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‘T TORENTJE WORDT HERSTELD!
Met de opbrengst van het pop-upcafé eind vorig jaar in het

unieke locatie in Vichte voor een Vichts doel! Meer info

Beukenhof,

volgt in de volgende editie van De Verteller.

overhandigden

de

kasteelheren

(oud-KSA-

leiding) aan het gemeentebestuur een cheque van €2500.
Hiermee beloofde het schepencollege het prieeltje in het
Beukenhof van een nieuw dak te voorzien, alsook een
opfrissing van de betonconstructie. Als de werken niet in de
problemen komen, zullen de herstellingswerken nog voor
Ommegang Kermis zijn uitgevoerd en verdwijnt de troosteloze aanblik van het gebouwtje in het park. Tevens wordt
op

zondag 1 juli in principe een plechtige inhuldiging

voorzien door het gemeentebestuur. Zet alvast vrijdag 12
oktober (vrijdag voor de gemeenteraadsverkiezingen) in uw
agenda voor de 3e editie van het Pop-upcafé, op terug een

45 JAAR VERBROEDERING VICHTE – OMMERSHEIM
In het kermisweekend 14/09/2018-16/09/2018 vieren

Zondag 16/09

we 45 jaar verbroedering met Ommersheim.

Ontbijt in ’t Spey en aansluitend om 10u30 misviering.
Daarna in De Stringe: Akademische Zitting met herbeves-

Volgende activiteiten staan op het programma:

tigen van de verbroedering, gevolgd door een receptie.

Vrijdag 14/09

Vervolgens een gezamenlijk middagmaal bij de brandweer.

17u30 aankomst gasten, verwelkoming en verdeling gast-

In de namiddag zwaaien we de Duitse gasten uit.

gezinnen.

OPROEP: wij zoeken nog gastgezinnen! Wie zich

Zaterdag 15/09

geroepen voelt: u kan zich opgeven bij de redactie of bij

Vrij programma, met in de namiddag kans tot deelname

myriam.vancraeyenest@anzegem.be. Weet dat dit een

aan gidsbeurten in het centrum van Vichte (Oude Kerk,

unieke ervaring is, met tevens een hartelijk en warm welkom

Kasteel) en samen genieten van de sfeer rond Vichte Kermis.

in Ommersheim bij uitwisseling.

REEKS - CAFE’S IN VICHTE
DEEL 2: CAFE DE WATERMOLEN
Deze herberg dankt haar naam aan de watermolen die
daar reeds in de 11de eeuw gelegen was, langs de
Kasselrijbeek. Het gebouw was lange tijd een boerderijtje.
Rond 1800 werd het als meisjesschool gebruikt. Later hield
Aloïs Steverlynck hier een winkel tot in 1898. Begin van de
20ste eeuw baatte André Vandemeulebroucke hier een
bakkerij met winkel en herberg uit tot hij in de jaren ‘30 de
huidige bakkerij ernaast bouwde. René Blancke werd de

Café De Watermolen zal gesloopt worden

nieuwe uitbater van het café. Helaas werd het café met
deze lange geschiedenis definitief gesloten eind 2017. De

gesloten worden. Het water werd zo opgehouden in de

laatste uitbater was Kevin Louncke. Het gebouw zal

laaggelegen weide, “Den Dyck” genoemd. Dit was in de

gesloopt worden.

winter soms een ideale schaatsbaan. Het langdurig
gesloten houden van de sluizen zorgde echter in de 19de

De bron van de Kasselrijbeek ligt in Heestert.

De beek

eeuw voor talrijke klachten.

wordt gevoed door 4 kleinere beken: De Kleine Kasselrij-

In 1964 werd de beek langs de Kerkdreef in ondergrondse

beek (komt binnen te Otegem ter hoogte van de Kasteel-

buizen geleid. Met het bouwen van de feestzaal “De

dreef), De Pareelbeek (start bij de hoeve Vandendriessche in

Castelrey” verdween het “Spey” (een kleine sluis/spui/spijt

de Otegemstraat, vormt een grillige grens met Ingooigem en

in de volksmond) en de Kasselrijbeek ging voorgoed onder-

stroomt in de wal van het kasteel), Hollebeek (vertrok bij de

gronds. Ook de voormalige fabrieksgebouwen van de firma

hoeve Turpyn aan de hoek van de Olekenbosstraat-

Bekaert waren over de beek heen gebouwd die bij de

Overakker en komt in de Harelbekestraat in de Kasselrij-

huidige Beukenhofstraat eeuwenlang drijfkracht voor twee

beek), De Moskensbeek (vertrekt bij “Goed te Lauwereyns”,

watermolens leverde. De korenwatermolen stamde uit de

Waregemstraat 2 richting Waregem).

