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DE VERTELLER

Editoriaal
Beste dorpsgenoten
Wat zegt de volkswijsheid weer? "Veel harde noten op het hout,
maakt de winter hard en koud". Het koudste seizoen is ofﬁcieel nog
niet aangevat of een tweede winterprik kondigt zich al aan terwijl ik
dit voorwoord typ. Ik hou mijn hart vast, want de notenbomen achteraan de tuin hebben nog nooit zoveel vruchten laten vallen,
emmers vol. Dit voorspelt weinig goeds. Winterpret of wintergruwel? Enﬁn, laat ons nog niet te hard van stapel lopen.
Waar wij daarentegen wel vol van lopen, zijn de vele activiteiten die
onze verenigingen voor ons klaar hebben gestoomd voor het
komende seizoen. Je zou het er vanbinnen zo waar warm van krijgen. Al die vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan om hun vereniging, hun leden of gewoonweg de medemens belangeloos te helpen. Het is niet alleen hartverwarmend maar tevens o zo noodzakelijk willen we een goedfunctionerende maatschappij hebben en houden. Het belang van vrijwilligerswerk kan niet genoeg benadrukt
worden. De UNO zag dit duidelijk in toen ze in 2001 het Internationaal jaar van de Vrijwilliger afkondigden. Nu volgt ook de Europese
Unie, die 2011 uitroept tot het Europees jaar van de vrijwilligers. Er
zijn een viertal grote doelstellingen waaronder de beloning en
erkenning van vrijwilligersactiviteiten en de bewustmaking van de
waarde en het belang van vrijwilligerswerk.
De vrijwilligers kunnen natuurlijk zelf een deel dan deze doelstellingen waar maken. Maar het staat buiten kijf dat de lokale overheden
het geschikt klimaat moeten creëren om dit mee te bewerkstelligen.
Onlang las ik in een brief van het gemeentebestuur dat ze door hun
beperkte ﬁnanciële mogelijkheden, de subsidies van de verenigingen
zouden bevriezen en indien nodig lineair zullen verminderen. Ja, tot
zover het Europees jaar van de vrijwilliger, mooi vooruitzicht! Subsidies zijn heel belangrijk maar het gaat ook over het gratis of gunstig
ter beschikking stellen van faciliteiten, infrastructuur, opleidingen,
verzekeringen, taksen enz…. Hopelijk kunnen onze raadsleden daar
eens een extra tandje bijsteken. Het op tijd verwezenlijken van de

polyvalente ruimte voor de KSA en VKSJ in het Beukenhof zou een positief teken zijn. Want er zijn daarna nog genoeg knelpunten die zullen
moeten worden aangepakt. De Vichteplaats is er één van. We zijn vol
verwachting van de werken die normaal dit jaar moeten aanvangen.
Naar verluid voorziet de gemeente hierover een infovergadering op
donderdag 23 december om 20u in de Stringe.
De Dorpsraad Vichte blijft ook in 2011 alle dorpsgenoten verder informeren over deze ontwikkelingen en andere belangwekkende weetjes
via deze driemaandelijkse Verteller. Wil je iets korter op de bal spelen,
dan verwijzen we je graag door naar onze site www.vichte.be die voortdurend aangepast wordt en natuurlijk naar onze maandelijkse nieuwsbrief. Je kan je hiervoor gemakkelijk inschrijven via de site. Meer uitleg
volgt verder in deze editie van ons uniek dorpskrantje.
Wat zal je nog lezen? Wel, dat naar jaarlijkse traditie alle Vichtenaren
hartelijk uitgenodigd zijn op de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad
Vichte. Jullie worden verwacht vanaf 11u30 aan de stallingen op het
Oud Kasteel voor een streekeigen gloeikriek. Indien je toevallig gasten
hebt die nieuwjaarsmiddag, breng ze dan gerust mee. Om 12u 30 sluiten we stipt af, kwestie dat iedereen op tijd zijn voeten aan de feestdis
kan schuiven. Let wel op, wegens de restauratiewerken aan de brug
vooraan het kasteel kan je het domein slechts via het wit poortje aan de
achterzijde betreden. Geen nood, pijl, bord en kaars zullen je wegwijs
bieden.
Dit voorwoord wil ik in 2010 afsluiten met de gedachte aan Antoon Steverlynck, van wie we samen met vele Vichtenaren, zaterdag 11 december met gepaste eerbied afscheid genomen hebben. "Je weet maar
nooit… geloven voedt de hoop" stond op zijn laatste nieuwjaarwens.
Met positief denken, een gezonde dosis doorzettingsvermogen en een
toffe samenwerking hopen we op en geloven we in een goed 2011.
De Dorpsraad en alle vrijwilligers wensen je alvast prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig nieuwjaar toe.
Vanwege de Dorsraad Vichte
Dominique Demurie,
Voorzitter
Dorpsraad

MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF
Wenst u maandelijks op de hoogte gehouden te worden van de actualiteit
en gebeurtenissen te Vichte?
Wenst u nu en dan eens een streekeigen recept te ontvangen of een weetje omtrent de
geschiedenis van Vichte? Schrijf dan in op onze maandelijksqe digitale nieuwsbrief!
Ook artikels die, door plaatsgebrek, geen plaats vonden in deze papieren Verteller
o.a. het verslag van de 11 november viering e.a., kan je daar terugvinden.
Surf gewoon naar onze website www.vichte.be en vul je e-mail adres in, in het voorziene
vakje links onderaan het menu.
u kan ook kiezen om de Verteller digitaal te ontvangen.
Ideaal indien je buiten Vichte toch deze publicatie wil lezen.

