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Jaargang 17 nr. 4 - Kermis 2004

Editoriaal
Beste dorpsgenoten,
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van deze zonnige vakantie. De tijd
van zonnebaden en buitenactiviteiten
moet echter stilaan plaats maken voor
het betere binnenwerk.
Deze Verteller wordt bijna te klein
om alle activiteiten die u in de volgende
3 maanden voorgeschoteld krijgt, uitgebreid voor te stellen. We hebben toch
een verdienstelijke poging ondernomen
en het resultaat hiervan leest u natuurlijk
in deze overvolle kwartaaleditie.
Het is al een tijdje geleden dat het
standbeeld 'Prutske' een nieuwe standplaats gevonden heeft op het kruispunt
net vóór het Molenhuis. De 'spring-in-’t
veld' was eerder verschillende malen
het slachtoffer van vandalenstreken. Na
de laatste herstellingsbeurt besloot de
gemeenteraad in overleg met de Dorpsraad het beeld een veiliger en duidelijker zichtbare plaats te geven op de huidige locatie.
Prutske is echter niet het enige
standbeeld dat zo te lijden heeft. Het
bronzen kunstwerk in het Beukenhof
'Doorbreekt haar grenzen' is ook al een
paar maal opnieuw stevig op zijn sokkel
verankerd moeten worden. Er drong
zich een adequate oplossing op. De
dorpsraad stelde voor het beeld te verplaatsen naar de nieuwe Bekaertsite.
Daar kan het een aangepaste ereplaats
krijgen in de groene middenstrook die
er wordt voorzien. De sociale controle
zal er groter zijn en het beeld zal er duidelijk zichtbaar zijn voor voorbijgan-

Kermis Vichte 2004
zaterdag
10.30-20.00 uur : Ogen-blik IV : fototentoonstelling Agepøn, Vichtepl.
19.30 uur 25 jaar Café Breughel
met muziek uit de jaren 70, 80 en
90 (zie artikel)
20.00 uur Iloilo en St Stefanuskoor
Oude Kerk ( zie artikel)

zondag
10.30-20.00 uur : Ogen-blik IV : fototentoonstelling Agepøn, Vichtepl.
14.00 uur oude volksspelen Iloilo
ism KVLV en het Davidsfonds
Oude Kerk
16.30 uur op de Vichteplaats : concert St Cecilia

dinsdag
namiddag: Vichte Koerse voor eliterenners met contract (72ste Textielprijs van Vichte)

gers. Door de werken in de Bekaertsite
zou het kleinood nu echter tijdelijk onderdak vinden in de inkomsthal van het
Vichtens gemeentehuis. Daarna krijgt
het zijn definitieve bestemming in deze
nieuwe dorpsinbreiding.
De verkeerssituatie ter hoogte van
de Harelbekestraat en het paadje naar
de Stringe is er voor onze voetgangers
en fietsers een stukje veiliger op geworden dankzij de nieuwe vluchtheuvels.
Deze aanpassing is er gekomen op aanraden van enkele Vichtse gemeenteraadsleden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar verdienen dergelijke initiatieven dan ook de goedkeuring van
vele bezorgde ouders.
Tot op de kermis of op een van de
vele activiteiten georganiseerd door de
Vichtse verenigingen.
Tot Vichtens.
Dominique Demurie

