DE VERTELLER
Jaargang 17 nr. 3 - Ommegang 2004

Editoriaal

Sportief tijdensOmmegang

Beste Vichtenaren,
voor veel verenigingen zit het
werkjaar erop. De vakantie nadert.
Een korte evaluatie van de voorbije
evenementen is leerrijk, maar veel tijd
om achteruit te kijken is er niet. Het
komend seizoen moet alweer klaargestoomd worden. Dit is de constante
uitdaging voor de vele Vichtse organisaties die zich vrijblijvend inzetten om
ons dorp levendig te houden.
"Het algemene verenigingsleven
als specie van de maatschappij.." Hopelijk zal ook de nieuwe Vlaamse regering het belang blijven inzien van
dit fundament in onze samenleving.
Hun terugkerende steun, zowel financieel als logistiek, zou een blijk van
waardering zijn voor deze immense
belangeloze inzet.
En dat er grote inzet is, merk je wel
in deze editie van de Verteller. Onze
organisatoren zitten niet stil. Zo bruist
de ommegang weer van activiteiten.
Het comité van de Vichteplaats laat
zich niet onbetuigd, maar ook Wiel in
Wiel, Ploezerock en tal van anderen
laten van zich horen tijdens de festiviteiten.
Je kunt er dus niet naast kijken :
"Vichte leeft", en we hopen ook dat alle
dorpsgenoten door hun aanwezigheid
kunnen meegenieten van deze feestrijke gebeurtenissen.
Ik wens jullie allen veel rust en ontspanning tijdens de verlofperiode,
maar hoop jullie eerst te mogen begroeten op de komende ommegang.
Tot Vichtens,
Dominique Demurie.

Beste sportliefhebber,
Op Ommegangszaterdag, 3 juli,
organiseren wij, de wielertoeristen
‘Wiel in Wiel Vichte’, onze 4° Veldtoertocht en Wegrally in Vichte. Tevens wordt voor de tweede maal een
‘kidstour’ (20 km) onder begeleiding
gereden.
Gezien ons dorp gelegen is aan de
voet van de Vlaamse Ardennen, kunnen wij zonder blozen stellen dat we
beschikken over een prachtig parcours, in een uniek stukje natuur, waar
iedere MTB-er of wielertoerist zich
naar hartelust kan uitleven.
Er worden voor de veldtoertocht
twee omlopen voorzien:
• 35 km, kort maar zéér pittig.
• 60 km, aan te raden voor de sportievelingen onder ons.
De beide trajecten lopen o.a. over
veldwegen, bospaden en wegeltjes…
en zijn uitstekend bewegwijzerd. Volgende plaatsen zijn o.m. opgenomen
in het parcours: Anzegem, WortegemPetegem, Tiegem, Kwaremont, vooren achterkant (Wallonië) van de Kluisberg (enkel de 60 km-uitvoering)
Voor de wegrit kunt u een keuze
maken uit de afstanden 80 of 110 km
met meerdere beklimmingen (o.a.
“Les Hauts” in St. Sauveur, Kluisberg,
Mont St.-Aubert) en een doortocht
langs enkele, voor velen toch onder
ons, onbekende wegen en “binnenbaantjes”, met o.m. een stevige afstand in Wallonië (golvend). Eveneens
voldoende uitgepijld.
U kan tijdens uw rit op de bevoorradingsposten genieten van een uitge-

OMMEGANG
VICHTEPLAATS
BRADERIE ZONDAG 4 JULI 2004
van 14 tot 18.30 u.
KINDERROMMELMARKT
TEKENWEDSTRIJD
KURT'S TRIKE & VW SHOP
DEMONSTRATIE KORFBAL
door Sportdienst Vichte
SPRINGKASTEEL
GRIME STANDEN
MUZIKAAL GASTOPTREDEN J-RED
in café Den Breughel
BBQ IN 'T MOLENHUIS
vanaf 19.00 uur (vooraf inschrijven)
om 15.00 u.
54ste OMMEGANGSPRIJS
voor elite zonder contract (liefh.)
9 x 12 km - aankomst: P. Benoitstr.

