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DE VERTELLER

Editoriaal

een onderbemanning/bevrouwing. Ook in het weekend is dit te merken,
wanneer er minder personeel voorhanden is. Voor het middageten wordt in
een rusthuis 30 minuten gerekend. Zelfs de overgangen van de shifts zijn
erop voorzien. Bij zelfredzamen vormt dit geen probleem. Voor zwaar hulpbehoevenden is dit een ander paar mouwen. Mijn vader had gemiddeld 45
minuten nodig om te kunnen eten. Daarom gingen we in het weekend, maar
ook daarbuiten, helpen om eten te geven. Zo was er minder druk.
Nu begrijp ik heel goed wat “de witte woede” betekent. Als de verzorgingsstaat onderuit wordt gehaald, stijgt niet alleen de werkdruk van zij die
erin blijven werken. Nee, de kans dat wij allen, als we ouder zijn, een “nummer”-verzorging zullen te beurt vallen, zal ook heel sterk stijgen, ondanks de
inzet. Het is maar dat je het beseft, maar de meesten onder ons passeren die
verzorging vroeg of laat. Ik huiver erbij om in een Amerikaanse of Oost
–Europese situatie terecht te komen. De beelden hierover die soms op tv te
zien zijn, spreken voor zich, me dunkt. En wie kan er zich een luxe rusthuis
veroorloven tot 3.900 euro per maand zoals in De Haan?
Enfin, dood gaan doe je maar één keer, leven doe je veel langer. Het is een
stuk uitdagender maar tevens lastiger. Alle hulp is wel gekomen om het aangenamer te maken. Ik zie dichtbij een moeder met haar kinderen uit het
leven stappen, een vader zijn kinderen achterlaten na de plotselinge dood
van moeder - de vrouw, een tiener en een twintiger die er nu al een eind aan
maken, maar ook jongeren die uitgestoten worden. Hmmm. Zouden we elk
zijn eigen en een ander zijn leven niet wat aangenamer maken en elkaar bijstaan? Het verenigingsleven kan daarbij helpen natuurlijk. Dit zou net de
plaats van solidariteit, vriendschap, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid
en onderlinge hulp moeten zijn. Want via een vereniging kan je actief leren
samenwerken en kan je het doemdenken verbannen.
Het bewijs van al deze positieve vibes lees je natuurlijk op de volgende
bladzijden. Och voor ik het vergeet: we hebben bericht gekregen dat de
Goedheilig Man op zondag 22 november (da is een weekend vroeger dan de
vorige maal) van de partij zal zijn tijdens zijn 2-jaarlijkse show in de Stringe.
Willen de vrijwilligers en de meehelpende verenigingen deze datum nu al in
hun agenda plaatsen. Alvast bedankt vanwege de Dorpsraad.
Tot op de ommegang of op een headbangsessie bij Ploezerock of op een
van de mooie activiteiten georganiseerd door ons actief verenigingsleven tijdens deze zomer.
Tot Vichtens, vanwege de Dorpsraad Vichte,
Dominique Demurie, Voorzitter

Ik ben wees, …of verweesd! Enfin, sinds mijn vader onlangs op 87-jarige
leeftijd overleden is, heb ik geen ouders meer. 87 is een gezegende leeftijd
maar hoe dan ook steeds te vroeg voor zij die achterblijven. Het doet wel iets
met een mens. Niet dat ik nu hier in het openbaar mijn gevoelens wil uiten
zoals in het eerste beste artikel uit de Story of de Dag allemaal. Nee, ik wil
het kort hebben over de verzorging die een mens krijgt op het einde van zijn
levensdagen. Als mantelzorger hebben ikzelf en ook mijn familie een aantal
jaren de handen uit de mouwen gestoken. Er kwam dankbare hulp van schitterende thuisverplegers, de mutualiteiten en zelfs het OCMW, ANNAH en de
sociale dienst van de gemeente stonden ons bij met raad en daad. Chapeau
voor deze instellingen en hun medewerkers. Op het moment dat jullie ooit
in zo’n situatie terecht komen, doe dan zeker een beroep op deze instanties.
Het is hun job en het merendeel werkt heel professioneel, met veel inzet en
enthousiasme. Dankzij het huidige zorgsysteem bleef ook het kostenplaatje
draaglijk.
Uiteindelijk werd het te moeilijk om mijn vader thuis te blijven verzorgen en verhuisde hij noodgedwongen naar een rusthuis. Een beetje onwennig in het begin, eerst kort in het woonzorgcentrum Wielant te Ingooigem
daarna vast in Ter Berk in Anzegem. Omdat mijn vader volledig hulpbehoevende was, kozen we voor een plaatsje in de gesloten afdeling, waar de
bewoners van ’s morgens tot ‘s avonds vrij strikt worden opgevolgd. De
warmte, de openheid en het professionalisme vielen er sterk op. Mensen die
mensen waardigheid geven.
Pas op, het was niet al rozengeur en maneschijn. Ik botste wel eens met
hun visie. Ik had het voorgevoel dat ze soms te veel “palliatief” dachten. Dat
ze zich inzetten voor mensen die uiteindelijk gingen sterven. Dat hen de
“resterende” tijd zo aangenaam mogelijk werd gemaakt. Ik heb het meer
om met “levende” mensen te werken. Het is een subtiel maar duidelijk
ander uitgangspunt. Opgelet dit doet helemaal geen afbreuk aan de grote
oprechte ijver daar aanwezig. Zo zag ik de hoofdverpleegster bijna dubbele
shifts draaien omdat enkele van haar verzorgers ziek waren.
Maar hier schuilt net het addertje onder het gras. De bezetting van het
personeel, bijna volledig bepaald door de subsidies die dergelijke instellingen krijgen, is zo nipt dat een kleine afwezigheid eigenlijk al resulteert in