Antoon steverlynck,
ere-burgemeester en ex-staatssecretaris
is dinsdag 7 december 2010
op vijfentachtigjarige leeftijd
in Vichte overleden.
Antoon werd geboren op 14 juli 1925 en was
de laatste burgemeester van Vichte van 1971
tot aan de gemeentelijke fusie in 1976. Hij
was een zeer actief en geëngageerd persoon.
Reeds op jonge leeftijd, tijdens WOII, stichtte
hij KSA ter Vichten mee op . Daarna zouden
nog verenigingen volgen. Hij trok onder
andere mee aan de kar bij de start van
de toneelvereniging Streven en het Davidsfonds. Antoon Steverlynck was tevens de
bezieler van de culturele raad van Vichte.
Hieraan ontsproot na de fusie de Dorpsraad
van Vichte.
Kunst interesseerde hem buitenmatig. Tijdens zijn bestuursperiode kwamen er
vele kunstwerken bij, onder meer het wandpaneel in de raadszaal van het Vichtse
gemeentehuis, deVerteller en Prutske.
Hij zetelde tevens als secretaris in de Europese Vereniging van Kunstambachten. In
1973 lag hij mee aan de basis van de ofﬁciële verbroedering met Ommersheim. Als schepen en burgervader realiseerde hij talloze

VICHTE
nodigt alle dorpsgenoten uit
op haar gratis

N i e u w j a a r s r e c e p t i e 2011
1 januari 2011
tussen 11.30 en 12.30 uur
In de gerestaureerde stallingen
op het binnenplein van

het Kasteel Verhaeghe

projecten in ons dorp zoals de bouw van het
clubhuis voor de gepensioneerden aan de vijver, de aankoop van het Beukenhof, de bouw
van de nieuwe pastorij en de sporthal, de
aanleg van de sportaccomodatie van de Lendedreef en de gewestweg door Vichte,
de 1ste restauratie van de Oude kerk, .... te
veel om op te noemen. Als persoon en politicus bleef Antoon heel rechtlijnig en gedreven. Daarom botste het wel eens met zijn
medestanders. Tijdens zijn burgemeesterschap te Vichte, verkozene vanuit de middenstand in de CVP, was hij mee de bepalende factor in de vorming van de fusie. Vanaf
1985, toen hij in het begin van dat jaar burgemeester werd van de fusiegemeente Anzegem, bleef Antoon actief op zijn elan verder
werken. Dit werd echter bruusk onderbroken
in maart 1988. Hij werd toen getroffen door
een hersenbloeding, nota bene op het einde
van een gemeenteraad. Hij werd verlamd aan
de linkerhelft van zijn gezicht en aan zijn
rechterhand. Er volgde een langdurige revalidatie. Sindsdien verplaatste hij zich in een
rolstoel. Dit belemmerde hem echter niet om
actief en alert te blijven.
Sinds het einde van zijn politieke carrière
schreef hij nog verschillende boeken en bleef
hij sterk geïnteresseerd in de actualiteit en
het dorpsleven. De teleurgang van de textielindustrie, waarin zijn roots lagen, vond hij
een jammerlijke evolutie. Maar ook het
tekort aan degelijke huurpanden en sociale
woningen voor jonge mensen die zich hier
wilden vestigen, stoorde de sociale man.
Op zijn indrukwekkende staat van dienst vermelden we nog dat Antoon Steverlynck 10
jaar als volksvertegenwoordiger en 1 jaar als
Staatssecretaris van Middenstand en Landbouw in het parlement zetelde. Hij zat tevens
in de Raad van Europa. Vorig jaar nog kreeg
Antoon de ere-titel van burgemeester toegekend door de minister van Binnenlands
bestuur Marino Keulen.
Vichte verliest een grote persoonlijkheid die
duidelijk zijn stempel op ons dorp heeft
gezet..

Opgelet!! Wegens herstellingswerken aan de brug
is de ingang nu via het wit poortje aan de achterzijde v/h kasteel
aan de Oude Kerk rechttegenover de Vrije Basisschool
Breng mee:
Goed humeur en nieuwjaarswensen
Geniet van de unieke gloeikriek!
(met dank aan brouwerij en kasteel Verhaeghe )
(stickers en vlag van Vichte verkrijgbaar tijdens receptie)

www.vichte.be

Alledaagse
Waanzin
9 i VRIJ 15 i ZA 16 APRIL
2011 OM 20u IN DE STRINGE
Afgeleefd, versleten, vuil,
opgebruikt, volgekrabbeld en
weldra volledig waardeloos ...
Jawel beste mensen, jullie agenda van 2010
heeft volledig afgedaan. Gooi hem dus maar
snel in de haard, dan heb je er tijdens deze
barre winterdagen toch nog een beetje
genieten van. Terwijl je afgelopen afspraken
en herinneringen in rook op gaan, is het tijd
om vooruit te kijken en te plannen. Neem
dus maar die nagelnieuwe, maagdelijk witte,
kraaknette agenda van 2011 en blader snel
naar 9, 15 en 16 april. Dit zijn de speeldata
van de tweede productie van het toneelseizoen van Streven: Alledaagse Waanzin.
In “Alledaagse Waanzin”, wil Peter zijn exlief Jana perse terugwinnen van haar nieuwe
mosselvriend, en schakelt daar ten langen
leste z’n beste vriend Moosj voor in. Die weet
alles van de gein der wiedergutmachung en
staat z’n maat maar al te graag bij met
hoogst ongewone tips. Intussen klotst Moosjs
liefdesleven zelf behoorlijk heen en weer en
de vraag is met wie of wat hij de volgende
keer weer zal afkomen.
Ook de vader en de moeder van Peter zijn
niet helemaal normaal. Vader begint iets
stemmigs via de telefoon en rekent zo af met
z’n verleden, en moeder voedt de mondiale
miserie met liters bloed. En dan zijn er nog de
bronstige buren …
Een plot die zo uit de tv-pagina’s lijkt te
komen, maar die naderhand een stuk slimmer blijkt. Met ‘Tales of common insanity’
ZA

