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Editoriaal
Bij het vallen van het blad groeit
het aantal activiteiten die onze verenigingen organiseren zienderogen. Je
kan er echt niet naast kijken, deze
goedgevulde Verteller is er duidelijk
het bewijs van. In Vichte woont nu
éénmaal een soort van energiekelingen dat zijn medemensen wil verrassen en verwennen op een resem aangename evenementen. Ben je nu oud
of jong, sportief of cultureel, je vindt
altijd wel je gading in het uitgebreide
programma van de verschillende
Vichtse verenigingen of organisaties.
En eerlijk gezegd, zo moet het ook !
Zo blijft ons dorp een aangename
plaats om te leven en te vertoeven.
Steun deze initiatieven door jullie talrijke aanwezigheid. Hiermee waardeer je de belangeloze inzet van de
vele vrijwillige (bestuurs)leden.
Uit recent onderzoek van de bond
van de gepensioneerden is gebleken
dat er momenteel 36 bejaarde Vichtenaren in meer dan 10 verschillende
rusthuizen overal in de streek verspreid wonen. Het is een blijvend zeer
dat onze ouderen geen vaste stek
kunnen vinden in hun eigen dorp waar
zij zo lang geleefd en wellicht ook gewerkt hebben. Vanuit de dorpsraad
moedigen we dan ook alle initiatieven
aan om hier eindelijk eens paal en
perk aan te stellen. Daarom richten we
via deze weg een oproep naar de gemeente maar ook naar de sociale instanties en zelfs bouwfirma’s om tezamen een oplossing te vinden. De aanleg van de nieuwe Bekaertsite kan
misschien wel opportuniteiten bieden
i.v.m. deze problematiek.
Enfin, Vichte moet een leefbaar en
aangenaam dorp voor jong en oud
blijven waar het gonst van de activiteiten, want we hebben op vele vlakken
heel wat te bieden. De 2.200 wandelaars die vorig weekend ons dorp
hebben bezocht tijdens de Prutsketochten of de vele geïnteresseerden
van de oude kerk en de ijskelder in

het Beukenhof tijdens de Open Monumentendag zullen dit zeker beamen.
Zelf onze Duitse vrienden uit Ommersheim kunnen er over meespreken. Het
bezoek daar vorig weekend van zo’n
170 dorpsgenoten wegens de 30-jarige officiële verbroedering zal niet
vlug vergeten worden. Onze uitstekende koffie, verrassende biertjes en
heerlijke pralines die als cadeau aan
de gastheren of -dames werden overhandigd, zullen zeker smaken. En
over smaken gesproken : het optreden dat de Vichtse muzikant Bert
Ostijn met zijn groep Absynthe Minded op de Gentse feesten maar vooral
op het Dranouter folkfestival gaf, werd
ook heel sterk geapprecieerd. De
staande ovatie van zo’n 2.000 toehoorders was daar het bewijs van.
Zoals je ziet, Vichte leeft, en je zal
het maar weten !
Tot op de kermis of één van de vele andere activiteiten.
Dominique Demurie

Ilo-Ilo
t.v.v. het Filippijns melaatsendorp
Zaterdag 20 september 2003 om 20
u. in de Oude Kerk van Vichte : optreden jongerenkoor La Gioia / Sarah Verrue aan de harp
toegangsprijs : vvk € 5 / add € 7 - kinderen onder de 12 jaar : gratis - animatie voor de kinderen - La Gioia
o.l.v. mevr. Jeanno Defrenne
Zondag 21 september 2003 vanaf 14
u. in en rond de Oude Kerk van
Vichte : spetterende volksspelen voor de ganse familie - met prachtige
prijzen - samen met de boekenbeurs
van het Davidsfonds
kaarten voor optreden en info : familie Vaneeckhout-Vantomme (056/775022) - ‘t Stille
Leven (056/773723) - pastoor Luc (056/
777870) en alle leden van de werkgroep

Beeldenstorm op het doek
Fotoclub AgepØn organiseert voor
de tweede maal een diavoorstelling.
Dit op kermisvrijdag 19 september
om 20.00 u. in De Stringe.