11de eeuw en verdween in 1899. De oliemolen of

De Kasselrijbeek stroomt Vichte binnen langs de Groenstraat

stampkot dateerde van het begin van de 18de eeuw. Het

en kronkelt dan noordwaarts richting spoorweg en Kerk-

waterrad ervan werd laatst gebruikt als drijvende kracht

dreef. Bij hevige regenval konden daar drie kleine sluizen

voor de zwingelmolen van de familie Deproost.

Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

ANONIEME ALCOHOLISTEN IN DE KIJKER
Anonieme Alcoholisten

Het is uitermate moeilijk om de volle draagwijdte van hun

Op de jongste Algemene Vergadering van de Dorpsraad

verdiensten neer te schrijven. Wij hebben ons herstel te

werd door een AA-lid de beweging van de Anonieme Alco-

danken aan de boodschap die zij sinds 1935 tot hun

holisten voorgesteld. Deze initiatie/(eerste) kennismaking

laatste ogenblik hebben uitgedragen aan honderddui-

mocht

zenden andere alcoholisten.

op

heel

wat

aandacht

rekenen.

Ontstaan van AA
Op 10 juni 1935 hebben een effectenmakelaar, Bill, en

Meer info:

een chirurg, Bob, beiden totaal verslaafd aan de drank, na

Algemeen Dienstenbureau (ADB)

een gesprek over de hopeloze toestand waarin zij steeds

Grote Steenweg 149

weer hervielen, elkaar gesteund in een poging om ieder

2600 Berchem-Antwerpen

voor zich nuchter te blijven door de ander te helpen in de

Tel.: 03/2391415

strijd om nuchter te worden.

www.aavlaanderen.org

“Op eigen kracht komen we er toch nooit uit”, redeneerden

info@aavlaanderen.org

zij. Op dat ogenblik ontstond de vriendenkring van de
‘ANONIEME ALCOHOLISTEN'.
Het is deze vriendenkring van Anonieme Alcoholisten die
eerst in Akron, Ohio, in de Verenigde Staten, later ook
buiten Amerika, werkgroepen zou stichten om alcoholisten
gelegenheid te bieden herstel van hun ziekte te vinden.
AA groeide intussen uit tot een wereldwijd verspreide organisatie, vertakt in meer dan 116.773 plaatselijke groepen
in 180 landen met een geschat aantal van ongeveer
2.085.125 Anonieme Alcoholisten.
Bill W. verliet ons op 24 januari 1971, dokter Bob is overleden op 16 november 1950. Beide stichters zullen voor
ons steeds symbolen van kalmte en vastberadenheid blijven.
Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

IEDEREEN IS WELKOM IN DE SINT-STEFANUSKERK
De Emmaüskapel (kerk Vichte) kan o.a. aangevraagd
worden voor een doopviering. Bij mooi weer kan er
gedoopt worden in de binnentuin van de kerk. Een uitvaartdienst in beperkte kring kan ook in deze kapel.
In 2019 bestaat de parochie St.-Stefanus Vichte 900 jaar!
In het eerste weekend van juli 2019 zal dit worden
gevierd. Zoals elk jaar rond deze periode vragen we een
gift voor de parochiewerking, dit in vervanging van omha-

Wie graag een jaarmis wil aanvragen voor 2019, neemt

lingen tijdens uitvaarten, huwelijken of gewone zondagsvie-

best contact op met zuster Jeannine, Kerkdreef 4 - Vichte of

ringen. Graag willen we bestaande en nieuwe initiatieven

via 056/777535. Voor een doopviering, uitvaartdienst,

blijven steunen in het komende werkjaar. Zo denken we

jubileum of huwelijk, neem je contact op met diaken Jean-

bijvoorbeeld aan de zorg voor mensen in nood, de vormsel-

Yves Verhaeghe (056/423710). Elke vrijdag is er een

werking, de werkgroep verloofdenwerking, de doopcate-

viering om 18u00 in de Emmaüskapel (kerk Vichte). Op

chese, de misdienaarwerking, de ziekenpastoraal en vele

zondag is dit om 10u30 in de kerk, op woensdag 15

andere initiatieven. Je kan naar goede gewoonte storten op

augustus is er om 10u30 een feestelijke viering n.a.v. Maria

rekeningnummer: BE76 4688 1476 4195 met vermelding

Ten Hemelopneming. De St.-Stefanuskerk is elke dag open

parochiewerking Vichte. Dankjewel!

voor stil gebed! Welkom!