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
04 juli en 05 juli.
Op zaterdag 04.07.2015 vanaf 15u30 tot
zondag 05.07.2015 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 02u00 is de
Vichteplaats verkeersvrij en afgesloten
vanaf het kruispunt met de Kerkdreef,
den Hert en het kruispunt met de
Hoekstraat-Vichteplaats en is er tevens
een parkeerverbod.
Op zondag 05.07.2015 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
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 den Hert)
Tijdens de ommegangsfeesten van
4 juli tot en met 5 juli is de toegang
verboden voor iedere bestuurder op het
Markt- en Kasteelplein (kermislocatie)
Overtreding van dit reglement wordt
bestraft met politiestraffen.

Vrijdag 17 juli
Café Molenhuis Start verlof
20u00-23u00: Topless bediening
Dj Kris Wills - BBQ braadworsten

Programma
ommegang 2015
Vrijdag 3 juli
Vanaf 18u30: VKSJ lokaal Beukenhof
Heus frietkot t.v.v. de kampen
cocktails, cupcakes, spelletjes voor de kinderen

Zaterdag 4 juli
18u00-01u30 16de Ploezerock,
Place Pia (grasplein voor het kasteel)
Diverse (tribute) rockbands (zie affiche hiernaast)
18u15 - 19u15 Black Tolex (B)
19u45 - 21u00 AC/DC (B)
21u30 - 22u45 Iron Maiden (H)
23u30 - 01u30 Metallica (NL)
Org.: Ploezerock, inkom gratis
Café Den Breugel: springkasteel en hamburgertent
Café Het Molenhuis: Springkasteel

Zondag 5 juli
15u00 - 17u30 ommegangsprijs
Wielerwedstrijd voor Junioren
Inschrijvingen Café de Watermolen, start
aankomst Oudenaardestraat (café de Gilde)
Café Den Breugel: Springkasteel en hamburgertent
Vanaf 16u00 tot ….DJ Pekerke pek
Café Het Molenhuis: Springkasteel
Vanaf 18u00 BBQ beenham met salade en frieten + aperitief, volw. 13 euro, kind. 8 euro, VVK in het eetcafé
Het Molenhuis (reservatie voor 3 juli)
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)

WIEL
IN
WIEL

volledig in en rond de Kerkdreef uitgestippeld. De start is op het einde van de Kerkdreef aan het kapelletje en de aankomst na
10 ronden aan de school in de Kerkdreef.
Ook de jongere veldcrossers zullen zoals verleden jaar terug kunnen aantreden in vooruitgeschoven wedstrijden; deze wedstrijden
worden gereden in verschillende categorieën
volgens de leeftijd van de jonge crossers in
spe. Dit jaar staan deze wedstrijden open
voor alle jongeren van Anzegem, inschrijvingen kunnen gebeuren via de website van de
sportdienst van Anzegem. De duur van de
wedstrijden zijn aangepast aan de leeftijdsgroepen.
Op kermisdinsdag 22 september 2015 wordt
de 83ste editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS
voor Elite en beloften georganiseerd door
Wiel In Wiel Vichte.
Voor de wedstrijd zullen, op een podiumwa-

Ons wielerseizoen start op zondag 5 juli 2015
met een JunIoREnKoERS.
De start is om 15u00 met de inschrijvingen in
Café de Watermolen, 15 ronden moeten worden afgelegd voor een totaal van 94,5 km.
Op zondag 30 augustus 2015 is er een nIEuWELInGEnKoERS tijdens de Kermis Lendedreef met om 16u00 start. Deze 52ste EREPRIJS
Maurice Derycke telt 16 ronden met en totaal
van 67,2 km.
Op zaterdag 19 september 2015 verwachten
we u massaal in de Kerkdreef voor de “veldcross der Vichtenaren” die al aan de 11de editie toe is. Als toeschouwer zal je weer niets
missen van de wedstrijd want het parkoers is
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gen opgesteld aan de nieuwe Vichteplaats,
de inschrijvingen doorgaan met enkele interviews.
De wedstrijd telt dit jaar 14 ronden met een
totale afstand van 175 km met start aan de
platse om 14u00.
De aankomst wordt ook voorzien aan de
gebouwen van STEENO, met gebruik van de
verschillende parkings rondom de gebouwen
van STEENO. Daar zal een groot LED-scherm
evenals een dranktent voor het publiek worden opgesteld die verzorgd wordt door het
bestuur Wiel In Wiel.
Aankomst voorzien omstreeks 18u00 uur.
Natuurlijk kunnen we niet zonder de steun
van de vele seingevers die de wedstrijden
ieder jaar in goede banen brengen. Ze staan
paraat voor de veiligheid van de renners, laat
ons ze respecteren.

Risc-Day en opendeurdagen
brandweerkazerne

Zaterdag 19 september 2015:

risc-day Brandweer Vichte (= reddingen op
hoogte)
Tussen 9u en 17u30 zullen er op verschillende plaatsen in Vichte (o.a. Beukenhof,
Sporthal, de kerk, …) reddingsproeven te
zien zijn. Toeschouwers op veilige afstand
toegelaten. 7 Belgische ploegen moeten 7
reddingsoefeningen op hoogte tot een goed
einde brengen. ’s Avonds is er BBQ voor alle
geïnteresseerden (kaarten enkel in voorverkoop elke zondag van 11u tot 12u in de bar

Stoer met papa!

van brandweerkazerne zolang de voorraad
strekt).