Beste Vichtenaar,
Vichte Kermis staat terug voor de
deur. We kunnen dus terug met z’n allen
op zaterdag of zondag eens afzakken
naar de ploatse en daar misschien eens
doorzakken. Zorg echter dat je terug fit
bent tegen de dinsdag van de kermis zodat je er kan bij zijn, want er zal naar
aloude traditie terug gekoerst worden. Inderdaad op dinsdag 21 september wordt
voor de 72ste maal de Textielprijs van
Vichte voor eliterenners met contract gereden. Wist ge dat onze koerse de tweede oudste is na Koolskamp. Toch wel straf
hé van de mensen die dit al die jaren
voor elkaar gebracht hebben.
Zo’n wielerwedstrijd organiseren is
geen sinecure en vergt veel tijd en inzet
van alle medewerkers. Het is namelijk zo
dat dit jaar het bestaande bestuur verruimd werd met een pak enthousiastelingen die allen wensen dat ieder jaar op de
dinsdag van de kermis de koers blijft
plaatshebben.
Op termijn willen wij streven naar een
opwaardering van onze wielerwedstrijd
om zodoende op te klimmen naar een
hoger niveau in de rangschikking bij het
UCI. Indien wij daarin zouden slagen is
het de bedoeling om Tiegemberg op te
nemen in het traject.
De nieuwe bestuursgroep bestaat momenteel uit 22 leden. Inmiddels werden
er reeds heel wat uurtjes vergaderd en
kunnen we blijven rekenen op dezelfde
inzet van onze groep. De vereniging
‘Wiel in Wiel’ werd in februari van dit
jaar omgedoopt tot een VZW, dit omwille
van de strengere gedragsregels opgelegd door de BWB en het UCI. Uittredend voorzitter Paul Reynaert en eveneens uittredend secretaris Guy Piepers
werden na jarenlange onverdroten inzet
benoemd tot ereleden van de vzw. Langs
deze weg wensen wij hen nogmaals te

bedanken voor de vele geleverde inspanningen.
Koken kost … geld. De inrichting van
zo’n wielerwedstrijd betekent financieel
een zware dobber. Ieder jaar stijgt het
budget. Gelukkig kunnen wij rekenen op
een groot aantal vrijgevige sponsors. Dit
jaar wordt voor de eerste maal een sponsordorp op poten gezet in de grote zaal
van de Rembrandt. De bedoeling is om
via deze weg onze sponsors te bedanken,
voor wat hoort wat, en hen warm te maken om ons project verder te blijven steunen.
Wij hopen vele renners te mogen verwelkomen op onze koers. Een bestuurslid, nl. Marc Barbieux, kent als free-lancefotograaf en hobbyist als geen ander
sinds vele jaren het reilen en zeilen van
het peleton. Via zijn vele connecties en
oude bekenden in het wielermilieu tracht
hij zoveel mogelijk renners warm te maken om af te zakken naar Vichte. Dit moet
lukken.
Het spreekt voor zichzelf dat wij ook
U, beste inwoners van Vichte, verwachten
op deze sportieve namiddag. Wij duimen
alvast voor goed weer zodat Vichte Koerse terug een hoogdag wordt voor onze
gemeente. Warm aanbevolen. Wij kijken
er alvast naar uit om U te mogen begroeten langs het parcours, aan de aankomst
of na de koers … Tot op de koerse.
Nog een belangrijke mededeling !
Vichtenaren die vrij zijn op de dag van de
wedstrijd en die graag een handje willen
toesteken, zijn steeds van harte welkom.
Wij zoeken nog seingevers om langs het
parcours post te vatten en de renners
vrije doorgang verlenen op de kruispunten. In ruil ontvang je van ons een aantal

opm. 17/4 09/04

07-03-2005

11:35

Pagina 2

drankbonnen en een kleine premie.
Neem voor meer info contact op met Bart
Degezelle via het gsmnr. 0477/36.57.47.