1

schreef de Tsjech Petr Zelenka een geestige,
intelligente en maar ook nijpende sitcom
voor het toneel. Een verhaallijn als een vis in
het babbelwater. In het Oostblok een blockbuster, en straks vast ook in Vichte.
Wij wensen jullie een waanzinnig 2011!
Tot op één van de voorstellingen in de Stringe!
“AlledAAgse WAAnzin”
Auteur: Petr Zelenka
Regie: Frederik Vercaempst
Spel:
Elise Hoste, Ilse Lahousse, Jan Van
Praet, Jonatan Baert, Karine Decabooter, Pascal Coopman, Pieter
Demurie, Sylverine Vandendriessche,
Tine Detavernier.
Data:
zaterdag 13 november 2010 - 20u00
vrijdag
19 november 2010 om 20u00
zaterdag 20 november 2010 om 20u00
in C.C. de Stringe te Vichte
Losse kaart: €8
Reserveer online en kies zelf uw plaats:
www.strevenvichte.be (nieuwe website vanaf
2011) of bel 0476 01 21 21 (ma-vrij 19u-21u,
za 10u-12u)

de SCHIET SPOELE

TONEELGROEP
KWB - KAV VICHTE

‘allo ‘allo
In deze toneelversie volgen we René, de
ongelukkige cafébaas in een door oorlog
bezet en verscheurd Frankrijk. Hij en zijn
vrouw Edith doen al het mogelijke om een
onschatbaar schilderij, gestolen door de
Nazi’s, verpakt als worst, te verbergen in hun
kelder. René verbergt ook nog twee Britse
piloten die hij, met behulp van het verzet,
tracht te repatriëren. De communicatie met
Londen zorgt voor ongemakkelijke situaties.
De situatie raakt oververhit door het nieuws
dat de Führer het stadje zal bezoeken. René
zal al zijn inspiratie nodig hebben om zijn
personeel, zijn café en zijn eigen leven te
redden.
Kaarten aan € 7 bij Rita Depraetere
056/77.51.91 of via onze website
http://www.deschietspoele.tk
Speeldata: Zaterdag 12 februari om 20u
Zondag 13 februari om 18u
Vrijdag 18 februari om 20u
Zaterdag 19 februari om 20u
Spelers: Bostoen Dominique / Arysse Nadine /
Nuyttens Sophie / Gabriel Ignace / Vandeburie Katrien / Demeyere Annelies / Bostoen
Dirk / Nuyttens Peter / Devlaminck Youri /
Manderick Linda / ‘t Kint Antoon / Vandendriessche Hildegart / Cluyse Vincent e.a. ...

Jongeren uit Vichte en Ingooigem
trekken naar Ghana
Nele Verhoest, Tom Vaneeckhout en Wannes
Demerie uit Vichte en Ingooigem trekken er
voor 6 maanden op uit naar Ghana. Daar zullen ze samenwerken met de Nederlandse
organisatie “Vrijwillig Wereldwijd” die
instaat voor ontwikkelingshulp in Kumasi en
Tamale. Wannes en Tom worden tewerkgesteld in een opvangtehuis voor straatkinderen en zullen lesgeven aan kinderen met een
fysieke handicap.
Nele zal als vroedvrouw tewerkgesteld worden in een lokaal ziekenhuis. Om dit project
ﬁnancieel te ondersteunen, organiseren zij
een heuse inzamelactie. Met dit geld kan er
dan materiaal aangekocht worden dat een
ondersteuning zal bieden aan het opvangtehuis en aan het lokale ziekenhuis. Momenteel verkopen ze rode en witte Zuid-Afrikaanse wijn. Het aankopen van wijn kunt u
doen via Nele, Wannes of Tom. Mocht u geen
contactgegevens hebben van één van desbetreffende personen, kunt u altijd Tom
Vaneeckhout bereiken op het nummer
O472487752. In de eerste week van de kerst-

Voetbalploeg dédé
Vichte zoekt
délégé
Aandacht, aandacht!
De voetbalploeg DéDé
Vichte is op zoek naar een actief om deze
jonge bende bij te staan als délégé.
DeDe Vichte is wellicht de meest sympathieke ploeg van Vichte en omstreken, die talent
combineren met een gezonde portie ambiance.
Om de taak van de trainer wat te ontlasten,
schrijft DéDé Vichte daarom een vacature uit
om een gedreven voetballiefhebber de kans
te geven om zich te ontplooien als délégé en
zich onder te dompelen in een bad vol jeugd.
Enige voorwaarde is dat u als kandidaat elke
zaterdagnamiddag niets te doen heeft: dan
speelt DéDé Vichte namelijk zijn wedstrijden.
Op die manier kunt u de ploeg met raad en
daad bijstaan door onder meer enkele administratieve taken te vervullen. Als u geïnteresseerd bent in voetbal, u hebt tijd, heel veel

Je bent 15 en wilt
graag babysitten?
Ben je ouder dan 15, wil je
wat (bij)verdienen, ben je
in het weekend en ‘s
avonds geregeld beschikbaar, neem dan contact op
met de nieuwe coördinator
van onze KOD (Kinderoppasdienst):
Mevr. Soﬁe Dehullu, Ten Bele 1 Vichte – tel.
056 77 50 57 – gsm: 0478 44 53 08 – email:
soﬁe.dehullu@gmail.com
Het is een pluspunt als je:
- graag met kinderen omgaat.
- vertrouwen uitstraalt t.o.v. het gezin waar
je gevraagd wordt.
- zelfstandig kunt zijn en verantwoordelijkheid kunt opnemen.
- je behoorlijk kunt gedragen en je aan
afspraken kunt houden.
Er vindt altijd vooraf een gesprek plaats met
de coördinator als je babysitter wordt.
De kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om ontspanning te
nemen, boodschappen te doen, familiale en
andere verplichtingen na te komen, kortom
van huis weg te kunnen terwijl de kinderen
in goede handen zijn.
Er kan enkel een beroep worden gedaan op
de Kinderoppasdienst wanneer het aanvragend gezin lid is van de Gezinsbond. Vóór de
eerste oppasaanvraag zal het gezin eerst een
persoonlijke afspraak hebben met de kinderoppascoördinator
De plaatselijke coördinator is bestuurslid van
de afdeling Vichte en bemiddelt vrijwillig en
onbezoldigd tussen ouders die een babysit
wensen en kandidaat-babysitters.
De babysitters zijn geen personeelsleden van
de Bond. Zij werken op vrijwillige basis na