VICHTE KERMIS 2003

Vrijdag 20 september
20.00 u. : Agepøn diavoorstelling - De Stringe
Zaterdag 21 september
14.00 u. : doorlopend opendeurdagen brandweer - Ommersheimplein
20.00 u. : optreden jongenskoor t.v.v. Ilo-Ilo - Oude Kerk
Zondag 22 september
10.00 u. : doorlopend opendeurdagen brandweer - Ommersheimplein
14.00 u. : Games KSA Ter Vichten - voetbalplein aan De Stringe
14.00 u. : volksspelen t.v.v. Ilo-Ilo - Oude Kerk
Dinsdag 24 september
13.30 u. : wielerwedstrijd voor beroepsrenners

Kaarten te verkrijgen bij de leden
aan € 2,50, of aan de deur aan € 3,00.
Er worden onder andere dia’s vertoond van New york, Bellewaerde, de
Rode Zee, Ieper...

Kermis opendeur Brandweer
Naar tweejaarlijkse traditie zet de
brandweer in 2003 opnieuw zijn deuren wagenwijd open voor het publiek.
Zoals steeds valt dit samen met Vichte-kermis. U bent er welkom op zaterdag 20 september vanaf 14 uur en op
zondag 21 september vanaf 10 uur.
Het materieel wordt er tentoongesteld, er zijn allerlei interessante
stands en op zondagnamiddag worden verschillende spectaculaire demonstraties gehouden, de nieuwe
brandweerwagen zal er voorgesteld
worden. Ook dit jaar vergeten we de
kinderen niet. Als echte brandweerlieden mogen ze een rondje meerijden in een blitse brandweerwagen.
Met een drankje en een hapje erbij,
is de namiddag zo voorbij. Komen !

KSA Vichte
start nieuw werkjaar
Nu de prachtige kampen en een
geslaagd oudersfeest achter de rug
zijn, begint ook voor KSA ter Vichten
het nieuwe werkjaar. Zo organiseren
we op kermiszondag 21 september
de 'GAMES' aan de Stringe. Het
wordt een gezellige namiddag waar

de Vichtse verenigen elkaar zullen bekampen in verschillende spectaculaire, originele en sportieve spelen. Iedereen is dan ook van harte welkom
(voor of na de kermis) om te supporteren, een koffie te drinken of gewoon
eens een kijkje te komen nemen.
Op 27 september gaat het nieuwe
werkjaar dan goed van start met een
grootse startvergadering voor alle leden.
We danken alvast alle ouders voor
het vertrouwen die ze ook dit jaar terug
in de KSA stellen. De leiders zijn dan
ook van plan om er voor jullie gasten
een super KSA-jaar van te maken.