Melaatsendorp Iloilo in de
kijker op Vichte Kermis
Met de werkgroep Iloïlo-Vichte organiseren we zoals elk jaar met Vichte kermis een weekendhappening rond ons
melaatsenproject in de Filipijnen.
Op zaterdagavond 18 september
2004 nodigen we iedereen uit om samen
met vrienden en familie te komen luisteren naar het optreden van het St. Stefanuskoor o.l.v. Jozef Vanoverbeke in de
Oude Kerk vanaf 20 u. Het wordt een familiale zangavond met een muzikaal intermezzo van Wouter Van Houcke op de
hoorn. De kinderen van de Vichtse scholen zorgen voor een stuk poëzie. Het
wordt grandioos, niet te missen dus. De
toegangsprijs per persoon bedraagt 5
euro in voorverkoop en 7 euro aan de
deur. Kinderen onder de 12 jaar mogen
gratis binnen.
Kaarten kunnen bekomen worden op
het nummer 056/775022.
Op zondagnamiddag 19 september
2004 organiseren we terug oude volksspelen in en rond de Oude Kerk vanaf 14
u. Bij een hapje en een drankje wordt het
beslist weer een gezellige bedoening,
i.s.m. het Davidsfonds en de K.V.L.V.
Vichte. De schoolkinderen zorgden voor
tekeningen en gedichten. Deze zullen allen te bewonderen zijn in de Oude Kerk.
Niet te vergeten : om 14.30 u. in de Oude
Kerk worden de mooiste werken bekroond met een mooie prijs. De winnaars dienen wel aanwezig te zijn.
Dit alles organiseren we natuurlijk
ten voordele van ons melaatsendorp in
de Filipijnen.
Gedurende onze activiteiten staan
we ter beschikking om de nodige informatie te geven rond ons project. Zo kunnen we u vertellen hoever het staat met
het kantklossen, de eigen bakkerij en
apotheek, de watervoorziening en de
huisvesting. Er zullen zeer mooie kantkloswerken vanuit de Filipijnen verkocht
worden. We zijn ook heel fier u te kunnen vertellen hoeveel studenten konden
verder studeren met een kleine studiebeurs vanuit Vichte.
Kortom duizend en één redenen om
zeker af te komen.
Tot op het kermisweekend.

Jubileumjaar
in café 'Den Breughel'
Nu het nieuwe schooljaar op gang is
getrokken, is het voor Stefan en Christine de start van het 25ste jaar dat ze Café
Den Breughel zullen uitbaten.
Om dit te vieren nodigen we iedereen uit op zaterdagavond 18 september
vanaf 19.30 u. om gezellig een glas te
komen drinken en een beentje te zwaaien.
Voor wie eens een avondje nostalgie
wil beleven zal dit de ideale plaats zijn
om oude kennissen terug te zien en de
muziek te horen die 'Fantie en Stiene'
de voorbije 24 jaar op u losgelaten hebben…
4 dj’s zullen voor de muzikale omlijsting zorgen en u doorheen deze prachti-

ge jaren van blues, rock en de allerbeste
hits loodsen.
Ambiance verzekerd : dusallen daarheen.

The games 2004
Bloed, zweet en tranen zullen weldra
rijkelijk vloeien over het groene gras
van het PLEINTJE AAN DE STRINGE.
Want KSA ter VICHTEN stelt trots aan
u voor : THE GAMES 2004. Een namiddag sport, spel en vooral spanning tussen Vichtse verenigingen. Op 26 SEPTEMBER bekampen zij elkaar in een
heuse all-round sportmanifestatie, de
winnaars kunnen rekenen op gejuich,
gejoel, standbeelden en eeuwige roem !
U bent vriendelijk uitgenodigd op
deze bikkelharde strijd naar de top,
vanaf 13 UUR bent u welkom voor een
natje, een droogje en veel ambiance !
Tot gauw !
The GAMES 2004
Zondag 26 september vanaf 13 uur
Aan het pleintje vóór de Stringe
Be there or be square !

Dag van de Klant
Unizo Vichte
Op zaterdag 25 september vieren
we voor de zeventiende keer de Dag
van de Klant onder het motto “BIJ ONS
KRIJG JE ALTIJD IETS MEER”. Een slogan
die alles zegt over het belang en de
meerwaarde van de zelfstandige ondernemer. Als dank voor zijn vertrouwen
krijgt de klant er op zaterdag 25 september een speciale attentie bovenop !
Unizo Vichte - secretariaat :
Beukenhofstraat 70, 8570 Vichte
tel.: 056/773399
e-mail : unizo-vichte@belgacom.net
website : www.unizo-vichte.be.tf.

De Gezinsbond van Vichte
organiseert voor de 7de maal haar
TWEEDEHANDSBEURS op zaterdag 2 oktober 2004 van 10 u tot 12 u
en van 14 u tot 17 u.
Leden van de Gezinsbond kunnen
GRATIS hun spullen verkopen (nietBondsleden betalen euro 4 per formulier). U kan maximaal 3 formulieren
bekomen ; per formulier kan u 21 artikelen verkopen. We raden u aan in
paketten te werken waar mogelijk
(kledij, reeks boeken,…).
U bepaalt de vraagprijs (minimum
euro 1 en afronden op 50 eurocent) en
schrijft die op de etiketten. Wij zorgen
voor de verkoop !
Verkoopsformulieren en etiketten
kunnen afgehaald worden (lidkaart voorleggen) bij:
– Greta Demurie - Willemyns, Bosstraat
55
– Cecile Laridon - Debosschere, Domien Veysstraat 35
– Bart Lavens, Schaliënhofstraat 3
– Christine Opbrouck - T’Jollyn, Kerkdreef 14
– Pol Ostyn, Deerlijkstraat 3
Zeer in trek zijn zoals steeds :
– kinder- en tienerkledij
– speelgoed en fietsen
– boeken