VKSJ Vichte
Het goede weer van
afgelopen weken bracht
ons al snel in de komende
vakantiesfeer.
Onze
ouderavond bekijken we
vaak nog eens op dvd, de
eerste editie Neonnacht
was een succes, op sloeberspringerweekend
ontdekte iedereen zijn circustalent en tijdens
alle wekelijkse activiteiten hebben we samen
kunnen ravotten met al onze vriendinnen.
Maar het beste van het werkjaar moet nog
komen: ons zomerkamp! De leidsters komen
stilaan van achter hun stapel boeken piepen,
het is zomer!
Tijdens de paasvakantie liepen onze simmers de tweejaarlijkse Joepie, een vierdaagse staptocht waarin ze 100 km wandelen,
elke avond een slaapplaats zoeken en samen
stappen naar stad X. En ja, ze hebben het
opnieuw overleefd. Deze superstraffe simmers zijn meer dan een applaus waard! Proficiat simmers!
Sinds enkele jaren tovert VKSJ hun lokaal
in het Beukenhof om tot een heus frietkot.
Dit jaar gaat dit door op 3 juli. Die avond zijn
jullie allen vanaf 18u30 welkom voor een
overheerlijke portie frietjes met een hamburger of een frikadel. We voorzien uiteraard
ook een drankje voor groot en klein. Onze
aspi’s zullen die avond weer van de partij zijn

zondag 20 september 2015: opendeur
brandweerkazerne Beukenhofstraat Vichte
Tussen 11u en 18u is de brandweerkazerne open. Onze voertuigen en enkele specifieke voertuigen van buiten onze post alsook
oude voertuigen zullen er te bezichtigen zijn
en nog veel meer. In de namiddag worden er
enkele demo’s voorzien tussen 14u en 17u
(frietpotbrand, blusopstelling door de jeugdbrandweer, bevrijding van slachtoffers uit
een accident). Voor de kinderen is er een
springkasteel en krijgen ze een geschenkje
bij het indienen van een kleurprent die uitgedeeld zal worden in de scholen. Er is een
gezellige bar en een tombola met mooie prijzen en … altijd prijs !!!

Zondag 5 juli, 9u30

(of met mama)

TIEnKAMP MET PAPA’s (mama’s) & KInDEREn
Locatie: Gemeenteschool Beukennoot
Kinderen kunnen leren van de papa’s & omgekeerd!
De papa’s voeren met de kinderen (van 7 tot 12 jaar) eerst 10 leuke opdrachten uit; daarna
is er een grandioze finale met snelheidsproeven!
De mama’s supporteren. De activiteit gaat ook door bij regenweer.
Een deelnameformulier kost € 3 per volwassene, € 2 per kind.
Start om 9u30 • Finalespel & BBQ vanaf 11u.
Alle dranken aan € 1 – BBQ-worst aan € 2 – Prijzen: filmtickets!
Inschrijven tegen ma. 29 juni!

Parochie Sint-Stefaan
Vormselwerking
Ouders, wonend in Vichte
die een dochter of zoon hebben die in 2016 in aanmerking
komen en kiezen om het H.
Vormsel te ontvangen gelieve voor 15 augustus naam en adres gegevens door te mailen
naar
Diaken
Jean-Yves
Verhaeghe
‘sofie.jean-yves@telenet.be‘ of naar Edith
Bourgeois
‘edith.bourgeois@telenet.be‘.
Ouders die in juni al een persoonlijk schrijven
ontvingen van de VOrmselCAtechese werking hoeven dit niet te doen.

Vernieuwde doopkapel
in de kerk van Vichte
Onlangs werd de doopkapel in de kerk
van Vichte in een nieuw kleedje gestoken.
De kapel kreeg ook een naam: de
Emmaüskapel. (verwijzend naar het Emmaüsverhaal)
De kapel kan gebruikt worden voor een
doopviering, een huwelijksinzegening, een
jubileum, een relatiezegen, een uitvaart in

Hoi KSA-lievende Vichtenaren
Eindelijk zomervakantie. Ein-de-lijk! De
tijd van zonovergoten dagen, heerlijk luilekkeren en af en toe een fris aperitiefje. Maar
we vergeten een ander hoogtepunt dat geassocieert wordt met de zomervakantie: de
kampen! De jonghernieuwers en knapen
trekken naar het Waalse Membres. De jonghernieuwers komen terecht in ‘JHN *****
resort de luxe’, de knapen worden omgetoverd in ‘De rattevangers van Membres’. Wanneer zij terugkomen en uitblazen van een
fantastisch kamp trekken de jongste naar
Mol. Voor welke avonturen zij komen te
staan kunt u een van de volgende dagen
lezen in het kampboekje dat u in uw brievenbus zal vinden. Daarin staat ook de nodige praktische informatie.
De leiders gaan samen ook op kamp, we
trekken richting een nog onbekende bestemming. Om de kosten daarvan wat te drukken
komen we rond om koeken te verkopen. Als
er dus enkele sympathieke adonissen aan jullie deur komen, koop dan zeker een doos
koeken voor de belachelijke spotprijs van 8
euro.
Op zaterdag 12 september 2015 starten
we met KSA Ter Vichten het nieuwe werkjaar
aan onze lokalen in Het Beukenhof. In een
hopelijk stralende zon kan u die dag genieten van allerhande activiteiten. We richten
terug een fietstocht in voor jong en oud en
voor de kleinsten doen we massaspelen.
Voor diegene die het rustiger aan willen
doen organiseren we ook een petanquetoernooi en een tombola. Omdat te veel zomerbarbecues u en uw lijn niet goed zouden