Gezinsbond Vichte terug actief
Inderdaad, na een geslaagd voorjaar met als afsluiter de 'Smoefelstedentocht' is de Gezinsbond Vichte ook
in de 2° helft van 2003 heel actief.
Op 10 september start een nieuwe
reeks SPORTLESSEN.
Op 2 oktober hebben we voor de
leden een WIJNPROEFAVOND in
de Stringe met Chris Peers.
De 2-jaarlijkse unieke JEUGDBOEKENBEURS start op vrijdagnamiddag 17 oktober met een openingslezing van de jeugdauteur BRIGITTE
MINNE en blijft open tot 18 u.
Op zaterdag 18 oktober zijn er in
de namiddag knusse verteltentjes o.a.
een kuffel- en een een griezeltentje,…
Tijdens de boekenbeurs (zat 14-18
u en zon 10-12 en 14-16u ) mag er
een versje of een 'elfje' binnengebracht worden. De deelnemingsformulieren worden verspreid via de
scholen en moeten uiterlijk op zondag
16 u binnen zijn. Er zijn leuke prijzen
te winnen. Het winnend versje wordt in
het volgend gezinspraatje gepubliceerd en in de gemeentelijke openbare bilbiotheek.
Op zondag 19 okt. worden we verwend door onze gemeentelijke openbare bilbiotheek met een 'ontbijt in
de bib' met opnieuw gerenommeerde schrijvers erbij. Het wordt dus letterlijk een literair verwenweekend.
Ook in november zijn we nog heel
actief met 4 activiteiten.
Op 6/11 maken we HOUTEN
SPEELGOED. De BIETENTOCHT
heeft plaats op zaterdag 8 november
met start aan de Gemeentelijke Lagere School en ook bij het SINTERKLAASFEEST van 23 november is de
Gezinsbond heel actief. Voor de GOSA en senioren hebben we op donderdag 27/11 een voordracht door Rik Sohier : VAN BLAUWERS EN KOMIEZEN.
Het jaar 2003 sluiten we af met een
muziektheater. Samen met het Cultureel Centrum Anzegem ontvangen we
op zondag 21 december 'Els De
Schepper INTIEM'. Kaarten zijn te
verkrijgen vanaf 21 september.
Het is zoals je ziet de moeite om er
je agenda bij te nemen. De Gezinsbond Vichte kan je opnieuw een welgevuld programma aanbieden waarvoor alle bestuursleden je graag uitno-

digen. Je lidkaart is inderdaad meer
waard dan je denkt.
Henk Vanwymelbeke, Gezinsbond Vichte
Houten speelgoed maken !
Droom je ervan om zelf een speelgoedkast
of een trekkar in elkaar te timmeren, maar durf
je het niet alleen aan ?
Dan moet je beslist 6 november vrijhouden.
Dan organiseert de gezinsbond om 19 u. in de
Stringe (bar) 'houten speelgoed maken'.
Onder deskundige leiding van Martin Deloddere kun je met een bouwpakket houten
speelgoed maken.
Een greep uit de mogelijkheden : een
speelgoedkoffer, een poppenbed, een lessenaar, een trekkar, een vrachtwagen,…
Hoe gaat het in zijn werk ? Je schrijft je in bij
Karl Tack na 18 u. ( 056/77.19.69 ) of e-mail :
karl.tack@belgacom.net
Indien gewenst krijg je informatie toegestuurd over verschillende pakketten die je in elkaar kunt knutselen.
Let wel : de prijs variëert van pakket tot
pakket. Zo betaal je bv. voor het vervaardigen
van een speelgoedkoffer 24 € ; een brandweerwagen 18 €
De uiterste inschrijvingsdatum is 25 oktober
2003 / De Stringe, Ommersheimplein 4, Vichte

Danslessen
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
Actuele dansen : disco-dance : Hip- hop streetdance : Clip - dance
5 lessenreeks : woensdagen 24 sept. - 1, 8, 15
en 22 okt., telkens van 19.00 tot 20.00 u. in de
sporthal te Vichte
Lesgeefster : Benedicte Lorneço
Prijs : leden 12.5 €- niet-leden: 17 €
Inschrijven bij Christine Opbrouck - ’t Jollyn,
Kerdreef 14 , Vichte, 056/68 76 37

Gezinsbond - afd. Vichte organiseert :
Sessie 1 : Aerobic van 10/09/03 tot 19/11/03 voor volwassenen en jongeren - Bondsleden
betalen € 25 - niet-leden € 35 (10 lessen)
Sessie 2 : Aerobic van 07/01/04 tot 17/03/04 voor volwassenen en jongeren - Bondsleden
betalen € 25 - niet-leden € 35 (10 lessen )
Sessie 3 : Conditietraining van 21/04/04 tot
23/06/04 - voor volwassenen en jongeren - Bondsleden betalen € 25 - niet-leden € 35 (10 lessen )
Alle sessies gaan door in de sporthal Beekdale
te Vichte. Telkens op woensdagavond van 20
u. tot 21 u. Onder leiding van Maïthé De Groote
uit Ingooigem.
Inschrijvingen bij Christine Opbrouck - ’t Jollyn,
Kerdreef 14 , Vichte, 056/68 76 37 of bij het begin van de 1e les.
Wie betaalt is verzekerd bij GSF.
Geen les tijdens schoolvakanties.