Wij naderen Kerstmis en Nieuwjaar, het einde van het jaar.
Overal zal er gefeest worden, er zal licht en vreugde zijn en dat
is goed.
De Jezus’ geboorte en de jaarwisseling brengen steeds hoop en
verwachting.
Iedereen doet in deze dagen goede wensen.
Toch beseffen wij ook dat velen moeten leven in een “gekwetste” wereld, soms dichtbij en zeker ook veraf. Een onmiddellijke
oplossing of antwoord ligt vaak niet in onze eigen handen. Maar
wat wij wel kunnen doen is tonen en bewijzen dat gekwetste
mensen echt meetellen in onze wereld. Concreet hebben wij het
dan over de melaatsen van Iloïlo op de Philipijnen, ons
parochieproject.
Daarom doen wij weer onze jaarlijkse actie : “Een nieuwjaarsgift voor Iloïlo”.
Hiermee worden binnen het melaatsendorp volgende projecten gesteund :
• een kleine zelfstandige bakkerij en apotheek
• kleine studiebeurzen voor de studenten
• de werkplaatsen van kantklossen en borduurwerk
• voedingsproject voor de allerkleinsten
• project van watervoorziening en huisvesting
Dit jaar is heel speciaal, want met twee families van de werkgroep, Dorine, Rudy, Nicole en
Patriek gaan we met Kerst en Nieuwjaar een bezoek brengen aan ons project.
Na 12 jaar steun vanuit Vichte willen we de realisaties van de mensen van Santa Barbara ter
plaatse bekijken en verder aanmoedigen. We gaan er alle projecten bezoeken en zullen op
tweede Kerstdag onze studenten ontmoeten. Ondertussen heeft de Filipijnse staat een aantal projecten overgenomen. Samen met de zusters en het begeleidend personeel willen we
de resterende noden bespreken om zo een beter toekomstbeeld van ons melaatsenproject te
krijgen, perfect afgestemd op wat ter plaatse haalbaar is. Begin volgend jaar brengen wij verslag uit van ons bezoek.
Om voor deze mensen een betere toekomst te blijven garanderen hebben wij ook jullie steun
nodig. Zo kunnen we een beetje verder bouwen aan een betere wereld.
Financieel steunen kan via :
- storten op 001-4823906-75 rekening van onze werkgroep IloïloVichte
- storten op 000-0718676-03 rekening van Kontinenten vzw met ﬁscaal attest voor giften
vanaf € 30. (met vermelding FILI0010 Melaatsendorp ILOILO)
Prettige Kerst- en Nieuwjaarswensen en hartelijk dank vanwege Isabelle, Rudy, Dorine,
Pastoor Luc, Peter, Kirsten, Nicole, Patriek
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Olekenbosstraat 36 - 8570 Vichte - tel 056/77 50 22

vakantie houden ze ook een week lang een
geïmproviseerd cafeetje open in het KSAlokaal te Vichte. Bij gevolg krijgt hun project
dan de ludieke naam ‘Boozen For Ghana’.
Iedereen is dan natuurlijk van harte welkom!
Op 8 januari 2011 vertrekken ze dan onherroepelijk richting het warme Ghana.

zUid-AFRiKAAnse WiJn
(van het huis “Drostdy-Hof”)
witte wijn: “Steen” 2010 worden verkocht
per ﬂes aan € 5 / per karton aan € 30 (6 ﬂessen)
rode wijn: “Cape Red” 2009/2010 worden
verkocht per ﬂes aan € 5,5 / per karton aan €
33 (6 ﬂessen)
Dit alles kan u telefonisch bestellen via:
Wannes Demerie: 0498/14.12.60
Tom Vaneeckhout: 0472/48.77.52
Nele Verhoest: 0474/35.23.45
De afrekening gebeurt bij levering. Hun
avonturen zijn te volgen op
http://nelewannestomghana.reismee.nl/
goesting en soms een beetje dorst, aarzel
dan niet om het bestuur van DéDé Vichte te
contacteren. Ze zullen u alleszins ook meer
uitleg kunnen geven.
Daarnaast is DéDé Vichte ook altijd op zoek
naar nieuw voetbaltalent. Denkt u dat u de
nieuwe Cristiano Ronaldo of Lionel Messi
bent en u kunt zich elke zaterdagnamiddag
vrijmaken om een wedstrijd te spelen in de
heilige groen-witte kleuren van DéDé Vichte,
laat het dan zeker niet na om het bestuur van
DéDé Vichte te contacteren! Een ploeg is nu
eenmaal altijd op zoek naar voetbaltalent.
Onze scouts schuimen wekelijks de Vlaamse
voetbalvelden af, maar er valt altijd wat
talent door de mazen van het net. En dat
talent willen wij graag een kans geven om
zichzelf in de kijker te spelen. Laat het dus
zeker niet na om het bestuur te mailen of te
bellen.

Wiel

in Wiel

Dinsdag 21 september 2010 :
de 78 ste Vlaamse Textielprijs te Vichte.
Om 8.00 uur al zijn verschillende medewerkers in de weer om er terug een onvergetelijke wielerhoogdag van te maken: spandoeken aanbrengen, borden kleedkamer renners, volgwagens, boog “VICHTE LEEFT”…..
Zullen de aangekondigde vedetten aanwezig
zijn???? Marc Barbieux loopt zenuwachtig
rond en verdeelt verschillende taken.
Alles verloopt vlot en om 12.30 uur kunnen
de inschrijvingen beginnen.
Vele renners bieden zich aan (en ook de aangekondigde topvedetten) zoals Robbie MC
Ewen, Stijn Devolder, kampioen van België,
Kenny Dehaes, Geert Omloop, Caethoven
Steven, Dennis Flahaut, Jo Maes en anderen
met een totaal van 130 deelnemers. Zeer
geslaagd en ook een ware toeloop van wielerfanaten.
Aan de start is het drummen om een glimp
op te vangen van Robbie en Stijn.
Vele bekende BV’s waren ook present op en
rond het koersgebeuren zoals Iljo Keisse,
Roger Devlaeminck, Albert Vandamme, Jaak
De Boever….
Er zat meteen vaart in de profkoers. Na enkele kilometers een ontsnapping met 18 renners. Daaruit stoof Frederic Amorison weg in
de laatste kilometers en won oververdiend.
Hij was de sterkste man in de koers die
razendsnel verliep met een snelheid van
boven de 46 per uur.
Aan de aankomst warempel een zee van
volk,nog nooit gezien op dinsdagkoerse te
Vichte. Het was meer dan op de koppen
lopen mede door het aangename en warme
weer.
Na de koers kon nog een interview met Robbie eraf in de Rembrandt. Iedereen was