beperkte kring. (tot 50 personen)
Bij mooi weer kan er ook gedoopt worden in de binnentuin van de doopkapel.
Voor het aanvragen van een dienst in de
kapel kan je terecht bij diaken Jean-Yves.
(056 42 37 10 of sofie.jean-yves@telenet.be)
Op vrijdag is er ook elke week een avondviering om 18 uur in de Emmaüskapel. Iedereen is van harte welkom!
Je kan de kapel best bereiken via de grote
kerk.
Voor het aanvragen van een jaarmis of
intentie kan je terecht bij zuster Jeannine.
(056 77 75 35 of jeannine.verschuere@skynet.be)
Elke zondag is er om 10u30 eucharistieviering in de St.-Stefanuskerk.
De kerk is elke dag open. Je kan er steeds
terecht voor een stil moment, een gebed, om
kaarsje aan te steken,…
Meer info op www.kerknet.be/federatie/6101. Je vindt ons ook op facebook!
Wie graag een bezoekje ontvangt van
iemand van de parochie of de communie
wenst te ontvangen thuis: 0474 588 634
Aarzel niet!
Jean-Yves Verhaeghe, diaken

Tennisschool
FUN!damentals
en TC Vichte
bieden aan:

11-Juliviering zondag 5 juli in Tiegem
Sinds mensenheugenis organiseerden de
drie Davidsfonds afdelingen Anzegem-Kaster, Tiegem-Ingooigem en Vichte om beurt
de 11- Juliviering, met een eucharistieviering
en een academische zitting.
Eind 2014 werd het 11-Julicomité Anzegem opgericht met als doel deze activiteiten
verder uit te bouwen en te versterken. Het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap gaat dit
jaar door in Tiegem, meer bepaald rond Tiegemberg.
- 10u30: H. Mis in de kapel van het SintArnolduspark, opgeluisterd door gitarist
Thomas Cooman
- 11u30: Academische zitting in de tent
op het Vital Moreelsplein (halverwege
Tiegemberg) met als gastspreker Guido
Andries.
Hij was en is bezieler van ‘Dilbeek, waar
Vlamingen thuis zijn’ (de actie heeft na 40
jaar niets aan actualiteitswaarde verloren..).
Hij is ondervoorzitter van de Cultuurraad,
voorzitter van het Davidsfonds van Dilbeek,
voorzitter van het Vlaams Comité Dilbeek, lid
van de Marnixring, het Gordelcomité, enz.
Guido Andries is vooral een bewogen en

bevlogen man die op een sympathieke
manier opkomt voor de rechten van de Vlaming in de Rand. Hij zal het hebben over
(leven als) ‘Vlaming in de Vlaamse Rand’. Hij
was ook één van de bezielers van de “AKTIeVe DILBEEKDAG”, de verbroedering van de
Anzegemse en Dilbeekse Davidsfondsvereningen in samenwerking met de beide
gemeentebesturen.
Thomas Cooman staat in voor muzikale
intermezzi!
- 12u15: receptie
- 12u45: BBQ met frietjes.
Volwassenen betalen €10. Kinderen tot
12 jaar €7. U kan zich inschrijven via koentack@telenet.be of door storting op rekening
BE71 7506 6861 2169 met vermelding van het
aantal volwassenen en kinderen.
- 14u30 Optreden o de Vie. ‘Van De
Wilde tot Vermandere. Van Rum tot de
nieuwe snaar’ Bij zowat één op de drie
liederen zullen wij uit volle borst kunnen meezingen dankzij de projectie van
de teksten op scherm.

Tennisstages tijdens zomerverlof
Halve of hele dag tennis- en omnisportplezier
o.l.v. bekwame en gemotiveerde lesgevers
Maandag t/m vrijdag: 9u tot 12u en 13u tot
16u. Tijdens de middag lunchpauze onder
toezicht.
Mogelijkheid tot opvang vanaf 8u en tot 17u
Week 1: 6 t/m 10 juli
Week 7: 17 t/m 21 augustus
Week 8: 24 t/m 28 augustus
Tarief voor 5-daagse stage:
• Halve dag: €70
• Volledige dag: €130
• Niet-leden betalen €10 extra