Unizo Vichte
Eindejaarsverkoopactie 2003 :
oproep aan alle winkeliers, handelaars en marktkramers.
December is traditiegetrouw de
maand waarin te Vichte de 'Eindejaarsverkoopsactie' plaats heeft en dit
jaar kennen wij de 40ste editie. Bij een
heleboel winkeliers, handelaars en
marktkramers worden dan opnieuw
wedstrijdloten overhandigd met kans
op waardebons van € 25 en de superprijs van € 750.
Handelaars die wensen deel te nemen aan deze actie of die gewoon wat
meer uitleg wensen over de werking
ervan, nemen contact op met de verantwoordelijke Henk Dauw, Vichteplaats 1, Vichte, tel&fax : 056/77.63.31.

Dag van de Klant : zaterdag 27
september 2003
Op de 'Dag van de Klant' bedankt
de zelfstandige zijn klanten voor het
vertrouwen. Ieder jaar op de vierde
zaterdag van september vindt de 'Dag
van de Klant' plaats. Dit jaar wordt dit
klantenfeest georganiseerd op zaterdag 27 sept. 2003, en wel voor de
16de keer. De 'Dag van de Klant 2003'
wordt er vast één om in te kaderen.
Unizo Vichte - secretariaat : Beukenhofstr. 70, Vichte - unizo-vichte@belgacom.net - www.unizo-vichte.be.tf

Badmintonclub Prutske
Je wil wel wat sporten tijdens de
winter en badminton spreekt je aan,
laat dan zeker niet na contact op te nemen met deze Vichtse sportcub. We
spelen iedere donderdagavond van
20.00 tot 22.00 uur. De eerste maal
mag je gratis een pluimpje komen
slaan, zo kan je kennismaken met het
spel en de club. Niet-leden betalen 2
€ per avond, leden 15 € per jaar plus
1 € per avond. Je krijgt dan wel een
doos shuttles en je wordt verzekerd.
Iedereen is welkom. Het gaat er
vrij gemoedelijk aan toe. Is je interesse gewekt, kom dan even langs of
neem contact op (0496/231 453 : Dominique Demurie).

Komaan ! - KMO-werkgroep
Groot-Anzegem
Vanuit de Unizo-afdeling Vichte
groeide enige tijd terug de idee om
een specifieke KMO-werking in onze
gemeente op het getouw te zetten. Bij
het bestuur leefde sinds geruime tijd
de bekommernis om de vele jonge of
nieuwe ondernemers, kaderleden of
personen met een zelfstandig (bij)beroep die zich de laatste jaren in onze
gemeente hebben gevestigd, beter te
leren kennen en nauwer te betrekken
bij ontwikkelingen en gebeurtenissen
op gemeentelijk vlak.
Op 27 januari 2003 werd 'Komaan !
- KMO-werkgroep Groot-Anzegem'
aan de verzamelde pers voorgesteld,
met als jaarthema 'Ken elkaar'.
De doelstellingen van de werkgroep zijn velerlei :
– Nieuwsgierigheid opwekken om elkaar beter te leren kennen en dit op
informele wijze door het organiseren van thema-avonden, studieprojecten, ontspannende activiteiten,...
– Algemene vorming verzorgen door
open te staan voor contacten met andere organismen of instellingen.
– Positieve steun geven aan alle leden
bij eventuele problemen bij de beleidsvoering, zowel van interne als
van externe aard.
– Durven gemeenschappelijke standpunten innemen.
Het jaarprogramma is/was er alvast
één om U tegen te zeggen :
Op 13 februari 2003 werd dhr.
Marc Coucke, CEO van het beursgenoteerde 'Omega Pharma' en tevens