VORMSEL 2019
Ouders die een dochter of

yves@telenet.be, of naar Edith Bourgeois: edith.bourgeois@-

zoon hebben die in 2019 in

telenet.be.

aanmerking

om

De vormselviering vindt plaats in de Sint-Stefanuskerk op

gevormd te worden en daar

zaterdag 27 april om 14u30. Ouders die in juni een

ook voor kiezen, gelieve voor 1 september naam en adres

persoonlijk schrijven ontvingen van de VOrmselCAtechese-

door te mailen naar diaken Jean-Yves Verhaeghe: sofie.jean-

werking hoeven dit niet te doen.

Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

komt

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

BIB ORGANISEERT ALTERNATIEF VOOR OPENLUCHTFILM
ZONDAG 19.08.2018 – tussen 13u30 en18u00

simultaan op het podium. Hieraan verlenen een aantal

8 lokale toneelgroepen brengen 8 waarheidsgetrouwe

leden van o.a. La Gioia en j’Ansoldo, van dansgroep

evocaties van aangrijpende scènes uit onze plaatselijke

Ariadne-Eureka en van Vichtes Drumband hun medewer-

oorlogsgeschiedenis. De uitgeschreven scènes zijn ook

king.

telkens op hun historische waarde getoetst. Je kan terecht

Toegang: Vvk € 5 | Add € 8 (vanaf 10 jaar – duurtijd: 45

bij: Kasteel Hemsrode Anzegem (Anzegems toneelgezel-

min.).

schap), Sprietstraat Tiegem - site Victoria Cross (Uilenspiegel), Hoeve Dion De Clerck Kaster (’t Vat), Lijsternest

ZATERDAG 08.09.2018 – 16u OF 19u

Ingooigem (Lust in ’t Schoone), Kerkplein Ingooigem (vzw

Leerlingen en leerkrachten van de Stedelijke Kunstacademie

De

Vandemeulebroucke

Waregem afdeling Anzegem, Ingooigem en Vichte brengen

Ingooigem (FV De Vlaschaard), Stenen Molen Ingooigem

de herdenkingsvoorstelling WAR-rig, aangevuld met zangers

(De Schietspoele), Oud Kasteel Vichte (Streven).

en musici uit een koor en muziekvereniging. Deze voorstel-

Onderweg zorgen de muzikanten van KH De Eendracht

ling van één uur is uitgewerkt onder leiding van woordleer-

Anzegem-Ingooigem en Sint-Cecilia Vichte voor een muzi-

kracht Lore Waignein. Uitgangspunt is de site van de voor-

kale noot!

malige Duitse begraafplaats, die ondertussen als herden-

Toegang: gratis – je kan vrij starten op om het even welke

kingsheuvel werd ingericht, en waar belangstellenden om

locatie – elke scène wordt doorlopend gebracht en duurt

16u30, 17u30 en 18u30 kunnen langsgaan voor een

ca. 10 min.

gidsbeurt.

Vlaschaard),

Hoeve

Freddy

Toegang: Vvk € 5 | Add € 8.
ZONDAG 19.08.2018 – 21u
Aan de Kleine Kluis gaat er een hedendaags multimediaal

Meer info en tickets:

spektakel door. Op het scherm van 10m breed wordt een

dienst Cultuur - GC De Zinnen, Westdorp 3

beklijvende videomix vertoond met iconische beelden uit de

056/688250, cultuur@anzegem.be of

actualiteit en/of uit onze eigen oorlogsgeschiedenis, met

www.anzegem.be/vuurlinie.

daarbij tekst-, dans- en muziekfragmenten live en quasi

Ook kaarten in de bib van Vichte te krijgen.