breid assortiment aan fris– en sportdranken en fruit. Tevens is er afspuitmogelijkheid voor de fietsen. Na een
verkwikkende douche in de sporthal
kan u in De Stringe of zelfs buiten,
want er is een terras voorzien, nakaarten bij een frisse pint of een frisdrank
met een stevige boterham.
Inschrijven kan reeds vanaf 8 u tot
14 u (tocht van 110 km tot 13 u) in OC
“De Stringe”. Zoals eerder vermeld is
er een avontuurlijk fietstochtje van 20
km voorzien voor de kinderen vanaf
7 t.e.m. 14 jaar. Inschrijven kan reeds
vanaf 09.30 u. en er wordt onder begeleiding in groep gestart om 10 u. Zo
kunnen onze jongeren proeven van de
edele wielersport. Een aanrader !
Gans het gebeuren wordt georganiseerd in samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen. Alle deelnemers
zijn dus voldoende verzekerd.
Wij danken u nu reeds van harte
voor uw komst en begroeten u graag
op deze sportieve dag.

Tennisstages Jeugd
Hierbij informatie i.v.m. de stages die
zullen plaatsvinden tijdens de zomervakantie 2004 in TC Vichte.
Wanneer? Stage 1: van maandag
5 juli tot en met vrijdag 9 juli 2004 •
Stage 2: van maandag 12 juli tot en met
vrijdag 16 juli 2004
Lesuren? voormiddag van 10.00 tot
12.00 uur: maxitennis gevorderden • namiddag: van 13.30 tot 15.00 uur: minitennis
- van 15.00 tot 16.30 uur: miditennis - van

16.30 tot 18.00 uur: maxitennis initiatie en
halfgevorderden
Plaats? De lessen gaan door op de gravelvelden van TC Vichte, gelegen achter
de basisschool. Bij regen gaan de lessen
door in de sporthal.
Lesgevers? De lessen worden gegeven
door gediplomeerde lesgevers o.l.v.
jeugdcoördinator A. Demurie.
Inschrijvingsgeld? Maxitennis in de
voormiddag: 50 euro voor één week •
Mini-, midi- en maxitennis in de namiddag:
40 euro voor één week.
Inschrijvingen? Gelieve vooraf in te
schrijven bij de jeugdcoördinator Alain
Demurie, D. Vanhautestraat 62, 8570 Vichte - tel 056/77.66.96 - E-mail alain.demurie@skynet.be
Vriendelijke groeten,
namens het jeugdbestuur, Alain Demurie

75 Jaar Davidsfonds Vichte
Graag nodigen wij u uit naar onze 11juliviering op zondag 11 juli 2004.
Programma :
11u. Hoogmis in de Sint-Stefanuskerk te Vichte, opgeluisterd door
jeugdkoor ‘La Gioia’ ter gelegenheid
van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en voor de diverse Davidsfondsafdelingen van onze gemeente.
11u.45 Academische zitting in
de raadszaal van het gemeentehuis
van Vichte en huldiging van de verdienstelijke bestuursleden t.g.v. 75
jaar Davidsfonds Vichte, gelegenheidstoespraken door de heer Victor Gerniers, burgemeester van Anzegem, Marleen Titeca-Decraene,
bestendig afgevaardigde van de Provincie West-Vlaanderen en Luc Baekelandt, lid Nationaal bestuur Davidsfonds, receptie aangeboden door het
gemeentebestuur.
13u. Feestelijke barbecue in kasteel ‘Het Beukenhof’, Beukenhofstraat
te Vichte (12 € volwassenen / 6 € voor
kinderen tot en met 10 jaar).
Vooraf inschrijven noodzakelijk, uiterlijk tegen 5 juli 2004, op rekeningnummer van DF Vichte 119-203542803, met vermelding naam, aantal volwassenen en aantal kinderen.
vanaf 14u tot 15u30 : start Fotozoektocht i.s.m. Davidsfonds Anzegem-Kaster, langsheen het Vichtepad.
Afstand +/- 8 km. Deelname: 1 €.