inwoner van onze gemeente, bereid
gevonden een uiteenzetting te geven
over de opstart en het verdere levensverhaal van zijn inmiddels internationaal gerenommeerd bedrijf.
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw waren de onderwerpen van de
2de en 3de activiteit van Komaan ! :
Op 12 juni jl. konden we kennis
maken met dhr. Wilfried Vandeghinste, architect en stedenbouwkundig
ontwerper bij de Intercommunale 'Leiedal' tijdens een gespreksavond met
als thema 'De ontwikkelingen op vlak
van ruimtelijke ordening in de Regio
Zuid-West-Vl. en over de grens'.
Op 28 augustus jl. werd het Gemeentelijk Structuurplan en genomen
opties in het ontwerp ervan toegelicht
door dhr. Claude Van Marcke, Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Middenstand, KMO en Industrie, Verkeer en Leefmilieu van de
Gemeente Anzegem, met inleiding
door dhr. Steven Hoornaert, burgerlijk
ingenieur bij 'Leiedal'.
De vierde activiteit van het eerste
werkjaar was een bezoek aan 'Bellewaerde Park' te Ieper, met alle leden
en hun gezin. Dorpsgenoot Tino Gabriël, personeelsdirecteur van het park,
gaf ons een boeiende uiteenzetting
over dit 54 ha grote ‘bedrijf’. Hij bracht
ons heel wat bij over de historiek van
het themapark, haar oprichting als ornithologische tuin door de familie Florizoone, het ontstaan als familiepark,
haar groei en de opname in de Six
Flags-groep. Hij goochelde met cijfermateriaal over bezoekersaantallen, tewerkstelling, kostprijzen van de attracties, dieren en marketingpolitiek, waarna hij ons meenam achter de schermen
en ons kennis liet maken met de sympathieke, maar gedreven dierenverzorger Dirk. Na een hartig middagmaal
en een ‘royale’ attentie voor de kinderen, genoten wij van een zonnige en
leuke namiddag in het park.
Nog vòòr het jaareinde is een supplementaire vijfde activiteit gepland.
Een
lidmaatschap
2003
bij
Komaan ! kost € 20, waardoor alle activiteiten voor de leden en hun gezin
gratis zijn. Al meer dan 60 personen
maakten een positieve keuze.
Meer informatie bij de stuurgroepleden of op volgend adres : Beukenhofstr.
70, Anzegem, tel : 056/773399, fax :
056/771561, e-mail: komaan@skynet.be.

Kon. Fanfare St.-Cecilia Vichte
Het bestuur en de leden van de
Kon. Fanfare St.-Cecilia Vichte nodigen u en uw familie vriendelijk uit op
het Herfstconcert dat plaats heeft op
zaterdag 11 oktober 2003 om 20 uur
en op zondag 12 oktober 2003 om 18
uur in CC De Stringe te Vichte.
Naar jaarlijkse gewoonte zullen de
inwoners van Vichte een uitnodiging
en een gratis toegangskaart voor de
hele familie in de bus krijgen. Wij durven in ruil daarvoor dan ook op uw
steun rekenen. De bijgevoegde enve-

loppe zal eerstdaags door een van onze muzikanten worden opgehaald.
De fanfare is niet enkel en alleen
bezig met de voorbereiding van het
concert, maar er wordt ook druk gewerkt aan de voorbereiding voor onze
deelname aan het provinciaal kampioenschap voor HaFaBra georganiseerd door VLAMO. Dit kampioenschap heeft plaats op zaterdag 18 oktober 2003 en zondag 19 oktober 2003
ook in CC De Stringe in Vichte.
En wie houdt van een lekkere portie mosselen of een koude schotel met
frietjes, omkaderd met een leuke muzikale sfeer, stipt best zondag 1 februari 2004 aan op zijn kalender. Dankzij
het grote succes van vorig jaar organiseren de leden van de Kon. Fanfare
St.-Cecilia Vichte hun tweede Mosselfestijn. Dit heeft plaats in de grote zaal
van CC De Stringe in Vichte.
Verdere informatie hieromtrent
volgt… Wij hopen van harte u te mogen begroeten op onze activiteiten !