– allerhande babymateriaal, kinderwagens,…
– sportartikelen,…
Er is een apart hoekje voor verkoop
van kerstversiering (aan te bieden in 1
pakket) !
Alleen goederen in goede en nette
staat zullen aanvaard worden. Overschotten uit handelsvoorraden, levende
dieren, wapens en kledij voor volwassenen worden niet toegelaten.
Het binnenbrengen van de te verkopen goederen door de verkopers is
voorzien op vrijdag 1 oktober, tussen
17 u en 20 u, in de Stringe (grote
zaal).
Alle te verkopen artikelen moeten
voorzien zijn van een (dubbel) etiket
met vermelding van o.a. de vraagprijs
en het volgnummer dat aan de verkoper
toegekend werd.
Dit etiket moet stevig bevestigd worden (bij voorkeur met plakband of
koord) aan het artikel. Een artikel dat
zijn etiket verloren is kan immers niet
meer verkocht worden.
Het volledig reglement en de etiketten worden aan iedere verkoper bezorgd die verkoopsformulieren komt afhalen bij één van de hierboven vermelde bestuursleden.
De verkoop zelf zal doorgaan op zaterdag 2 oktober van 10 u tot 12 u en
van 14 u tot 17 u. (gratis toegang voor
leden en niet-leden).
Er wordt niet onderhandeld over
prijzen, bij de verkoop wordt de naam
van de verkoper niet meegedeeld aan
de koper.
De afrekening van de verkochte
goederen en het afhalen van de onverkochte goederen zal dan plaatsvinden
op zaterdag 2 oktober 's avonds, tussen 17.30 u en 19 u.
Wat dezelfde avond niet terug afgehaald wordt door de verkoper wordt geschonken aan Poverello.
Op de verkoopsopbrengst zal de
Gezinsbond een bedrag van 20 % organisatiekosten inhouden.

Voordracht lage rugpijnen
Een groot deel van de bevolking
wordt ermee geconfronteerd.
De Gezinsbond Vichte organiseert
een informatieavond met EEN KORTE
THEORETISCHE UITEENZETTING GEVOLGD DOOR VELE PRAKTISCHE TIPS
TER PREVENTIE VAN RUGKLACHTEN.
INHOUD : er wordt een heel kort
overzicht gegeven van de anatomie van
de lage rug : hoe is onze rug gebouwd
en gegroeid, wat zijn de oorzaken van
pijn, welke verschillende soorten rugpijnen bestaan er en wat kun je er eventueel zelf aan doen. Een aantal veel voorkomende termen omtrent lage rugpijn
wordt van wat nader bekeken wat zijn
papegaaienbekken, wat is een hernia,
een lumbago, '’t sciatique', artrose, scoliose, lordose... ?
Daarnaast wordt vooral veel aandacht besteed aan wat je preventief kan
doen om grote problemen te vermijden
of om te leren omgaan met een pijnlijke
rug : correcte hef- en tiltechnieken, correcte zithoudingen, tuinieren of schoonmaken met lage rugklachten,...
Er is eveneens tijd voorzien voor
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praktische vraagstelling uit het publiek.
Wanneer ? Donderdag 7 oktober,
20 u., De Stringe.
Sprekers: Ine en Patrick Clarisse
(kinesitherapeuten - osteopaten)
Toegang: euro 2.00.

