoutte Edgar Tinelstraat 26
Start: Maurice Derycke lendedreef 48
(tel.056/774145)
Aankomst: Laridon Stefaan Lendedreef 45
Van 15.00 u.tot 16.00 u. PIRATENSCHOW
voor kinderen en volwassenen
18.30 u. VERRASSINGSACT voor VROUWEN en
Van 16.00 u. tot 17.00 u. Ballonplooier CLOWN LOLLEBOL
MANNEN EREPRIJS C & V CONSTRUCT
Van 18.30 u. tot 20.00 u. GRATIS BREUGHELMAALTIJD
Verschillende categorieën
voor inwoners van de wijk
20.30 u. Trekking TOMBOLA STEUNKAARTEN :
Niet-inwoners € 5 vooraf in te schrijven bij Hilde
1ste prij Waardebon € 150 BYTTEBIER
Vanhoutte(tel.056 77 41 45 of 0495 90 84 80)
2de prijs Waardebon € 100 DEVOLDER
20.00 u. “LENDEDREEFSE DANSFOLIE” FUIF
3de prijs Waardebon € 50 YOUR BEAUTY
20.30 u. SPECIALE ACT: “MAG HET IETS MEER ZIJN”
4de prijs Microgolf
MAURICE DERYCKE
Tijdens de pauze: tombola voor de gezinnen van de wijk
5de prijs Radio –cd speler MAURICE DERYCKE
aanwezig in de tent : 1ste prijs FIETS geschonken door
6de prijs Koffiezet
MAURICE DERYCKE
Slagerij Claude Van de Putte / 2de prijs € 50 : geschonEN
NOG
VELE
WAARDEVOLLE
PRIJZEN
ken door WOW BALLOONS / 3de prijs € 25 : geschonken
door Herbalife (verzorgingsproducten) en nog vele waardevolle prijzen (iedere aanwezige van een gezin van de
wijk heeft prijs)
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Vrijdag 2 september 2011
vanaf 19.00 u : Streekbierkaarting bieden of manillen
inleg € 1 p/p
per tafel 2 bieren ( 25 cl. )

Zaterdag 3 september 2011
vanaf 14.30 u : Kindergrime & springkasteel
om 15.30 u : Stratenloop voor jong & oud
van 1 tot 10 km .
info : wim.merlevede@telenet.be
19.30 u : Varia - quiz 4 spelers per ploeg
inleg : € 15
tal van prijzen
inschrijven voor 29 augustus
Devaere Daisy tel . 056 / 77 46 18
daisy.devaere@telenet.be

Zondag 4 september 2011
vanaf 11.00 u : Gezellig aperitieven
om 12.00 u : Barbecue volwassenen € 16
kinderen ≤ € 8
kaarten enkel vvk bij bestuursleden
aansluitend : Volksspelen voor jong & oud
Trekking tombola omstreeks 18.00 uur

4e Schalienhofloop
Zaterdag 03/09/11

Kleedkamers – douches – inschrijving - start – aankomst
– prijsuitreiking: CC De Stringe (Beukenhofstraat) (en niet
op de groenzone zoals vorige edities !!!)
Parcours blijft wel idem als vorige edities.
Kleedkamers en douches in de sporthal vlakbij
Afstanden:15.30u : <6 j: 400m (onder begeleiding)
15.40u : 6-7j: 600m
15.50u : 8-9j: 800m
16.00u : 10-11j: 1,2 km
17.00u: >12j : gezamenlijke start
2.5, 5 en 10 km
Inlichtingen : wim.merlevede@telenet.be
Inschrijvingen :
- Vooraf : 5€ (3€ voor kinderen < 12 jaar),
tot 01/09/11 op 063-2102287-41 met vermelding
van naam, leeftijd en afstand (pas definitief na
ontvangst betaling)
- Dag zelf : 6€ (4€ voor kinderen < 12jaar):
tot een half uur voor start van elke reeks
Prijsuitreiking : Reeksen kinderen : onmiddellijk na aankomst 2.5 - 5 - 10km : stipt om 18u30
Prijzentafel :
• Trofee : eerste drie van het algemeen klassement
m/v (2.5 , 5 en 10km)
• Medaille voor reeksen kinderen
• Prijzentafel via loting:
enkel onder de aanwezigen, na prijsuitreiking !
Gratis consumptie voor deelnemers aan 2.5-5-10km
Met medewerking van de Beukenhofjoggers.