PASAR ZOMERT OP DONDERDAG 16 AUGUSTUS 2018
Pasar organiseert een avondwandeling van 6km, langs
landelijke wegen. Er is een tussenstop, waar een versnapering aangeboden zal worden. We verzamelen aan de
Oude Kerk in Vichte. Inschrijven kan vanaf 18u00. De
geleide wandeling start om 18u30.
Meer info: Rik D'Haene
rikdhaene@hotmail.be - 056/689952
of Yves Vandendriessche
yves.vandendriessche@pandora.be - 056/775281

DRUKKE ZOMER VOOR KSA TER VICHTEN
De zomervakantie komt er weer aan, traditioneel een

Na deze hernieuwerreis genieten de leiders even van een

drukke periode voor de jeugdbewegingen. Ook voor ons,

welverdiende pauze. Vanaf 22 september vliegen we er

KSA Ter Vichten, is dat zo. De kabouters, kapoentjes en

weer in met onze welbekende Startacus! Een hindernissen-

tiptoppers gaan dit jaar samen naar Balen-Olmen op groot-

loop voor jong en oud, met aansluitend een pastabar, live

kamp. De kapoentjes en tiptoppers vertrekken al op 11 juli,

muziek en nog veel meer. Inschrijven kan nu al via

en de kaboutertjes komen achter op 15 juli. Allemaal

startacus2018@gmail.com, hopelijk tot dan!

samen sluiten ze dan het grootkamp af op 20 juli met overheerlijke frietjes en stoverij, dat zal smaken!
De knapen zetten dit jaar hun tenten op in het Waalse
Membre. Van 3 tot 14 juli zullen zij met volle teugen kunnen
genieten van hun kamp en de omliggende natuur.
De jonghernieuwers trekken naar het verre Denemarken,
nog eens een buitenlands kamp! Zij zullen eveneens
vertrekken op 3 juli en op 14 juli zijn ook zij terug thuis. Dat
wordt vast en zeker een onvergetelijke ervaring.
Last but not least gaan de leiders nog eens op kamp met de
hernieuwers, dit van 23 juli tot 1 augustus naar het zonnige
Corsica. Ten voordele van deze reis zullen er lekkere
koeken verkocht worden in Vichte en omstreken, zo kan je
ons steunen én heb je ineens een lekker hapje voor bij de
koffie, twee vliegen in een klap!

KSA VICHTE MEISJES FRITUURT OP 29 JUNI
We hebben ons werkjaar afgesloten met een overheerlijke

natuurlijk nog beter heeft gesmaakt! Nu kijken we met volle

BBQ. De leden hebben mee helpen koken, waardoor alles

verwachting uit naar het tofste moment van het jaar: het
kamp!
Vooraleer we op kamp vertrekken, organiseren we naar
jaarlijkse gewoonte nog “KSA Vichte meisjes frituurt”. Op
29 juni kan iedereen aan ons lokaal komen genieten van
lekkere frietjes en een frisse cocktail. Vervolgens zetten we
de eindsprint in tot aan ons kamp. Op 9 juli vertrekken we
richting Westmalle. De oudste groep, SIM, vertrekt met de
fiets vanuit Vichte tot aan de kampplaats. De kleinsten
verwelkomen we vanaf 12 juli.
We hopen ons KSA-jaar met glans te mogen afsluiten en er
volgend werkjaar terug een fantastisch jaar van te maken.

23E SCHALIËNHOFFEESTEN IN DE STRINGE
11E SCHALIËNHOFLOOP TE VICHTE
ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018
Inschrijving - start - aankomst - douches – prijsuitreiking
CC De Stringe Vichte (Ommersheimplein 4)
Afstanden
Vanaf 15u15: kinderreeksen (400, 600, 800 & 1200
meter), om 16u: > 12 jaar (start 2,5 - 5 & 10 km).
Inlichtingen
ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018

wim.merlevede@telenet.be of 0477/881283

19.30: varia-quiz

Inschrijvingen

• 4 spelers per ploeg

• Vooraf: €5 (€3 voor kids < 12 j.) tot 28/08/18 op

• Inleg: €15 per team

BE88 0632 1022 8741 met vermelding naam, leeftijd en

• Prijzen voor iedere ploeg

afstand (pas definitief na ontvangst betaling).

• Inschrijven via wim.merlevede@telenet.be

• Dag zelf betalen: €6 (€4 <12 j.) tot 15 min. voor start
van elke reeks.

ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018

Prijsuitreiking

11.00: gezellig aperitieven

• Kinderreeksen: onmiddellijk na aankomst.

• springkasteel

• 2,5 - 5 & 10 km: stipt om 17u30.