Contactgegevens:
DéDé Vichte
bestuur@dede-vichte.be
telefoon Yves Derycke (trainer):
0479/78.03.51
telefoon Pieter Vanackere (voorzitter):
0474/97.84.47
aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal
studerende jongeren, met de beperkingen
van dien: tijdens examenperiodes of overdag
op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan
een vraag te voldoen.
De aanvragen gebeuren per e-mail en moeten altijd een 5-tal dagen voordien gebeuren.
Babysitters moeten geregeld hun mails
checken en
antwoorden
of ze beschikbaar zijn of
niet.
Voor een vlot
verloop van
de dienst is
een
goede
verstandhouding tussen
gezinnen, coördinator en babysitter noodzakelijk. De coördinator heeft het recht een
prestatie te weigeren van aanvragers die zich
niet aan de afspraken houden.
Ook voor de babysitters zijn er enkele formaliteiten te vervullen:
- Ondertekenen van “de algemene schikkingen en voorschriften”.
- Indien minderjarig is medeondertekening
door de ouders vereist.
- De babysitters ontvangen de “handleiding
voor babysitters”.

tevreden en op naar de 79ste Vlaamse Textielprijs.
Ook de nieuwelingen- en juniorenkoersen
waren van een even hoog wielergehalte.
De 6de veldcross der Vichtenaren was terug
spectaculair en van een hoog wielergebeuren. Bjorn Peers was de sterkste van het 42koppige deelnemersveld.
Iedere Vichtenaar was present en de passage
in het bos en de wei langs de Kerkdreef zorgde voor heel veel spektakel.
Voor volgend jaar voorzien we een nieuwe
uitdaging in de veldcross?????
Allen worden uitgenodigd op zaterdag 12
maart 2011 in de Rembrandt te Vichte, daar
gaat onze grandiose kaas- en breughelavond
door. Ik zou zeggen: iedere trouwe wielerfanaat daarheen zoals op de dinsdagkoerse.
Het bestuur onder voorzitterschap van Philippe Degroote zal zich verder dubbel plooien
voor een goed wielerjaar 2011 :
zondag 3 juli 2011:
nieuwelingenkoers De Gilde
zondag 28 augustus 2011:
nieuwelingenkoers Lendedreef
zaterdag 17 september 2011:
7de Veldcross der Vichtenaren
zondag 18 september 2011:
juniorenkoers De Gilde
dinsdag 20 september 2011:
79ste Vlaamse Textielprijs voor Elite
Het bestuur dankt tevens alle sponsors,
medewerkers en seingevers die alle wedstrijden in goede banen leiden.
Ook een grote merci aan Marc Barbieux en
Philippe Degroote voor hun onverdroten
inzet en vele inspanningen gedurende deze
wielergebeurtenissen.
Het voltallige bestuur biedt de vele trouwe
sportievelingen prettige Kerstdagen, een
goed eindejaar en een voorspoedig 2011 toe
met een prachtige gezondheid en hopelijk
nog vele wielerHOOGdagen in Vichte.
Tot hoors!

“Samen sterk” De Stringe vrijdag
28 januari 2011 Gemeenteschool Vichte

Tarief KOd gezinsbond
Uurtarief € 3 / uur
Overnachting € 15

Minimumtarief: € 6
Het tarief overnachting geldt
van 22 tot 8 u.
Kinderoppasboekje voor 5 prestaties kost
€ 6 en dekt de verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid & lichamelijke
en materiële schade.
(enkel leden van de Gezinsbond)

Het schooljaarthema van de gemeenteschool is “Samen sterk”. De
bedoeling is dat we op zoek gaan naar de sterktes van iedere leerkracht en ieder kind.
Deze zoektocht resulteert in een prachtig optreden waarin de sterktes
van iedereen aan bod komen.
Er zijn voorstellingen gepland op vrijdag 28 januari om 18 uur en om
20 uur. Je kan eveneens aanschuiven aan het Vichtes buffet. Met de
opbrengst hopen we een digitaal bord te kunnen aankopen.
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VOORJAARS
PROGRAMMA
zWeMMen OP MAAndAg (ook voor niet leden)
Per zwembeurt is het voor KAV-leden € 3,50, niet
leden € 4,00. In de vakanties mogen de kindjes mee
voor de prijs van € 1,00.
Meer inlichtingen bij Hilde Dehullu Tel. 056/77 69 09.
nieUWJAARsVeRWenneRiJ maandag 10 januari 2011
Het nieuwe jaar zetten we feestelijk in!
Wij starten om 19u.15 met een korte voorstelling van
ons jaarprogramma. Daarna volgt pure verwennerij
in het feestelijk gedeelte. Alles in verband met chocolade.
Aan onze leden met diabetes wordt ook gedacht,
gelieve bij inschrijving te melden.
Prijs voor dit gezellig nieuwjaarsfeest : € 8 leden
Inschrijven tot 31 december bij :
Mady D’Hoop, Hooiestraat 27, Vichte,
Tel. 056/772371, mady.dhoop@scarlet.be of door
overschrijving op IBAN BE35 9790 8858 3637
lATin ViBes
De cursus Latin Vibes leert je éénvoudige danscombinaties uitgevoerd op Latino-ritmes. Cursus met lesgever (3 x 2 uur).
Prijs : € 12 Leden, € 24 Niet-leden (drankje inbegrepen)
Lessen gaan door in “De Kring” van 19 tot 21 uur, op
donderdag 13, 20 en 27 januari 2011
Inschrijven tegen 5 Januari bij Mady D’Hoop, Hooiestraat 27, Vichte, Tel. 056/772371,
mady.dhoop@scarlet.be of door overschrijving op
IBAN BE35 9790 8858 3637 met duidelijke
vermelding van meisjesnaam en activiteit
BlOeMschiKKen
donderdag 10 februari en 14 april 2011
Te volgen om 13u30 of om 19u30
Het bloemschikken gaat door in “De Kring” onder
leiding van Sophie Taelman
Prijs per bloemstuk +/- € 25
Inschrijven en inlichtingen bij Cindy D’Hoop,
Hooiestraat 25, 8570 Vichte, Tel. 056/772239,
steven.peirs@telenet.be
VAn AMAReTTO TOT zABAgliOne
dinsdag 15 februari 2011
Historische eetweetjes
Sachertaart, madeleintjes, Bloody Mary, crêpe Suzet-