Kleutersport/Multimove
Spelenderwijs aanscherpen motorische basisvaardigheden met een knipoog naar tennis.
Vaste ingrediënten: balvaardigheid, racketgewenning, lichaamsperceptie, evenwicht en
coördinatie. Vanaf 3 jaar!
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met heerlijke cocktails, cupcakes en een spelletje voor onze kleinsten.
En dan kunnen we alleen maar verlangen
en blijven verlangen. De leidsters zijn druk in
de weer om weer een fantastische week op
poten te zetten. Op 10 juli verwachten we
bijna 200 valiezen aan het lokaal want twee
dagen later vertrekken we met z’n allen richting Balen-olmen. Enkel onze jongste sloebers (de naam zegt het goed, echte sloebers)
komen enkele dagen later achter. 9 dagen
zullen we genieten van de omgeving, spelen
binnen een thema, strijden om te winnen,
dansen, smullen van het lekker eten en nog
zoveel meer. Benieuwd naar je kampthema?
Kijk dan een dezer dagen in je brievenbus… .
Veel succes met het maken van je valies.
Ouders, jullie moeten we teleurstellen: voor
jullie valies is geen plaats in de camion.
Op 20 juli mogen jullie je dochter(s) komen
halen op de kampplaats.
Er rest ons alleen nog maar jullie een
prachtige zomervakantie toe te wensen.
Geniet van de hopelijk warme dagen, en dan
zien we jullie graag weer in ons volgend
werkjaar! Wij vertellen alvast dat we volgend
jaar in een nieuw jasje stappen … .
Wil je verder op de hoogte blijven? Volg
ons op facebook: VKSJ Vichte, bezoek onze
website: vksj-vichte.be, stuur ons een mailtje:
vksj.vichte@hotmail.com of bel of SMS de
hoofdleiding: Lisa (0477/834969) & Isolde
(0494/424705).
doen, doen we dit jaar ‘s avonds
geen barbecue maar pasta in verschillende porties en met verschillende sauzen. U ziet, KSA
denkt aan uw gezondheid! Aansluitend is er een coverbandje en een DJ. Een topdag aan onze lokalen in het
Beukenhof, eentje waar u onmogelijk niet bij
zou willen zijn!
Naast alle komende activiteiten willen we
bij deze nog wat reclame maken. We hebben
gloednieuwe t-shirts laten maken. €8,00
voor de kindermaten, €10,00 voor de volwassenmaten. Naast t-shirts verkopen we ook
KSA-petten voor een belachelijk prijsje van
€8,00. Zo kan u in KSA Ter Vichten-stijl op
kamp vertrekken. Eerste verkoopmoment
van dit alles is bij het binnenbrengen van de
valiezen maar, geen paniek, de petten of tshirts zijn ook volgend werkjaar te koop.
Daarnaast verkopen we in samenwerking
met AD Delhaize echte KSA-wijn: ‘KSA Ter
Vino’. Voor een prijs van ongeveer 5 euro kan
u genieten van een heerlijk wijntje. Een deel
van de winst wordt aan KSA geschonken. Op
die manier kunnen we de kosten van het
kamp en andere activiteiten laag houden. De
wijn is deze zomer te vinden in de wijnrekken van AD Delhaize.
Ziezo, een heerlijke KSA-zomer dus.
Hopelijk zijn we jullie bij een van de volgende activiteiten, nippend van een glaasje KSA
Ter Vino in een t-shirt van KSA Ter Vichten.
Groetjes, de KSA leiders
(Bij vragen of opmerkingen contacteer
hoofdleiders Jonathan Dewaele; 0470514984
of jonathan_dewaele@hotmail.com)
Onze lesgevers hebben met succes de Multimove opleiding afgerond. Daardoor mogen
wij met trots het Multimove label dragen!
Nieuwe lessenreeks start eind september.
Inschrijven kan vanaf begin augustus en dit
tot bij aanvang lessenreeks. Inschrijvingen
verlopen enkel via de website. Concrete info
vanaf begin augustus te raadplegen via site.

Tennislessen
Doelgroep: kids, tieners en volwassenen
Start: eind september
Einde: tegen de paasvakantie
Lessenreeks bestaande uit 20 of 21 lessen
Gediplomeerde en gemotiveerde lesgevers
Inschrijven: vanaf begin augustus tot eind
augustus, enkel en alleen via de website
Concrete info vanaf begin augustus te raadplegen via site
Verdere info op
www.tennisschoolfundamentals.be

De Pionisten

20ste Schaliënhoffeesten
CC De Stringe te Vichte

een nieuwe
spellenclub in
Vichte

Zaterdag 5 september 2015
vanaf 14u00: springkasteel

8ste stratenloop
in en rond de wijk Schaliënhof
info: wim.merlevede@telenet.be
14u30: start afstanden voor kinderen (per
leeftijdscategorie)
16u00: start wedstrijd + 12 jaar over 2,5 5 en 10 km.
17u30: prijsuitreiking en prijzentafel via
loting onder de aanwezigen .
19u30: Varia - quiz 4 spelers per ploeg
inleg: €15 per team / prijs voor alle
ploegen / inschrijven voor 1 september / wim.merlevede@telenet.be

Vichte heeft er een leuk nieuw initiatief
bij.
Spellenclub DE PIONISTEN strijkt neer in
Vichte.
Wij zijn een spellenclub die 2 jaar bestaat,
en actief was in Kuurne. Maar aangezien we
zelf uit Vichte en omstreken zijn, verhuizen
we onze club naar hier.
Concreet houdt dit in dat we vanaf September maandelijks een spelavond organiseren in VBS De Ranke. Deze gaat telkens door
op de 1e zaterdag van de maand vanaf
19u30.
Onze collectie bevat over de 600 bord- en
kaartspellen. Er is voor elk wat wils, we voorzien spellen voor de mensen die nieuw zijn in
de spelwereld, voor de ervaren spelers, er zijn
spellen voor 2 spelers, voor grote groepen, ...
Zelf lopen wij ganse avond in de zaal rond en
komen we alle spellen aan tafel uitleggen.
Ook bieden we tal van drank en versnaperingen aan.
Elke
spelavond
geven
we
een
bordspel/kaartspel weg onder de aanwezigen.
Om het spelseizoen op gang te trappen,
organiseren we een SPELLEnDAG.
Deze gaat door op 15 augustus in VBS De
Ranke, en start reeds om 10u30. Op deze dag
is een natuurlijk een groot deel van onze col-