10de Prutsketochten
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2004
Voor deze jubileumuitgave (10jaar
Prutsketochten, 20 jaar Textieltrekkers) hebben de organisatoren terug
hun beste beentje voorgezet.
Niet alléén worden tal van historisch en cultureel belangrijke plaatsen
in de diverse afstanden aangedaan, de
wandelaar wordt eveneens verwend
met proeverijen van de bovenste
plank : de plaatselijke Brouwerij Verhaeghe vergast ons in de brouwerij
met een proever van de internationaal
gekende “ Duchesse des Flandres” en
in het kasteel Verhaeghe laat Michael,
een heuse Moeselse wijnboer, ons
kennis maken met zijn “Auslesen”.

De diverse afstanden die onze parcoursmeesters met zorg hebben uitgebouwd, liggen verspreid over de
deelgemeenten van Groot-Anzegem.
De 6 km beslaat Vichte met als belangrijkste bezienswaardigheden, de
Oude Kerk, het Beukenhof, het Kasteel.
De 12 km neemt er een stukje Ingooigem bij.
De 18 km bestrijkt een flink stuk
van Anzegem, met als belangrijkste
bezienswaardigheid de geklasseerde
watermolen ‘Te Walskerke’.
De volgende afstand, nl. 25 km gaat
tot in het pareltje van de Vlaamse Ardennen, Tiegem, met zijn gekende
witte molen, en het St. Arnolduspark,
om terug te keren via Ingooigem aan
het Lijsternest van Stijn Streuvels en de
praalgraven van Streuvels en Hugo
Verriest.
De 32,5 km nemen er een lusje van
ca.5 km bij tot in Otegem en tenslotte
krijgt de langste afstand van 42 km
nog een extra lus in Anzegem via de
Tjammelsvijver.
Voor deze gelegenheid hebben wij
terug ons Cultureel Centrum “De
Stringe” te Vichte aangesproken, U
kunt er terecht vanaf 7 uur ’s morgens
voor de start en dit tot 15 uur. Op het
einde wordt de moegestreden wandelaar vergast op een muzikale aankomst, opgeluisterd door de plaatselijke “Bolhoeden”.
Wie wandelt en graag “bij de mensen” is moet op 12 september naar
Vichte komen.
Tot Wandel !
De Textieltrekkers vzw VICHTE

Verrassend Brussel
met de Gezinsbond
SPRING-levend, LICHT-gevend
ZATERDAG 16 OKTOBER 2004
De Gezinsbond Vichte gaat samen met de andere nationale afdelingen een dag naar Brussel.
Een dag vol LICHT op politiek,
cultureel, historisch, plezant Brussel.
… als bewuste burgers door de
parlementsgangen lopen
… even kennismaken met Panamarenko in het Huis van Vlaamse Volksvertegenwoordigers
… aankloppen in het Koninklijk Paleis en binnen mogen
… de wortels van ons cultureel verleden vinden in de rijke musea van het
Jubelpark, de Muziekinstrumenten, de
Schone Kunsten, de Natuurwetenschappen, in het Bellevue museum,
het Broodhuis, de Nationale Bank, het
Planetarium,…
… verrast staan over de pracht van
de archeologische site van de Coudenberg, van het Paleis van Karel van
Lotharingen, de indrukwekkende
Muntschouwburg, de AB, de KVS in
restauratie,…
… letterlijk en figuurlijk proeven
van de multiculturele gemeenschap
gevestigd rond de Zenne door een
bezoekje aan de Grote Moskee, het
Klein Kasteeltje, kuieren door Maton-