Tennisclub Vichte
zomerstage
“Zomerstage” voor de Jeugd 9-18jaar.
Stage 1: van 4 tot 8 juli 2011
Stage 2: van 11 tot 15 juli 2011
• Voormiddag van 10-12 uur maxitennis GEEL (gevorderden niveau competitie
• Namiddag van 13u30 tot 15 uur minitennis niveau WIT
(kleutertennis 4-7 jaar), BLAUW( beginners) en ROOD
(gevorderden). (10-18 jaar)
• Namiddag van 15u00 tot 16u30: miditennis ORANJE
(beginners en gevorderden); maxitennis GROEN
(beginnelingen en gevorderden); 10-18 jaar
Voor meer informatie neem je best contact op met
Alain Demurie 056/77.66.96 of 0748/288.185

Lid worden bij TC-Vichte.
Voor jongeren en volwassenen is het nog steeds mogelijk
zich aan te sluiten bij de tennisclub.
Het gebruik van de gravelterreinen is voor leden gratis.
Voor niet leden betaal je € 8 per uur per persoon die geen
lid is!

Lidgeld
Jeugd -12 jaar = €30
Jeugd +12 jaar tot 18 jaar = €45
Volwassenen betalen €90

Voor info en contact
Stefaan Wallyn
0474/691059 of
Stefaan.wallyn@telenet.be of
www.tcvichte.be

PROGRAMMA
Uitstap met kinderen – woensdag 6 juli
Een namiddag ravotten voor onze kinderen terwijl wij genieten
van een kopje koffie of thee met versnapering.
Inlichting en inschrijving bij Ingrid Vandepitte Tel. 056/775756 of
Mady D’Hoop Tel. 056/772371

.”De Kapellekestocht” – zondag 14 augustus
Mountainbiketocht start aan “De Stringe”, meer inlichtingen zie
www.kapellekestocht.be. In samenwerking met KWB.

Fietsen naar de Gavers – maandag 12 september
Er wordt om 14 uur stipt aan de nieuwe kerk afgesproken.
Om 15u.30 en om 17u. is er een terugtocht voorzien.
Inschrijven hoeft niet, iedereen is welkom !
Bij hevig regenweer gaat dit niet door.
Activiteit enkel voor leden (verzekerd).
Info bij Marie-Roos D’Huyvetter, L. Bauwensstraat 5, Vichte, Tel.
056/773006

Geluk kan je leren – dinsdag 13 september

Iedere woensdag: fietsen
1e dinsdag: petanque
Laatste dinsdag: wandelen

40 procent van je geluk heb je zelf in handen. Gelukkig zijn, is
een levenshouding. In deze infosessie gaan we dieper in op
geluksstrategieën die je geluksgevoel rijker maken. Een must
voor iedereen die wil investeren in zichzelf. Jammer genoeg
bestaat er geen succesformule voor geluk: geluk ervaar je.
Gelukkig zijn, is ook een levenshouding die je kunt ontwikkelen.
Op een interactieve manier werken we rond verschillende
geluksstrategieën die je geluksgevoel rijker maken. Wat zijn dat
dan, geluksstrategieën? Investeren in sociale relaties, positief
denken, aandachtig leven, je persoonlijke doelen nastreven…
blijken sterke strategieën te zijn om je goed in je vel te voelen.
Deze infosessie geeft je meer inzicht in de aspecten die geluk
beïnvloeden en toont hoe je je geluksgevoel kan vergroten en
laten voortduren.
Info bij Anne Waelkens, Opstalstraat 4, Vichte, Tel. 056/775785