Heerlijk bier proeven in De Stringe
HOP (Heerlijk Objectief Proeven)
organiseert op 1 en 2 november (telkens van 14 tot 23 u.) het Karakterbierweekend in C.C. De Stringe. Iedereen
is welkom om te komen proeven van
zowel de sfeer als van verschillende
gekende en minder gekende bieren.
De bierleek kan op dit festival kennismaken met het rijke smakenpalet van
bier. De ervaren bierproever kan zijn
bierkennis uitbreiden.
De inkom is gratis. Er is een kinderhoek, een 'altijd-prijs'-tombola,
hapjes en natuurlijk ook niet-alcoholische dranken voor de BOB’ers.
Het bier wordt door brouwerijmensen
vakkundig geschonken in degustatieglazen en zij zullen u graag van de bijbehorende uitleg voorzien.
HOP wil met dit festival één van zijn
belangrijkste doelstellingen verwezenlijken, namelijk het promoten van
de biercultuur.
Meer informatie over het Karakterbierweekend kunt u vinden op de
website
(http://www.karakterbierweekend.be) of tel. 056/40.20.12 of
056/25.32.07

Streven doet het al 60 jaar lang…
Allé hup, ’t is kermis en dus is het
weer feest in onze havenstad. Maar
he, Toneelgroep Streven viert dit jaar
een seizoen lang want we bestaan 60
jaar ! 60 jaar Schauspielerei op niveau.
En of we een trotse vereniging zijn !
’t Staat in de sterren geschreven
dat we een ambitieus seizoen hebben
in elkaar geweven. Neenee, geen fletse rijmelarij, maar geëngageerd
theater met een hoofdletter zoals u dat
van ons gewend bent. We starten met
'Musketon', een stuk met zes vrouwen (!) in een regie van voorzitter Peter Deslee, maar daarover straks
meer. In januari krijgen we dan een
roedel jonge likkebaardende acteurs
over ons heen die een knotsgekke

versie van 'Sneeuwwitje' brengen en
in april sluiten we groots af met 'De
muur van Geraardsbergen'. De
heroïek van de Vlaamse koers rond
onze eigen Oude Kerk. We worden er
spontaan al een beetje warm van.
Een abonnement bij Streven kost
nog altijd 15 € en in ruil daarvoor
krijgt u deze drie smakelijke producties op het menu. Geef toe, an offer
you can’t refuse !
Beginnen doen we op grote hoogte.
Zes vrouwen ondernemen een meerdaagse trektocht in de bergen. Allen
hebben hun eigen motivatie om er
eventjes op uit te trekken. De tocht verloopt voorspoedig en de verstandhouding is optimaal en vrolijk. Tot ze de
eerste nacht in een berghut verrast
worden door een hevig onweer. Het
onweer heeft dusdanig huisgehouden
dat de zes vrouwen worden afgesloten
van de buitenwereld. De uitgelaten
sfeer slaat om, er ontstaat irritatie en ze
worden met zichzelf geconfronteerd.
Een fijne komedie die duidelijk
aantoont dat humor het beste hulpmiddel blijkt bij noodsituaties. Zeker komen meegenieten !
MUSKETON (Roger Hall) / regie : Peter Deslee / za 8, vr 14 en za 15 nov. 2003 telkens
om 20 u. / CC De Stringe – Vichte
Abonnement : 15 € - losse kaart: 7€ / Francine en Pol 056/ 77 68 36 - Carine en Frans
056/ 77 55 75 / meer info op het drieluik of
op http://users.pandora.be/vichte/streven