ge, de Marollen, …
Gidsen die Brussel als hun binnenzak kennen, vertellen het verhaal van
onze hoofdstad en op het zeekanaal
wacht een boot om een stukje van de
waterweg tussen Brussel en Antwerpen te tonen.
Een dag vol MUZIEK en SPORT
en KLEUR
… in de knap vernieuwde gebouwen van Tour & Taxis staan SPRING en
WAZZDA
(= W817) borg voor een onvergetelijk bangelijk optreden én een (tiener)fuif.
… verder brengen Johan Verminnen en een rits artiesten van alle kleur
en herkomst hun muziek, hun dans,
hun verhaal… in o.a. De Markten, het
Muziekconservatorium,…
… onze Gezinssportfederatie zorgt
voor een sportieve uitdaging op de
Brusseldag
… bij valavond genieten van een
historische parade ten tijde van Keizer
Karel “De Ommegang”
De Brusseldag maakt je geldbeugel maar een beetje LICHTer.
De BRUSSELPAS biedt je een extra
lange (10u - 19u) Brusseldag en
brengt je gezin probleemloos per
trein tot in het hart van Europa. Je betaalt slechts 9 euro inclusief trein en 6
euro als je met de wagen komt. EXTRA VOORDELIG kunnen de TIENERS
deelnemen aan 6 euro inclusief trein.
Voor de tieners voorzien we ook een
speciale wandeling op hun maat. De
kinderen van 6 - 11 jaar betalen 3 euro
en tot en met 5 jaar komen ze gratis
mee (voor kinderen tot en met 11 jaar
is de trein GRATIS!).
Een Brusselpas koop je bij je
bondssecretariaat tot 10 september :
Henk Vanwymelbeke, D. Vanhautestraat 13 – 8570 Vichte –
056/775450.
Ben je geen lid van de Gezinsbond
dan betaal je 25 euro extra per gezin.
Wil uw gegevens (incl. lidnummer)
aan een verantwoordelijke doorgeven
met aantal personen +18 j. / 12-17 j. /
6-11 j. / 0-5 j. en of u met de trein komt
en zo ja vanuit welke opstaplaats: Kortrijk, Harelbeke of Waregem.
Info 02/507 89 11• www.gezinsbond.be

KAV tijdens de zomer
Ook voor KAV Vichte is de verlofperiode in zicht.
We komen aan het einde van ons
werkjaar.
Programma voor augustus:
14-15 augustus: familiefeesten “De
Stringe” Vichte.
Intussen wordt de nieuwe planning
opgemaakt en starten wij in september, fris en met volle kracht.
Nog even opmerken dat KAV ook
een divers aanbod heeft van reisbestemmingen die exclusief bedoeld zijn
voor KAV-leden.
KAV-vrouwenreizen zijn immers
een belevenis die je nooit zult verge-

ten en waarvan je nog lang zult nagenieten.
We reizen niet zomaar. Overal
waar we komen, dompelen we ons
onder in de plaatselijke cultuur. We
proeven, we luisteren, we ontdekken… We kijken en ervaren hoe de
vrouw leeft in andere culturen. We
praten met haar over de kleine en
grote dingen van het leven.
We reizen met respect voor cultuur en gebruiken van de landen en
volkeren die we bezoeken en respecteren de natuur die we doorkruisen.
We benaderen de dingen vanuit
een eigen vrouwelijke invalshoek en
eigen vrouwelijk aanvoelen. We trekken op als groep, delen ervaringen,
voeren boeiende gesprekken… lachen en genieten.
Gehuwd, alleenstaand, jong en
minder jong... iedereen is welkom.
Een kamer delen met een reisgenoot,
steeds goed gezelschap, enthousiaste
reisbegeleidsters, indien nodig een
Nederlandse vertaling... wedden dat
wie eens met ons heeft gereisd, beslist naar meer verlangt.
Er is een aanbod van:
Citytrips: oa. Brussel, Rome, Firenze, Den Haag en Amsterdam.
Natuurlijke cultuur: Normandië,
Bulgarije, Picardië, West-Spanje, Turkije, Egypte, Engelse tuinen en het eiland Wight, Schotland, Praag en WestBohemen, Bourgondië.
Sportief: Fietsen langs de Donau
van Passau naar Wenen, Parijs met de
fiets, Stapdagen in het Heuvelland.
Vakanties voor alleenstaande
moeders met kinderen: Een zomerse vakantieweek in St. Luc-Zwitserland, zomervakantie aan zee in Westende, zomervakantie in Leysin, Zwitserland.
Verre bestemmingen: Iran, Tibet
en Xian, Zuid-Afrika, Thailand-LaosCambodja, Thailand.
Voor info: tel. 02-220 30 25 • e-mail
vrouwenreizen@kav.be • www.kav.be
Voor info KAV-Vichte: bezoek onze
site: www.kavvichte.tk of telefoneer
056/77.54.66 Christine Cosaert.