12.00: barbecue à volonté

Prijzentafel

• 6 soorten vlees, 8 soorten groenten/fruit

• Trofee: eerste 3 van het algemeen klassement m/v

• frietjes, 3 koude en 2 warme sauzen

(2,5-5-10 km)

• volwassenen: €17 (1 gratis aperitief)

• 15 euro voor het verbreken van het wedstrijdrecord

• kids ≤ 12 jaar: €8

• Medaille voor reeksen kinderen

• Kaarten te bestellen tot en met 27 augustus via

• Prijzentafel via loting: enkel onder de aanwezigen na de

wim.merlevede@telenet.be / vandeginste.l@skynet.be

prijsuitreikingen

KVLV-VICHTE BEREIDT ZICH VOOR OP 2018
Secretaresse Dorine Vandendriessche, 056/773137,
dorinevds@skynet.be
Wijkverantwoordelijken
We zijn met vakantie en er zijn geen activiteiten in juli en
augustus. We wensen al onze leden een goeie, deugddoende vakantie!
Voorzitster Greet De Kesel, 056/325689,
greetdekesel@telenet.be

• Geertrui Dewaele
• Chantal D’Huyvetter
• Claudine Meesseman
• Martine Ostyn
• Carine Synhaeve

SAMANA GAAT AANGENAME ZOMER TEGEMOET
Dinsdag 26 juni 2018

Dinsdag 4 september 2018

Kaarting en hobby.

Het begin van de kaarting en hobby voor het nieuwe jaar!

Dinsdag 3 juli 2018

Zondag 7 oktober 2018

Kampioenviering in het Spey.

DAG VAN DE CHRONISCHE ZIEKEN.

Om 14u00 koffie met taart. Erna volgen de uitslagen van

Om 10u30 mis te Vichte voor de leden en de gestorven

het kaarten en de teerlingbak.

leden van Samana. Daarna is er een receptie, alsook voor

Dan volgt er een verrassing, en misschien nog een beetje

de familieleden van de overleden leden van Samana in het

tijd om een kaartje te leggen of een spelletje te spelen. Dit

Spey. Dit wordt gevolgd door een middagmaal, koffie en

alles wordt afgesloten met een etentje.

daarna nog een ontspanning.

OOK NEOS ZIT NIET STIL
Iedere dinsdagnamiddag een activiteit: petanque (1e),

Augustus

wandelen (2e), kaarten (3e), uitstappen (4e).

• Zondag 5 augustus: “Musica Antiqua” in Lissewege

Iedere woensdagnamiddag fietsen bij droog weer, vertrek

• Dinsdag 14 augustus: wandeling

om 14u aan de kerk. Damesfietsen: vanaf 1 mei, vertrek

• Dinsdag 21 augustus: kaarting in De Stringe

kerk Vichte om 19u00.
September
Juli

Dinsdag 11 september: wandeling

• Dinsdag 10 juli: wandeling

Dinsdag 18 september: kaarting in de Stringe

• Dinsdag 17 juli: ledenvergadering zaal Rembrandt, met
voordracht door Lode Vandenberghe “Senioren in het
verkeer” + kaarting en voorstelling jaarprogramma 20182019
• Vrijdag 6 juli: fietszoektocht regio Brugge-Damme
Voor de thuisblijvers organiseren we op dinsdag 31 juli
onze 2de zomerbarbecue in zaal Rembrandt, gevolgd door
petanque en gezellig samenzijn.
Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

LEUKE ZOEKTOCHT KOMT NAAR DE DRUIVENSTREEK
De leukste zomerzoektocht van het land strijkt deze zomer

parcoursbeschrijving en vragen, plus de gloednieuwe streek-

neer in Tervuren, Hoeilaart en Overijse. Van 2 juni tot 16

gids over de Druivenstreek (ter waarde van €17,50).

september 2018 zal je dus je beste speurneus kunnen

Davidsfonds Cultuurkaarthouders betalen €15, €25 indien

opzetten en genieten van de Druivenstreek! De zoektocht

je je adresgegevens achterlaat en, zonder verdere kosten,

neemt je mee langs glooiende landschappen, hellingen,

aangeeft gratis lid te willen worden van Davidsfonds.

valleien, velden en bossen.

Zonder één van vorige voordelen betaal je €30 per pakket.