lectie aanwezig, maar er is nog veel meer.
Belgisch spelontwerpers Ally Steven
Severi (Pirato Poker, Yikes, .. ) en Nederlands
spelontwerper Steffan Ros ( Chipleader, Hennen Jennen, Cavemen playing with fire,...)
zullen aanwezig zijn om hun spellen voor te
stellen en te signeren.
Lokale spellenwinkel Luk De Lombaerde
(www.spellenwinkel.be ) uit Ingooigem is
ook van de partij met een stand waar mensen
spellen kunnen aankopen.
Er is een spellentombola, waar meer dan
20 spellen te winnen zijn.
Ook kunnen verenigingen, scholen,
bedrijven, enz. ons boeken om spelavonden
te verzorgen op locatie. Zo organiseren wij
regelmatig spelavonden in scholen na een
eetfeestijn, of als teambuilding dag voor ons
bedrijf ofzo.
www.facebook.com/DePionisten
https://twitter.com/PionistenVichte
depionisten@hotmail.com
mvg, Bjorn Ottevaere,
De Pionisten

Actiecomité Vichte Leefbaar

Filmcircuit:

Protest tegen danstempel Flight 90
Stand van zaken.
Zoals beloofd houden we jullie via deze
weg op de hoogte van de evolutie.
Op 19 maart 2015 heeft Flight 90 bij de
gemeente een aanvraag ingediend tot stedenbouwkundige vergunning
Op woensdag 27 mei mocht een delegatie
van Actiecomité ‘Vichte’ Leefbaar een flinke
bundel bezwaarschriften met maar liefst 620
handtekeningen overhandigen aan de burgemeester en een paar schepenen.
Hierbij onze dank aan iedereen die
begaan is met het welzijn in onze gemeente.
Tegen 14 juli verwachten we de uitspraak
van het Schepencollege. Wordt vervolgd.
Zie ook ‘Geen danstempel Flight 90 in
Vichte’ op facebook. Met vragen en suggesties kan je terecht op het e-mailadres van het
actiecomité vichte.leefbaar@gmail.com .
m.v.g. Actiecomité ‘Vichte Leefbaar’

FAMILIEFEEST 2015
CC De Stringe Vichte

Zaterdag 15 augustus
14u00 Gezinsfietstocht
Vrije start tussen 14u00 & 15u00
vertrek aan CC De Stringe
±19 km op verharde wegen met tussenstop
€ 1,50 per deelnemer (gratis drankje onderweg)
18.30 Bingo-avond
Iedereen welkom, € 0,50 per lot ,
mooie prijzen te winnen :

Zondag 16 augustus
12u00 Middagmaal: Hammetje van
melkzwijntje met frietjes à volonte
Volwassenen € 13 / Kinderen ≤12 jaar € 6
(frikadellen met frietjes op aanvraag)
Kaarten vooraf te bestellen
tot en met 10 augustus .
Vancamelbeke Ivan 056 / 77 32 87
Vandeginste Laureins 0497 / 53 25 93
13u00 Koffie & cake
13u30 Initiatie viking kubb
Sterk of zwak, jong of oud, iedereen beleeft
plezier aan dit spel met 10 blokjes, de
koning en de werpstokken.
14u00 Petanquetornooi Grote prijs
Kantoor Willy Van Den Berghe Crelan – 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
18u00 Trekking tombola

Organisatie KWB & Okra

Zondag 6 september 2015
vanaf 11u00: gezellig aperitieven
om 12u00: Barbecue à volonté
volwassenen € 17 (1 aperitief inbegrepen)
kinderen tot 12 jaar € 8
6 soorten vlees, 8 soorten groenten /
fruit, frietjes en 2 warme sausjes
kaarten enkel in vvk bij de bestuursleden

OKRA

Na een extra natte maand
mei hebben we nu te maken
met de echte zomer, genieten
maar zou ik zeggen. De bloemetjes en de planten zijn er
niet zo gelukkig mee, ze zuchten onder de brandende zon en
wij maar aan de slag met de gieters.
OKRA kaart op donderdag 2 juli lekker in
de schaduw van de bar in De Stringe.
We trekken de stapschoenen aan om op
donderdag 9 juli te wandelen in het prachtige Vichte, de week erna op donderdag 16 juli
is het stalen ros aan de beurt, we fietsen al
dan niet over de Vlaamse heuvels. Bij deze
twee activiteiten wordt er een pauze ingelast, voor een natje en een droogje en een
plasje. In de maand augustus is het even
windstil bij OKRA, enkel het familiefeest op
15 en 16 augustus brengt ambiance in “den
bokaal” (citaat van Urbanus). In de maand
september starten we weer met de activiteiten,zoals kaarten op donderdag 3 september,
maandag 7 september is er de voordracht
gegeven door Stijn Truyens met als thema
”de ziekenhuis factuur”, deze gaat door in
“De Kring” en begint om 14u30. De wandeling gaat door op donderdag 10 september,
buiten Vichte. Maandag 14 september is er in
de voormiddag van 10u00 tot en met 11u30
inschrijving voor de “palingreis” van dinsdag
13 oktober. Donderdag 17 september
bekampen we elkaar tijdens het petanque
spelen, donderdag 24 september is het fietsnamiddag.
Tot hoors, Het OKRA-Bestuur.