De Sint bracht op 3 december in bib Vichte (en bib
Ingooigem) het rfid-systeem
d.w.z. een zelfuitleenbalie
met betaalsysteem.
Het voordeel voor de bibliotheekgebruiker is het vergroten van de privacy bij het
ontlenen, geen wachtrijen
aan de balie en groter
gemak bij het binnenbrengen van de materialen. Het
betaalsysteem sluit volledig
aan bij dit zelfbedieningsproces.
Een belangrijkste doel van het project is dat
er voor het personeel meer tijd vrij komt om
in te gaan op inhoudelijke vragen van de
gebruikers en de bezoekers te begeleiden in
hun zoektocht naar informatie.
De traditionele uitleenbalie maakt plaats
voor een infobalie, waar nieuwe leners ingeschreven worden en waar
ieder terecht
kan voor bijkomende vragen. Aan de
infobalie
wordt in de
toekomst
geen materialen meer in- of uitgenomen.
Bib gesloten op zaterdag 25 december 2010
en zaterdag 1 januari 2011.

Wat staat er op het propramma in 2011?
donderdag 27 januari 2011: Gedichtendag
met bekendmaking laureaten gedichtenwedstrijd ‘Dromen van een droom’ en maken we
kennis met de gelauwerde gedichten Soetendaelle poëziewedstrijd.
dinsdag 29 maart 2011: Leeskring, ﬁlmvoorstelling Oscar en oma Rozerood-E.E+Schmidt
JeugdboekenMaart 2011: ssst ….. Geheimen

Sint-Cecilia Vichte is klaar
voor een goedgevuld 2011.

te… hun namen doen het al vermoeden : aan deze
gerechten zit een hele geschiedenis vast. Tijdens deze
activiteit laat je het fornuis links liggen, maar verdiep
je je in het verhaal achter deze gerechten. Je komt
precies te weten hoe de vork aan de steel zit.
Inschrijvingen en inlichtingen bij Karien Demeyer,
Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte, Tel. 056/775537,
kariendemeyer@skynet.be
POWeRWAndelen
zaterdag 5 en 19 maar en 2 april 2011
Van voetzolen tot oorlel. Powerwandelen, ook wel
sportief wandelen of conditiewandelen genoemd, is
een effectieve en intensieve methode om het hele
lichaam te trainen.
Inschrijvingen en inlichtingen bij Anne Waelkens,
Opstalstraat 4, Vichte, Tel. 056/775785,
curdenanne@skynet.be
VeggiedAg dinsdag 8 maart 2011
Ken je dat gevoel? Je wilt wel vlees- en visloos koken,
maar je vraagt je af hoe je in hemelsnaam die lege
plek op je bord zal vullen? Deze activiteit laat je zien
hoe je origineel kookt met uitsluitend plantaardige
ingrediënten.
Inschrijvingen en inlichtingen bij Karien Demeyer,
Cardijnstraat 1, bus 10, Vichte, Tel. 056/775537,
kariendemeyer@skynet.be
UiTWAAiTOchT zondag 13 maart 2011
Naar jaarlijkse gewoonte nemen we een lekker ontbijt en doen wij een fikse ochtendwandeling. Lekker
uitwaaien.
Inlichtingen en inschrijving bij Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
PAAsFeesT zondag 17 april 2011 samen met KWB
geen lid en toch interesse? Kom dan naar onze
nieuwjaarsverwennerij, vooraf inschrijven a.u.b.
Meer info : tel. c. cosaert Tel. 056/77 54 66
of 1 van de bovenstaande nummers.
kavvichte@hotmail.com
www.clik.to/kavvichte

2011 belooft voor onze muziekvereniging
opnieuw een boeiend en uitdagend jaar te
worden. Samen met onze gloednieuwe dirigente Kaatje Chiers genieten we nog na van
een succesvol Herfstconcert. De toon is gezet
voor een mooie muzikale samenwerking!
Veel tijd om rustig aan te beginnen is er niet,
want dit jaar gaan we opnieuw de Vichtse
kleuren verdedigen op het Provinciaal
Muziekfestival. Bij de vorige wedstrijdcyclus
kaapten we de 2de prijs weg, we proberen
om dat succes dit jaar over te doen. Het is
niet enkel een prestigekwestie, ook onze
subsidies hangen er van af…
Op zondag 6 februari is het weer tijd voor
ons jaarlijks Mosselfestijn. Vorig jaar schoven
maar liefst 450 mensen de voeten onder tafel
in De Stringe om te genieten van heerlijke,
zelfbereide mosselen met verse frietjes. Je
kan natuurlijk ook kiezen voor een goedgevulde koude schotel of een kindermenu, dit
alles aan de democratische prijs van 18 euro
voor mosselen, 15 euro voor koude schotel en

5 euro voor een kinderschotel. Er is voor
de
kinderen
een
springkasteel voorzien, en de groep
Ravissant zorgt voor
de gepaste muzikale
omlijsting.
Kaarten voor dit evenement kan u krijgen
via de leden, via telefoon op nummer 056 70
09 86 of via mail: info@sintceciliavichte.be
Hopelijk tot dan!