Hij komt terug… de Sint !
Inderdaad, nog maar pas terug uit vakantie was er reeds een brief mee uit de
Sterrestraat 1, Hemel.
Na de prachtige ontvangst van vorig
den jaar wou de Sint er vlug bij zijn om te
laten weten dat Hij speciaal een datum had
vrijgehouden om Vichte te bezoeken.
Op zondag 23 november komt Hij terug in Vichte. We verwachten weer heel
veel kinderen om 13.30 u. op het grasplein van De Stringe om de Sint te verwelkomen. Naar traditie wordt dit de start
van een aangename namiddag voor het
ganse gezin. Bij een volgende gelegenheid krijgen jullie meer details.
H. Vanwymelbeke

Truffelverkoop
Vichtens Jeugd Ensemble
Het Vichtes Jeugdensemble zal ook dit
jaar weer truffels verkopen rond de
kerstperiode. De vereniging zal ze verkopen op de markt op vrijdag 19 december
e.k. De muzikantjes zullen ook aan de deur
komen om u de kans te geven deze lekkernijen te kopen of u kan ze ook vragen
aan de leden van het VJE zelf. Door de truffels te kopen steun je onze jeugdharmonie
en heb je bovendien het ideale kerst- of
nieuwjaarsgeschenk gevonden !

Agenda KAV
Iedere maandagavond zwemmen om 19.30 u. te
Deerlijk. Zie ook www.kavvichte.tk
3 okt. : startavond
16 okt. : GSM - haal eruit wat erin zit
17 nov. - namiddag : start : reeks breien knuffelbeer in een leuke outfit
19 nov. : Zalig slapen, fris ontwaken
14 dec. : kerstfeest
16 dec. : demonstratieavond gerechten met chocholade
Meer info : tel. 056 77 62 87 - Rita Struyve

VANDENBOGAERDE H.
Elektriciteitswerken
Vichte ✆056/77.70.39
Industriezone De Polderhoek
B-8980 Zonnebeke-Beselare

Industriële- en huisinstallaties
Winkel- en etalageverlichting

Mario
CALLENS
Beukenhofstr. 22, 8570 Vichte

Bierhalle DECONINCK
bvba

Brouwerij

Verhaeghe
Vichtesteenweg 45
8540 Deerlijk
tel. 056 77 88 49
fax 056 77 46 75

drukkerij

uit sympathie !

uitgeverij

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

wij maken er "druk"-werk van !
PC SALES & REPAIR
for YOUR quality computer

Balder
VAN EECKHOUTTE
verkoop en techniek

Lieven Bauwensstraat 21
8570 Vichte
0496/10 91 49
balder@pandora.be
balder.vaneeckhoutte@micrelec.be

Vichteplaats 27
8570 Vichte

Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51
Lingerie voor dames, heren en kinderen

vanoverbeke

@

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

Algemene bouwonderneming
Algemene bouwstoffenhandel
Alle plakwerken
Stortklare beton

nv D'HUYVETTER A. & Co.
Molendreef 4, 8570 Vichte
Tel. (056) 77 71 64 - 77 82 05
FAX (056) 77 59 74

B-8570 Vichte Belgium
Tel. (056) 77 77 51 - Fax (056) 77 77 59

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte
Wij zijn 7 op 7 open
doorlopend van 11.00 - 23.00
op vrijdag en zaterdag tot 01.00

Optiek
SYNHAEVE

Sleutels - hobbyvoeders
Sporttrofeeën - zijdebloemen

OPTIEK
OOGMETING
CONTACTLENZEN

Elstweg 24 - 8570 Ingooigem
Tel. (056) 77 67 88

Mevr. Vandebuerie-Vindevogel

Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
Tel. (056) 68 16 12
cv Zakenkantoor

(056) 77 45 44

STEVERLYNCK
Garen-, Weefsel- en Breiselveredeling

WILLY VAN DEN BERGHE

BADSTOFWEVERIJ
TISSAGE EPONGE
FROTTIERWEBEREI
WEAVING
MILL

Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)
Centea - Mutualiteit Securex

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

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

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

BANK

- SCHOENEN -

VERZEKERINGEN

Olekenbosstr. 29 - 8570 Vichte
tel. 056 77 41 77
Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - ✆ 0496 23 14 53 of K. Mahieu - ✆ 0486 86 70 95