KOMAAN ! - KMO-werkgroep
Groot-Anzegem
Het tweede werkjaar van de KMOwerkgroep Groot-Anzegem – “KOMAAN!” is alweer halverwege.
Op 18 maart verwelkomden wij
streekgenoot Vincent Van Quickenborne, senator, Kortrijkse gemeenteraadslid en staatssecretaris voor ‘Administratieve Vereenvoudiging’.
Tijdens onze tweede activiteit op
21 mei brachten de leden en hun gezin een geleid bezoek aan de haven
van Antwerpen en na een gezamenlijk
middagmaal bezochten we aansluitend de Zoo.
Op 16 september worden we verwacht in de brandweerkazerne, waar
Commandant Piet Beirlaen het onder
meer zal hebben over voorzieningen
bij industriële nieuwbouw en mogelij-

ke aanpassingen in bestaande bedrijven, inzake brandpreventie.
In december ontvangen wij De
Heer Chris Vandenbroeke uit Waregem, gewezen ondervoorzitter en algemeen secretaris van de VU, thans
partijbestuurder van de Nieuw-Vlaamse Alliantie N-VA, doch wel in zijn hoedanigheid van Professor aan de Universiteit van Gent, waarbij hij ons zal
onderhouden over één van zijn vakgebieden: Demografie en de demografische verschuivingen in Vlaanderen en
België.
Lid worden kan door overschrijving van € 20 op 738-0080027-24 (lidmaatschap fiscaal aftrekbaar art. 49
WIB). Op die manier zijn alle activiteiten voor U en Uw gezin gratis.
Meer informatie bij de stuurgroepleden of op volgend adres: Beukenhofstraat 70, 8570 Vichte, tel: 773399, email:komaan@skynet.be

Werkgroep Iloilo
Met de werkgroep Iloilo-Vichte
plannen we een ludieke actie met
Vichte-ommegang. Hiermee willen we
ons project rond het melaatsendorp
Sancta-Barbara in de Filipijnen in de
kijker plaatsen en tevens wat reclame
maken voor onze activiteiten in het
kermisweekend in september. Met
Vichte-ommegang voorzien we een
standje met verkoop van producten uit
de Filipijnen samen met prachtige
borduurwerkjes gemaakt door de
mensen van het melaatsendorp zelf.
Voor de kinderen zijn er mooie ballonnen te krijgen. Je kan eveneens iets
extra’s verdienen voor de volksspelen
van september.
Kom gerust eens langs, we ontvangen jullie met open armen.
Ondertussen kregen we ook
nieuws uit de Filipijnen en dit willen
we jullie niet onthouden (enkele fragmenten uit de correspondentie):
“Storm-achtige” groeten uit de Filipijnen! In minder dan 1 week kregen
we 3 zware stormen te verwerken. Een
4de is op komst. Spijtig dat jullie het
klank en beeldspel niet konden meemaken tijdens de voorbije nacht. Eerlijk
gezegd vond ik het toch wel een beetje
schrikwekkend. Het regenseizoen is uitzonderlijk vroeg begonnen. Dit briefje is
nu eens geschreven vanuit Manila. Ik
was hier voor enkele dagen om een
soort handelbeurs bij te wonen waar
we ons borduur en kantklos werken
proberen aan de man/vrouw te krijgen.
De verkoop was tamelijk goed en nieuwe orders komen in. Op 10 mei hadden
we hier de Presidentiele vekiezingen.
De einduitslag is nog altijd niet officieel
gekend. …. Twee kandidaten – de vorige president Gloria Macapagal en de
filmakteur, Ferdinand Poe Junior (FPJ) –
verklaren zichzelf gewonnen. FPJ en de
overige kandidaten blijven maar beweren dat er heel wat oneerlijkheden gebeurd zijn, gaande van omkoperijen,
het laten verdwijnen van stemmen, het
veranderen van getallen, enz… Ja, het