De zomerzoektocht is er voor groot en klein: er is een

Bestel jouw deelnemingspakket via de secretaris Koen Tack

gezinszoektocht en een klassieke zoektocht. Daarnaast kan

(koentack@telenet.be of 0479/277877).

je het parcours ook met de fiets of met de auto afleggen.
Je kan het deelnemingspakket ook bestellen via Davidsfonds
Vichte.
Het deelnemingspakket bevat een deelnemingsbrochure met

Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

DRUK PROGRAMMA VOOR OKRA
De winter is nu helemaal voorbij en ’t is volop lente! De

Ben je geen Okra-lid en wil je ook aan deze activiteiten

zomer lonkt en de zon liet zich al goed voelen. Ook ons

deelnemen; geen probleem! Iedereen is bij ons welkom.

zomerprogramma heeft heel wat in petto. Na een heel

Geef gewoon een seintje.

geslaagde jubileumviering vervolgen wij dan ook ons
programma:
• 26 juni 2018 : onze jaarlijkse dagreis. Deze keer trekken
we naar Zeeland. We zorgen vooreerst voor een bezoek
aan een bedrijf met een... heel lekkere degustatie.
’s Middags gaan we smakelijk eten met zicht op het water
en in de namiddag bekijken we de deltawerken, samen met
een gids. We doen de rondleiding met de bus, om ook aan
de mensen die moeilijker stappen, de kans te geven alles te
kunnen meemaken. Daarna gunnen we ons nog een uurtje
rust en houden halt in een mooi stadje. En mocht er nog
iemand honger hebben, dan houden we op de terugweg
nog halt om de hongerigen te spijzen.
• 28 juni 2018: petanque in de zaal
• 5 juli 2018: kaarting in “Prutske”
• 12 juli 2018: wandelen Uit
• 19 juli 2018: fietsen
• Weekend 17 tot 19 augustus: jaarlijks familiefeest OKRAKWB
• 23 aug. 2018: fietsen
• 6 sept. 2018: kaarting
• 10 sept. 2018: inschrijving Palingreis
• 13 sept. 2018: wandelen Uit
• 20 sept. 2018: fietsen
• 27 sept. 2018: petanque
Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

OKRA EN KWB VIEREN FAMILIEFEEST
ZONDAG 19 AUGUSTUS
• 11.00: gezellig aperitieven
• 12.00: middagmaal
• 13.00: koffie & cake
• 14.00: petanque tornooi
Koude schotel met frietjes. Volwassenen €14 / kind ≤12 j.
€7 (frikandellen met frietjes op aanvraag).
Kaarten vooraf te bestellen tot en met 14 augustus via
Vancamelbeke Ivan: 0498/147761, 056/773287 of
Vandeginste Laureins: 0497/532593,
vandeginste.l@skynet.be.
• Duplette: inschrijving van 13u30 tot 14u00
– Deelname €1 per persoon

aanwezigen.

– Aparte kinderreeks tot 14 jaar

Startpunt: CC De Stringe op 18/08/2018.

-- Enkel voor bewoners van Groot - Anzegem & rand

Deelnameformulieren en reglement te verkrijgen in Café ‘t

– Bij regenweer wordt er binnen op matten gespeeld

Nieuw Begin: Oudenaardestraat 10 - 8570 Vichte (open

– Petanqueballen gratis ter beschikking

di, wo, vr, zat & zo vanaf 10u00, do vanaf 16u00).

• 18.00: trekking tombola

D'Hoop Jaques: Beekstraat 30 - 8570 Vichte
Declercq Stefaan: Paul Wielemansstraat 18 - 8570 Vichte

ZATERDAG 18 AUGUSTUS

Info: vichtekwb@gmail.com / Kwb Vichte

Fiets- fotozoektocht
Inschrijven vanaf vrijdag 1 juni tot en met zondag 22 juli.

• 19.00: bekendmaking prijzentafel fotozoektocht in CC

± 22 km op verharde wegen aan de hand van te zoeken

De Stringe

foto's.

• Aansluitend bingo-avond

Deelname bedraagt €8 per fotoboekje. €1 per deelname

• Deelname €1 per lot

gaat

• 3 rondes met telkens 2 prijzen (rij of kolom & volle kaart)

naar

vluchtelingenfonds

'Karibu'

Anzegem.

1 waardevolle prijs per ingeleverd formulier onder de
Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Mooie prijzen te winnen: verrassingsmand, elektronica,...
Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