in openlucht en in de kerk
noteer nu al in je agenda:
zaterdag 22 augustus
gratis openluchtfilm BLUE JASMINE
is een tragikomische film uit
2013, geschreven en geregisseerd door Woody Allen. De
hoofdrollen zijn voor Cate Blanchett en Alec
Baldwin.
vanaf 20u30 aan de Kleine Kluis in Gijzelbrechtegem (bij slecht weer gaat de film
binnen door!) i.s.m. provincie West-Vlaanderen en Mooov
donderdag 15 oktober
THE THEORY OF EVERYTHING
is gebaseerd op de memoires
geschreven door Jane Hawking
en geregisseerd door Academy
Award winnaar James Marsch.
om 20u film in de kerk van Kaster
donderdag 10 december MY OLD LADY
is een film van regisseur Israel
Horovitz met Kevin Kline, Maggie Smith en Kristin Scott Thomas.
om 20u film in de kerk van Tiegem
donderdag 4 februari SAMBA
is een Franse film uit 2014 onder
regie van Olivier Nakache en Eric
Toledano, bekend van Intouchables (2011).
om 20u in de kerk van Ingooigem
1 film voor €4, 3 voor €10
Meer info:
bibinfo@anzegem.be
of 056 68 14 22
ww.anzegem.be/bibliotheek

WIJKKERMIS LENDEDREEF

Zaterdag 29 augustus 2015.
15u30 koffiefeest voor gepensioneerden van
de wijk.
19u00 GRATIS: ovenkoek + beenhesp +
groentjes voor inwoners van de wijk
tot 20u30. niet-inwoners € 7,50 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 Van de Putte / 2de prijs: DE BIERHALLE €75 / 3de prijs: PIOEN € 50
en nog waardevolle prijzen
21u00 “LEnDEDREEFSE DAnSFoLIE” FuIF+DJ
Zondag 30 augustus 2015.
11u45 BARBECuE inschrijven voor 27 augustus bij Luk Soete Lendedreef 67 - 0477 52
82 04
16u00 52ste EREPRIJS MAuRICE DERYCKE
WIELERWEDSTRIJD VooR nIEuWELInGEn BWB. Afstand: 67,2 km of 16 ronden
van 4,2 km - € 500 prijzen. Iedere ronde
premie: voor de eerste €10 en tweede
€5. Kleedkamers: voetbalterrein Lendedreef. Inschrijving en prijsuitdeling in de
tent. Start: Maurice Derycke Lendedreef
48 / Aankomst: Laridon Stefaan Lendedreef 45
20u30: Trekking ToMBoLA STEunKAARTEn:
1ste prijs €150 cadeaubon Slagerij CLAUDE / 2de prijs €100 cadeaubon BART
BIKES / 3de prijs € 75 cadeaubon FORCCINA / en nog vele waardevolle prijzen
21u00 GEZELLIG SAMEnZIJn

VZW

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

Kermisfeesten 2015
Activiteiten in de tent: naast voetbalveld
Lendedreef aan Boterbloemstraat.

Vrijdag 28 augustus 2015.
19u00 “receptie “ voor de sponsors van onze
feesten met hapjes
19u30 iedereen Welkom
20u30 BInGo : 6 loten voor €4
€2000 prijzen
3 hoofdprijzen: Tv flatscreen
40cm * zitzak * donsdeken
hoofdprijzen geschonken door ‘t Beddeke - Tiseco - JC Techniek - C & V
Construct
22u00 Schlagerfestival met DJ.
3

Eventjes de afgelopen
maanden in vogelvlucht
… we maakten met Hilde
en Anita een zomers
tafelbloemstuk, gingen het mooie domein
‘Ooievaarsnest’ ontdekken in Bellegem en
stonden in volle bewondering over deze
weelderige tuinarchitectuur. Intussen leerden we allerlei tips en tricks om gezin en gasten in een zuiders sfeer te verwennen met
heerlijke tapasgerechtjes.
Wandelen en fietsen in de prachtige
Vichtse natuur bracht ons telkens op verrassende plekjes, met een lekkere ‘pitstop’…
genieten sowieso.
We sluiten het werkjaar op woensdag
1 juli af met een flamboyante cocktailavond.
Éénmalig is iedereen welkom aan ledentarief. Die avond wordt ook de cheque overhandigd voor onze actie Graag Gedaan, t.v.v.
het project UMUBANO.
Aan jullie allen dank voor je steun en
gezellige aanwezigheid!
We wensen jullie alvast een heel mooie
zomertijd toe en vergaar alvast wat toffe
momenten… leuk om nadien op terug te
blikken.
Reken maar dat we staan te popelen om
jullie tegen het einde van de zomer met een
fris elan ons nieuwe programma voor te stellen… dat is dan iets om naar uit te kijken.
Wil je kennismaken met markantactiviteiten, stuur dan voor meer info gerust een
mailtje naar mariannevancaenegem@scarlet.be of bel naar 0477 434 634. Kom gerust
proeven en ontmoet er toffe madammen of
breng zelf vriendinnen mee.
Wil je deel uitmaken van ons dynamisch
markantteam, geef dan gerust ook een seintje. We vertellen je graag meer hierover.
Bekijk intussen ook de fotogalerij van
onze website www.markantvzw.be/vichte en
volg ’markant Vichte’ ook op Facebook.
Welkom… en tot gauw.