Wandelclub de TeXTielTReKKeRs vzw
Onze wandelclub telt ondertussen meer dan 350 leden en staat voor het
27ste werkjaar, terug een jaar met veel sportieve uitdagingen en 5 eigen
wandelingen, allemaal met start en aankomst in Groot-Anzegem. Een overzicht :
Op zondagen :
20 februari de 8ste Aktivtochten vanuit het o.c. GROENINGE te Kaster met
diverse afstanden van 6 tot 32km tussen Kaster en Avelgem.
11 september de 17de Prutsketochten vanuit de STRINGE te Vichte met eveneens verscheidene keuzes tussen 6 en 50km.
Op weekdagen:
Woensdag 27 april Grastocht vanuit het o.c. de SPELDOORN op Anzegem-Heirweg
Woensdag 29 juni Hooitocht vanuit het o.c. de MENSINDE in Tiegem
donderdag 27 oktober Zaaitocht vanuit het c.c. ANSOLD te Anzegem
Diverse activiteiten : (alléén voor leden van de wandelclub)
Busreis op zondag 3 april naar Wolvertem-Meise en op zondag 16 oktober naar Paal.
Barbecue op tweede Pinksteren 13 juni
ledenfeest op 26 november ter afsluit van het jaar 2011.
Wenst u meer inlichtingen, aarzel dan niet en contacteer geheel vrijblijvend :
- ons secretariaat : Rita Verpaele, Kleine Heerweg, 37 te 8791 Waregem-Beveren
rita.verpaele@textieltrekkers.be – tf. 0476.661087
- onze voorzitter : John Depamelaere, Koornbloemstraat, 11 te 8570 Vichte
john.depamelaere@textieltrekkers.be – tf. 056-777036 of 0473.714999.
Wandelen is zeer goedkoop en beire gezond !!!
Tot wandel !

Op de Koffie met het
Vichtes Jeugdensemble
Beste muziekvrienden,
Het Vichtes Jeugdensemble is klaar om terug
hun muzikaliteit aan het grote publiek voor
te stellen. Ook dit jaar verwelkomen we in
ons jeugdorkest nieuwe gezichten die voor
de eerste keer zullen meespelen op ons jaarlijks concert. Dit jaar bieden we jullie ons concert aan in de vorm van een heus kofﬁeconcert. Deze speciale gelegenheid start om
15u op zondagnamiddag 20 maart 2011 in CC
De Stringe.
Meer details volgen later. Kijk in maart
gerust al uit naar onze afﬁche!
Hopelijk mogen we
u allen op deze
namiddag begroeten! Tot dan!
Muzikale groetjes,
VJE/Klas samenspel.

VKSJ laat het vriezen tot 19 maart KSA Ter Vichten op volle toeren
Beste dorpsgenoten en ouders,
Wij zijn nog aan het nagenieten van onze
ouderavond. Wij hebben ons geamuseerd en
jullie vele positieve reacties bevestigen ons
gevoel. En dat is natuurlijk nog altijd de
bedoeling! Na weken van voorbereiding voor
de opening van ons hotel ‘Loger chez VKSJ’
gaat de leidingsploeg iets minder leuke tijden tegemoet. Aangezien onze leidsters
bijna allemaal nog studeren, zullen wij dan
ook de volgende weken wat minder activiteiten kunnen geven of zullen deze soms eens
op een ander moment vallen door de grote
‘blok’ aan ons been. Hopelijk kunnen we ook
dit jaar weer op uw begrip rekenen hiervoor.
Vergeet zeker niet te kijken op de maandbrieven voor concrete informatie. Vanaf midden januari vliegen we er dan natuurlijk weer
in! Elke week een spetterend spel voor elke
leeftijd.
Daarnaast willen we iedereen uitnodigen op
19 maart om een beentje te komen zwaaien
in De Stringe voor een vurige editie van onze
Eskimofuif: eskim’on ﬁre. Graag geven we
ook nu al mee dat ons kamp dit jaar opnieuw
(en hopelijk volledig) zal doorgaan van
12 t.e.m. 20 juli (voor sloebers van 15 t.e.m.
20 juli). Voor meer informatie of foto’s kan u
nog steeds terecht op www.vksj-vichte.be.
Tot slot wensen we jullie alvast een spetterende eindejaarsperiode en hopen we dat we
allen een prachtig
2010 mogen beleven.
Vragen of opmerkingen?
Bel of mail gerust:
Karen Vercruysse
(0473/492128karen@vksj-vichte.be)
of Greet Heyse
(0473/775584greet@vksj-vichte.be).

Tennisclub Vichte
organiseert:
Tennislessen voor Volwassenen.
Start maandag 10 januari 2011 vanaf 19 uur.
Reeks initiatie, halfgevorderden en gevorderdenin de sportzaal te Vichte.
Info: Stefaan.wallyn@telenet.be
GSM: 0474/691059

KAASAVOND
Wanneer? Vrijdag 4 februari 2011 om 18.00 u
Waar? O.C. “De Stringe” Vichte
Kostprijs? 9 euro per persoon
Aperitief, kaasschotel + glas wijn
iedeReen VAn hARTe WelKOM
Inschrijven voor 23 januari bij:
Vanbrabandt Hilda - D. Vanhautestraat 32,
Vichte - Tel: 056/77.53.08
Daeveloose Sylveer Ingooigemplaats 36,
Ingooigem - Tel: 056/77.81.64
Betalen bij inschrijving !!!

Weversmaandag kaarting:
10 januari 2011
De kaartavond gaat door in het O.C.
“De Stringe” te Vichte
inschrijven kan vanaf 17.00 uur,
de afkamping begint om 18.00 uur
We voorzien boterhammen met kaas en
gehakt aan een democratisch prijsje.
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !
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Het is weer bijna zover,
na een bezoek van de
Sint, het vallen van de
eerste sneeuwtapijten
en het vieren van de
2010de verjaardag van
Jezus gaan we ook
afscheid moeten nemen
van het geweldige jaar
2010. In KSA-opzicht
was het alvast een zalig jaar met 3 fantastische kampen, een zonnige topeditie van de
Games en een spetterend Strandbal. Je zou
er haast een traantje bij laten bij het afscheid
van al dat moois… Maar niet getreurd, want
een nieuw jaar betekent nieuwe plannen
waar smachtend naar verlangd kan worden!
Vooraleer ik deze onthul zou ik nog even van
de gelegenheid willen proﬁteren om iedereen van harte te bedanken die tijdens het
afgelopen jaar op een bepaalde manier heeft
bijgedragen aan de goede werking van onze
jeugdbeweging! Bedankt aan alle ouders en
zoontjes voor hun vertrouwen in KSA en de
inzet tijdens de activiteiten. Hierbij zet ik ook
graag eens alle leiders in de bloemetjes die
zich week na week opnieuw dubbelplooien
om hun leden topactiviteiten aan te bieden!
Doe zo voort! Om af te sluiten werp ik zoals
beloofd alvast eens een blik op het lekkers
dat we voor 2011 gepland hebben! Hier een
kort overzicht van onze agenda:
11.02 Quiz hernieuwers
11.03-13.03 KAB en KAP Weekend
08.04-10.04 KnP Weekend
19.04-22.04 Joepie 24 voor Jhn
23.04 sTRAndBAl!
Meer info op www.ksatervichten.be Vragen
of opmerkingen? Bel 0496/054291 of mail
jelleryckoort@hotmail.com
Ik wens jullie alvast nog prettige feestdagen
en een geweldige start van 2011!
Stevige KSA-groet, Jelle (bondsleider KSA)