Tennisclub Vichte
Vanaf oktober 2004 vinden in de
sporthal te Vichte weer een aantal tennislessen voor de jeugd plaats:
Lessen voor kinderen van 5 tot 12
jaar (derde kleuter en lagere school) :
minitennis : dinsdagavond van 17.00 tot
18.00 u / zaterdagnamiddag van 13.00
tot 14.00 u en van 14.00 tot 15.00 u
miditennis : dinsdagavond van 18.00 tot
19.00 u en van 19.00 tot 20.00 u / zaterdagnamiddag van 15.00 tot 16.00 uur
maxitennis initiatie : donderdagavond
van 17.00 tot 18.00 uur / zaterdagnamiddag van 16.00 tot 17.00 uur
maxitennis halfgevorderd : donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur / Zaterdagnamiddag van 17.00 tot 18.00 uur

Lessen voor jeugd (12 tot 18 jaar) :
Lessen telkens op zaterdag:
09.00 - 10.00 u: maxitennis initiatie
10.00 - 11.00 u: maxitennis halfgevorderd
11.00 - 12.00 u: maxitennis gevorderd
12.00 - 13.00 u: maxitennis gevorderd
De lessen starten op zaterdag 2,
dinsdag 5 en donderdag 7 oktober. De
lessen lopen tot aan de kerstvakantie (10
lesuren per groep). Nadien kan er opnieuw ingeschreven worden voor lessen
tot aan de paasvakantie.
Inschrijvingsgeld ? Minitennis 40, miditennis 50 en maxitennis 75 euro.
Op zaterdagvoormiddag zullen er opnieuw trainingen in Happy Waregem
georganiseerd worden voor competitiespelers van 12 tot 18 jaar. Wie interesse
heeft voor deze trainingen dient contact
op te nemen met Alain Demurie.
Inschrijvingen ? Gelieve vooraf in te
schrijven bij de jeugdcoördinator Alain
Demurie, Delfien Vanhautestraat 62,
8570 Vichte - tel. 056/77.66.96 - GSM
0478/288.185
e-mail : alain.demurie@skynet.be
Vriendelijke groeten,
Het jeugdbestuur

Koninklijke Fanfare
St. Cecilia Vichte
Het bestuur en de leden van de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia Vichte nodigen u en uw familie vriendelijk uit op het
Herfstconcert dat plaats heeft op zaterdag 9 oktober 2004 om 20 uur en op
zondag 10 oktober 2000 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 enveloppe 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 Wereld Muziek Concours te

Kerkrade (Nederland). Dit kampioenschap heeft plaats begin juli.
En wie houdt van een lekkere portie
mosselen of een koude schotel met frietjes, omkaderd met een leuke muzikale
sfeer, stipt best de tweede zondag van
februari aan op zijn kalender. Dankzij
het grote succes van de vorige jaren organiseren de leden van de Koninklijke
Fanfare St.-Cecilia Vichte hun derde
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 !
Koninklijke Fanfare St.-Cecilia Vichte

Toneelgroep Streven seizoen 2004-2005
It’s showtime ! We zijn volop september en dus is het voor de Koninklijke Toneelgroep Streven Vichte weer het geknipte moment om met het nieuwe programma naar buiten te komen. Maar
eerst nog even zeggen dat het feestseizoen van vorig jaar ook dit seizoen nog
een tijdje verder loopt. Straks op elf november bestaat onze geliefde toneelgroep immers exact 60 jaar, en om dat
te vieren plannen we op de elfde november nog eens een productie, gelijk
in’ tijde.
Na het mooie seizoen van vorig jaar
waarin we achtereenvolgens over bergen (‘Musketon’) en kinderkopjes
(‘Sneeuwwitje’) zoefden om dan finaal af
te sluiten met ‘De Muur van Geraardsbergen’, zijn we er ook dit jaar weer van
overtuigd u een gevarieerde brok
theater te kunnen voorschotelen.
Beginnen doen we met een voortreffelijke Franse komedie, vertaald door
Walter van den Broeck : ‘Een schoane
familie’. Elke vrijdag komen ma, haar
twee zonen – Philippe en Henri – en haar
dochter Betty samen in café en thuishaven De Kroon. Een doodgewone familie,
die vreedzaam naast elkaar leeft, elk
met hun wederzijdse tegemoetkomingen, hun misverstanden, hun rancunes
en hun verborgen verdriet,.. al is het
vooral hetgeen niet gezegd wordt dat
blijft hangen. Wanneer Henri’s vrouw
hem verlaat, zit het spel op de wagen en
komen de irritaties naar boven. Heel
herkenbaar, vol humor en venijn.
Net zoals twee jaar geleden programmeren we in januari dan weer een
monoloog, gespeeld door Peter Deslee.
In een rechtstreekse ontmoeting vraagt
één man het publiek als zijn rechter op
te treden. ‘Oordeel’ is een theatermonoloog van Barry Collins gebaseerd op
waargebeurde feiten die letterlijk en figuurlijk tot op het bot gaat. Een parabel
over de volstrekte onmogelijkheid om
over mensen te oordelen.
Afsluiten doen we met een stuk dat al
lang op het verlanglijstje van de gemiddelde Strevenspeler staat : ‘Nonsens’.
Een aantal jaar geleden trokken Luc
Wyns en Mitta Van der Maat met deze
farce over zingende en tapdansende
nonnen doorheen het Vlaamse land, en
dat tot groot succes. Benieuwd hoe onze
nonnen gebekt zijn ?
Een abonnement bij Streven kost
nog altijd 15 euro (steunabonnement:

40 euro) en in ruil daarvoor krijgt u deze
drie eigen producties op het menu. Wij
hopen van harte u weer in grote getale
te mogen verwelkomen en maken een
eerste afspraa k in café De Krone voor
‘Een schoane familie’.
'‘N SCHOANE FAMILIE'
auteur : Agnès Jaoui en Jean-Pierre Bacri
regie : Kristiaan Lagast
zaterdag 6 november 2004 om 20 u
donderdag 11 november 2004 om 20 u
vrijdag 12 november 2004 om 20 u
zaterdag 13 november 2004 om 20 u
CC De Stringe – Vichte
abonnement: 15 euro / losse kaart: 7euro
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.

Truffelverkoop door V.J.E.
Naar jaarlijkse gewoonte zal het
Vichtes Jeugdensemble terug in actie
schieten met een truffelverkoop. In het
weekend van 17-18 december zullen de
jongsten der muzikanten u de kans geven om deze lekkernijen aan te kopen.
De truffels worden verkocht per halve
kilo, waarvan de opbrengst o.a. gebruikt
wordt voor de aankoop van nieuwe instrumenten. Zo kunnen we onze jeugd
de kans geven om hun muzikale talenten
verder te ontwikkelen. Enkele muzikanten zullen in die periode ook op de
markt staan met stemmige muziek om u
onze truffels te laten proeven. Tijdens de
eindejaarsperiode vormen zij het ideale
geschenk voor jong en oud! Later vindt u
meer informatie in uw brievenbus.

Programma Davidsfonds Vichte
Zo 19.9 Open-boekendag
Voorstelling jaarprogramma en lidmaatschap in Oude Kerk
Ma 27.9 leeskring
Do 21.10 leeskring
Za 13.11 busuitstap naar de
Champagnestreek Oger
(ten zuiden van Epernay)
Blanc de Blancs
Di 30.11 leeskring
Nov./dec. Junior Journalistenwedstrijd
Derde graad Lager Onderwijs

Christelijke Rustende Middenstanders
Programma
Dinsdag 21 september, in de Stringe te
14.30 u. : puntenkaarting
Dinsdag 19 oktober te 14.30 u., in de
Rembrandt : Gezond leven met gezond
verstand, door Fons Verhoelst
Dinsdag 16 november, in de Stringe te
14.30 u. : puntenkaarting
Dinsdag 21 december te 14.30 u., in de
Rembrandt : kerstfeest met de buikspreker 'Mister Boulaert'
Dinsdag 18 januari : ons gebruikelijk
nieuwjaarsfeest met misviering, diner
met muzikale omkadering verzorgd
door Jacques Demey
Provinciale en nationale activiteiten :
– driedaagse in De Haan (20-22 sept.)
– computercursussen in Kortrijk en Roeselare vanaf 29 sept.
– 4 november in de schouwburg te Kortrijk (euro 15,00) : ludieke theatermonoloog 'Oewij, Boudoewijn' van Ivo
Pauwels.
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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