AGEnDA markant Vichte
Woensdag 1 juli afsluiter: flamboyante cocktailavond – De Stringe. Toegankelijk ook
voor niet-leden, éénmalig aan ledentarief. Ladies only! Inschrijven kan bij
Dorine 0499 80 08 73 of mail naar
doortjedv@telenet.be .
Donderdag 10 september fietstocht en nagenieten in Mokka en Meer (ook niet-fietsers welkom op deze altijd héél gezellige
kletspartij)
Donderdag 1 oktober startavond met een
ontspannende sessie ‘Lachyoga’ – De
Stringe
www.femmavichte.tk
Algemene inlichtingen:
Christine Cosaert,
Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
Dinsdagavond 25 augustus –
bezoek prachtige moestuin in Zwevegem
Je eigen groentjes kweken is helemaal niet
moeilijk. Een zaadje de grond ingooien,
het jonge plantje zien opgroeien om uiteindelijk in de pot te koken … de moestuin
kan je net zo smakelijk en sappig samenstellen als je jouw bord dresseert. De rondleiding duurt ±2 uur. We spreken af om
18u30 aan de kerk. Wie vervoer nodig
heeft dient dit te melden bij inschrijving
(50 cent te betalen aan chauffeur). Ledenprijs : € 2
Inschrijven kan tot 20 augustus bij Anne
Waelkens, Opstalstraat 4, Vichte, Tel.
056/775785 (na 18u), curdenanne@skynet.be.
Vanaf 24 september – cocoonjas breien
Cursus van 3x 3 uur.
Op donderdagnamiddag 24 september,
8 oktober en 20 oktober
Op dinsdagavond 29 september, 13 oktober en 20 oktober
We breien een gilet/poncho om de winteravonden gezellig warm door te brengen.
Meer info bij Hilde Dehullu, Tel. 056/776909,
hilde.dehullu@skynet.be
Donderdagavond 24 september –
gezond de winter door
Hoe kun je tijdens de winter je gezondheid
op een natuurlijke manier positief beïnvloeden?
Meer info bij Marie-Roos D’Huyvetter, L.
Bauwensstraat 5, Vichte, Tel. 056/773006,
roosdhuyvetter@hotmail.com
Donderdagavond – nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 19u. op de hoek van de Lie-

Iedere dinsdagnamiddag een activiteit:
petanque (1e) wandelen (2e) kaarten (3e)
uitstappen (4e).
Iedere woensdagnamiddag fietsen bij droog
weer start om 13u30 en 14u30 aan de kerk.
Elke woensdagavond soft-damesfietstocht
vertrek 19u aan de kerk
Filmnamiddag in de Budascoop te Kortrijk op
maandag 14 september 2015 om 14 u.30.
dinsdag 23 juni: daguitstap naar Brussel.
Stadswandeling, lunch, Marollen, bustoer
en avondmaal.
dinsdag 30 juni: fietstocht in Ieper
Juli
dinsdag 14 juli: voorstelling nieuw jaarprogramma en optreden zuinige Maria in de
Rembrandt
Augustus
zondag 2 augustus: Musica Antiqua in Lissewege

Ma 23 nov Kookles : Feestmenu
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster : Mevr. Karine Tanghe
Zo 13 dec Adventsbezinning
14u De Stringe bar
Voorzitster Greet De Kesel 056/32 56 89
greetdekesel@telenet.be

dinsdag 18 augustus: kaarting in de Stringe
donderdag 27 augustus: Openluchtfestival in
Berlare om 21uur : Sacco en Vanzetti.
September
dinsdag 15 september: kaarting in de Stringe
woensdag 30 september: daguitstap naar
Mons, stadsverkenning, lunch, scheepslift
in Strepy, en avondsnack.

ZIEKENZORG VICHTE – INGOOIGEM

dinsdag 30 juni: Voordracht : Mens erger je
niet. Je wordt verwacht in ons Huiscafee
om 14u
dinsdag 7 juli: ONZE KAMPIOENVIERING. Dit
om 14u in ons Huiscafee.
Dan is er vakantie!!! Geniet ervan.
dinsdag 1 september start onze 1ste kaarting
en hobby, iedereen op post!
dinsdag 22 september KERMIS VICHTE
Er is zoals naar gewoonte terug een OPENDEUR-DAG in ons Huiscafee. Iedereen
wordt er dan ook weer verwacht zowel

kalender
Zat 20 juni Verrassingsreis !
13.30u kerk Vichte
Zon 27 sep ontbijtfietstocht !
8u De Stringe bar
Do 15 okt Kookles : ?
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster : Mevr. Karine Tanghe
Zat 14 nov Kaas-en wijnavond
19.30u De Stringe bar

leden van Ziekenzorg maar ook niet-leden
voor een lekker stuk taart en koffie of een
drank….
ZonDAG 11 oktober is er onze NATIONALE
DAG VAN DE CHRONISCHE ZIEKE MENSEN.

Keur Tippi

vzw
heeft groot nieuws

U wordt hartelijk uitgenodigd op de laatste editie van het Senegalees
feest op 17 oktober 2015
in het O.C. Nieuwenhove
te Waregem
Lees er meer over op
www.vichte.be

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Ommegang) te bezorgen vóór zondag 30 augustus 2015 bij Tom Verhaeghe, Deerlijkstraat 31 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Café den Breugel

Bij wouter en Tanja

Vichteplaats

touching your heart

Sportevenementen op groot scherm

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

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

definitieve

SANDY DE FRENE

ontharingen

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

en

alle

Trui Parmentier

schoonheidszorgen

0495 89 02 55 • 056 68 14 97

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

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

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

WILLY VAN DEN BERGHE

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

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Modern hair Heikki

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

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

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

OOGMETING • CONTACTLENZEN

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

Advies

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy
•

Onderhandelingen

•

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

www.optieksynhaeve.be

Nieuw adres :
Vichteplaats 49

Rechtsbijstand

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

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

Bouwcoördinatie - Realisatie

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

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

Holstraat 61/405 - 8790 Waregem
tel. 056/612131 - fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

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

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

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40
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Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

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