activiteitenkalender
voorjaar
Januari ‘11
Vr 21/01 Nieuwjaarsontmoeting: ‘Moorddiner’ – Lindenhof (mét partner)
Februari ‘11
Do 3/02 Verwenavond: ‘Valentijn op ons
bord’
Maart ‘11
Di 1/03 Ladies movie night – Waregem
Ma 14/03 Wijndegustatie – AD Delhaize
April ’11
Di 5/04 Creatief: sjaal vilten
Namiddag of avond
Woe 6/04 Creatief: sjaal vilten
Namiddag of avond
SANITAIR - CENTRALE
Di 20/04 Kidsnamiddag:
bowlenVERWARMING
in Deerlijk

FREDERICK

20 maart 2011 solidair ontbijt voor Broederlijk Delen met o.a wereldwinkelproducten klaarmaken en serveren in Vichte
13 april 2011 bezoek aan de Leiaarde in
Heule, waar we kunnen proeven van 3
wereldgodsdiensten Islam, Jodendom en
Christendom 18u30-20u30
11 mei 2011 16-18u Bijbelse volksspelen
samen met vormelingen in Vichte
14 mei 2011 kennismakingsactiviteit voor
nieuwe plussers 13u30-16u
25 juni of 2 juli 2011 dagje uit met de plussers
4 tot 8 juli 2011 Bijbels tentenkamp in Aartrijke
15 tot 22 augustus 2011 Wereldjongerendagen in Madrid van IJD voor 16j+
meer info Greet De Kesel, Molendreef 78,
Vichte - 056/325689

Agenda Plussers
28-30 december 2010 Driedaagse van IJD in
Tiegem
30 december 2010 Taizé-ontmoeting in Rotterdam voor 16j+
8 januari 2011 film 13u30 tot 16u Beukenhofstraat 107 bij Ingrid ! dit uur is veranderd!!
19 februari 2011 plusdag in Brugge
18 maart 2011 jongerenavond in Grootseminarie Brugge van IJD voor 16j+

AgendA
JAnUARi 2011
Di. 18: Nieuwjaarsfeest met misviering
om 11 u.
REMBRANDT 12 u. receptie - diner – animatie
FeBRUARi
Di. 1: nieuwjaarsconcerten “Panache” te Menen
Di. 15: De Stringe – kaarten
Do. 24: bedrijfsbezoek Kinepolis te Kortrijk
MAART
Di. 15: REMBRANDT te 14.30 u. Voordracht “kwaliteit
van de voeding, feiten en fabels” prof. André
Huyghebaert
Di. 22: bedrijfsbezoek Lobster te Deerlijk en ‘t Gaverhopke
Do. 31: theater stadsschouwburg Kortrijk 15 u.
APRil
Di 12: daguitstap met bus naar Tielt en omgeving
Di 19: De Stringe - kaarten
Ma 25-29: midweek “normen en waarden”

INSTALLATIE •

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave te bezorgen vóór zondag 3 april 2011
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

ONDERHOUD •

DESMET

HERSTELLINGEN •

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING

FREDERICK

Isolatiewerken

INSTALLATIE •

DESMET

HERSTELLINGEN •

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

Telecomcenter
Kopie- en printcenter

Domien Veysstraat 21, 8570 Vichte
0497/26 02 02
nielslutin@hotmail.com

Vichteplaats 37 - Vichte
www.deltea.be

open :
ma, di en vr : 7.00 - 19.00 u.
za : 7.00 - 18.30 u. / zo : 6.00 - 13.00 u.
Beukenhofstr. 18, 8570 Vichte - tel. 056/77 75 42

0-16j
nderkledij
baby- en ki
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definitieve
Zo

ontharingen

We connect you
to the world !

Alle dakisolatie
Totale zolderinrichting

OTEGEMSTRAAT 71 • 8570 VICHTE • GSM 0475 50 65 96

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

Deltea

LUTIN

ONDERHOUD •

Win
ter 2009
Stuntprijzen
MUNIE), Win
M
O
C
K
O
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Beukenhofstraat 14 - 8570 Vichte - 056 77 43 99 - www.camilleenco.be
gesloten op dinsdag & zondag

Ballonnen - Pluche - Wenskaarten
Harelbekestraat 49 - Vichte
www.wawballoons.be
Openingsuren:
maandag: 14-18u
dinsdag tot zaterdag: 9-12 en14-18u

Trui Parmentier

alle
schoonheidszorgen

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

cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

touching your heart

Lingerie voor dames en heren

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40

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

D’HONT

Onderhoud alle merken en lichte vrachtwagens
Specialiteit BMW
Peter Benoitstraat 1 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 85 15 - gsm 0498/92 30 76
Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
e-mail : info@drukkerij-vanoverbeke.be

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT

Garage-Carrosserie

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

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

huishoudlinnen

Bouwcoördinatie - Realisatie

OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be

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

Holstraat 61 F4 - 8790 Waregem
tel. 056/612131 - fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

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

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

Modern hair Heikki
heren- en dameskapper
Hooiestraat 37 • 8570 Vichte
tel. 056 77 55 00
Vichteplaats 68
Vichte
056 77 76 90
groenten • fruit
kaas • charcuterie

LINGUITEX

Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen (Nl., Fr., Eng.)
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
info@linguitex.be - www.linguitex.be

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