is werkelijk algemeen geweten en gekend. Geen enkele kandidaat en partij
gaat er vrij uit…... Er werd werkelijk gebruik gemaakt van de ellendige toestand waarin meeste mensen vertoeven. Stel jezelf in de plaats dat iemand
je 500 € aanbiedt om voor haar of hem
te stemmen. ……
Op 7 juni begint hier het nieuwe
schooljaar. Dit jaar, dank zij jullie steun en
die van vele andere, kunnen we 20 studenten voor het middelbaar en 12 voor
de universiteit steunen. Voor hen allen
een droom die werkelijkheid wordt. …….
Nogmaals dank ik jullie voor jullie
blijvende interesse in ons werk en leven. Volgende keer vertel ik dan weer
wat meer over de patienten.
Ik wens jullie allen nog een deugddoende vakantie toe hopelijk genietend
van een stralende zon.
Zr. Veerle vw. werkgroep Iloilo-Vichte
Olekenbosstraat 36, 8570 Vichte
056/77.50.22
reknr. : 035-2693750-04

Jeugdverenigingen in actie
Kampen:
KSA Ter vichten
De Kapoentjes en Tiptoppers
(8 -12 jaar) gaan van 11 tot 20 juli op
kamp richting Buizingen (dicht bij Halle).
De Kabouters (6 - 8 jaar) voegen zich
daarbij, enkele dagen later, namelijk van
16 tot 20 juli.
De Knapen (12 -14 jaar) gaan dit jaar
op kamp richting de Ardennen, nl. naar Villers-sur-Lesse. Dit van 5 tot 14 juli.
De Jonghernieuwers (14 -16 jaar)
Lourdeskamp. 20 tot 28 augustus.
De Hernieuwers (+ 16) Barcelona en
omstreken 23 juli tot 4 augustus.
VKSJ
Wij gaan van 12/07 tot 20/07/2004 op
kamp naar Nieuwpoort. In het heem ISARA, Brugsesteenweg 19 8620 Nieuwpoort.

KSA Ter Vichten reist en feest
Dit jaar trekken de hernieuwers op
culturele uitstap naar Barcelona. Om
de zware financiële last een beetje te
drukken, worden er dit jaar koeken
verkocht. Franchipannen en CarreConfituurkes aan de democratische
prijs van € 5 voor 1kg. We komen alleszins nog deur aan deur in heel
Vichte, maar u kan ook via e-mail bestellen: lanneaukoen@hotmail.com of
per telefoon: 0477/528269. Ook de 1416 jarige jonghernieuwers trekken
naar het buitenland met name naar
Lourdes. Ook zij organiseren een autowas om hun kosten wat te drukken,
dit aan de bierhandel Deconinck tijdens de volgende paar weekends.
In september organiseert KSA ter
Vichten opnieuw ‘The Games’. We
proberen het grote succes te evenaren en hopen dat vele verenigingen
zich zullen inschrijven voor deze beproeving. Het is de bedoeling dat de
verenigingen uit Vichte tegen elkaar
wedijveren voor een felbegeerde trofee in proeven zoals bordenwerpen,
de dittoflex, de schans, …
Verdere informatie volgt nog.

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

Industriële- en huisinstallaties
Winkel- en etalageverlichting

Vichteplaats 29,Vichte - 056 77 49 03
elke dag ruim assortiment
brood - koeken - patisserie
open: 7.00-18.30 / zat. 6.30-18.30 / zon 6.30-15.00 u.

Bierhalle DECONINCK
bvba

Brouwerij

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

uit sympathie !

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

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

STEVERLYNCK GROUP

drukkerij

Oudenaardestraat 84, 8570 Vichte
Tel. 056 77 77 51 - Fax 056 77 77 59
www.steverlynck.be
Garen- en weefselveredeling

uitgeverij

vanoverbeke
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 !
I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71 / fax 77 25 72
huishoudlinnen :
fabricage en groothandel

Modern hair Heikki

heren- en dameskapper
Hooiestraat 37 • 8570 Vichte
tel. 056 77 55 00
Vichteplaats 27
8570 Vichte

M. Schiettecatte

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

Wij zijn 7 op 7 open
doorlopend van 11.00 - 23.00
op vrijdag en zaterdag tot 01.00

Optiek
SYNHAEVE
OPTIEK
OOGMETING
CONTACTLENZEN

Vichteplaats 32, 8570 Vichte

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

(056) 77 45 44

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte

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 -

Vichteplaats 68,
Vichte
056 77 76 90

groenten
fruit
kaas
charcuterie

VERZEKERINGEN

TE HUUR

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