Juni
Di. 14:

namiddaguitstap per bus naar Adegem, de rozentuin
en het Canadamuseum
Di. 21: De Stringe – kaarten
Ma. 27-12 juli: pelgrimage Compostela Neos-provinciaal

Juli
Di. 12:
Di. 19:

Augustus
Di. 3:
petanque uitzonderlijk in ‘t Beukenhof
Di. 16: De Stringe – kaarten
Do. eind aug. te 21 u.”My fair Lady”, Donkmeer, Neos-nationaal

Vaccins – donderdag 22 september
Alles wat je moet weten over vaccins, zijn vaccins gezond ?
Info bij Karien Demeyer, Cardijnstraat 1, bus 1, Vichte, Tel.
056/775537
Meer info : tel. C. Cosaert 056/77 54 66 of 1 van de bovenstaande nummers - www.kavvichte.tk

September
Di. 20:
Di. 27:

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

FREDERICK

namiddaguitstap naar Ronse per wagen, de crypte van
St.-Hermes en het textielmuseum
REMBRANDT te 14.30 u. Voordracht over Brazilië door
Paula Devos + kaarten

De Stringe – kaarten
½ dag met wagen naar Galloo-recyclage te Menen

Kalender
KVLV
woensdag 8/06/2011
19.30u kerk Vichte
fietstocht
zaterdag 18/06/2011
13u Kerk Vichte
halve dagreis !
donderdag 20/09/2011
19u refter Beukennoot knutselles
lesgeefster : Nathalie Hoste
Voorzitster
Greet De Kesel
Proost
E.H.L. Vandemoortele
Secretaresse Dorine Vandendriessche
Wijkverantwoordelijken :
Solange Coucke
Chantal D’Huyvetter
Claudine Meesseman
Martine Ostyn
Carine Synhaeve

056/32 56 89
056/77 78 70
056/77 31 37
056/77 56 59
056/77 97 33
056/77 63 10
056/77 97 40
056/77 80 88

INSTALLATIE
•
Gelieve
teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zondag 4 september 2011
ONDERHOUD •
bij
Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

DESMET

HERSTELLINGEN •

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

Hoekstr. 20
8570 Vichte
0496/473820

De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden - boxspring
borduurwerk

Deltea
We connect you
to the world !

www.sunroofcleaner.be

Telecomcenter
Kopie- en printcenter

‘t Beddeke
RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU
Krekelheedstraat 14 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 61 31

Vichteplaats 37 - Vichte
www.deltea.be

e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbeddeke.be

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

definitieve
Harelbekestraat 12 - 8570 Vichte
Tel. 056/32 08 92 - Fax 056/32 35 59

ontharingen
en

Trui Parmentier

alle
schoonheidszorgen

COMPUTER

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

cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

HERSTEL
&
VERKOOP

D’HONT

Onderhoud alle merken en lichte vrachtwagens
Specialiteit BMW
Peter Benoitstraat 1 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 85 15 - gsm 0498/92 30 76

UURWERKEN - JUWELEN
Gedipl. uurwerkmaker - Juwelier
Specialiteit antieke klokken

touching your heart

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

M. Schiettecatte

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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

Garage-Carrosserie

OVAERE

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
e-mail : info@drukkerij-vanoverbeke.be

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

C&V CONSTRUCT

www.covannet.be
info@covannet.be
056/32 00 52
0476/89 32 27

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
Vichteplaats 68
Vichte
056 77 76 90
groenten • fruit
kaas • charcuterie

LINGUITEX

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

OPENINGSUREN:
Maandag tot vrijdag 5u00 tot 19u00
Zaterdag 5u00 tot 14u30

