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Editoriaal
Beste Vichtenaren,
Zoals jullie hieronder kunnen merken, zijn jullie allen hartelijk uitgenodigd
op onze nieuwjaarsreceptie 2004. Deze
organisatie wordt u aangeboden door
de dorpsraad met medewerking van onze dorpsbrouwerij. Wij danken hierbij
ook de familie Verhaeghe van het kasteel Ter Vichten om hun accommodatie
ter beschikking te stellen. Na het succes
van vorig jaar kon een vervolg op dit
gezellig samenzijn op de eerste dag van
het nieuwe jaar niet uitblijven. Een nieuwe traditie in Vichte is geboren, laten we
er samen op klinken.
Indien de zon ons toelacht, zullen we
ons innerlijke kunnen opwarmen op het
binnenplein, anders zoeken we beschutting in de “Winterhulp” van het kasteel.
Wandel gewoon het eeuwenoude erf
binnen via de hoofdpoort en de kaarsen
leiden je wel naar de plaats des afspraaks. Wees stipt, maar ook niet te
vroeg. Het evenement duurt slechts
1 uur, namelijk van 11.30 tot 12.30 uur.
Zo kan iedereen hopelijk nog genieten
van een eerste feestdis in het nieuwe
jaar.
En in dit jaar zal het zeker niet ontbreken aan een resem nieuwe initiatieven georganiseerd door onze Vichtse
verenigingen. Lees er alles over in deze
editie. Hierbij wil ik speciaal de aandacht vestigen op de oproep van de Koninklijke Sportvereniging “Wiel in Wiel”
die op zoek gaat naar een nieuw bestuur.
Eigenlijk rest mij hier nog maar een
dankwoordje te plaatsen aan alle vrijwilligers die meewerken aan deze uitgaven, en aan de sponsors op de laatste
bladzijde. Zonder hen zou dit uniek infoblaadje niet gratis gemaakt, gedrukt en
rondgedragen kunnen worden in ons
dorp. Een oprechte dank hiervoor.
Beste Vichtenaren, vanwege de
dorpsraad wens ik u alvast prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig
2004 toe. We zien elkaar alvast op de

nieuwjaarsreceptie of op onze nieuwe
webstek www.vichte.be die ergens op
het einde van de winter zal geopenbaard worden.
Tot Vichtens !

Oproep aan alle Vichtenaren
vanwege de Koninklijke Sportvereniging 'WIEL IN WIEL'
'Wiel in Wiel' Vichte, sedert 78
jaar actief bij het inrichten van wielerwedstrijden in onze gemeente, is
dringend aan een nieuwe structuur
toe. Het bestuur vraagt reeds een
vijftal jaren naar jonge initiatiefnemers, maar die hebben zich niet gemeld. Dit moet nu volgend jaar gebeuren, zoniet houdt 'Wiel en Wiel'
op te bestaan.
We willen nog een laatste oproep richten aan allen die wensen
dat de koersen in Vichte, en zeker
de profkoers op de dinsdag van de
kermis, blijven bestaan.
Iedere vichtenaar die er iets
voor voelt, dat de koersen als sportieve en sociale evenementen verder moeten gezet worden, kunnen
zich kandidaat stellen voor een vernieuwde sportvereniging. Op donderdag 8 januari 2004 om 19.30 uur
in Café Den Hert op de Vichteplaats,
is iedereen die zich wil inzetten
voor onze koersen, welkom.
Daar zal toelichting gegeven
worden over de nieuwe structuur
van de sportvereniging 'Wiel en
Wiel'.
Reynaert Paul
Piepers Guy
Voorzitter
Secret.- penningm.

2e Winterhappening
Zater- 20 en zondag 21 dec. 2003
Voor de tweede maal organiseert
café De Watermolen in samenwerking
met enkele Vichtse verenigingen een
winterhappening op het terras achter
café De Watermolen.

Dorpsraad

Vichte
nodigt alle dorpsgenoten uit op haar

NIEUWJAARSRECEPTIE 2004
1 januari 2004 tussen 11.30 en 12.30 uur
buiten op het binnenplein van het Kasteel Verhaeghe
(bij regenweer binnenaccomodatie voorzien)

Breng mee : goed humeur - nieuwjaarswensen
(met dank aan brouwerij en kasteel Verhaeghe)

In een gezellige, winterse sfeer willen een aantal verenigingen zichzelf aan
u voorstellen en bieden ze u voor een
democratische prijs een hapje en een
drankje aan. De ingang tot de markt is
gratis en vindt u via de zijkant van het
café, zodat een cafébezoek niet verplicht is.
Volgende verenigingen zullen u met
open armen verwelkomen : VKSJ Vichte
- KWB Vichte - Belgische vereniging
voor strijd tegen Mucoviscidose - Vrienden ven de Tent ism. Les Amis de Marie
- KAV Vichte - KAV- KWB Toneelgroep
De Schietspoele - Oxfam Wereldwinkel
- De Vette Padden - Nuns on the Run Dédé Vichte - Age Pøn
Ook de Kerstman zal niet op het appel ontbreken om af en toe een prijsje
onder de aanwezigen te verloten.
Voor meer info : De Watermolen, Mario Callens, Beukenhofstraat 22 Vichte (0476 54 40 54)

Unizo Vichte
De 40ste editie van de Eindejaarsverkoopactie loopt nog tot 4 januari
2004. Tot die datum ontvangt u bij een
heleboel Vichtse winkeliers, handelaars
en marktkramers wedstrijdloten met
kans op waardebons van € 25 en de superprijs van € 750.
Op 18 december 2003 vond de eerste trekking plaats. De eindtrekking en
de trekking van de superprijs zullen
doorgaan op 8 januari 2004 om 19.30
uur in café ‘Den Hert’, Vichteplaats 52.
De winnende loten worden kenbaar
gemaakt bij de deelnemende handela-

Opgelet voor
verkeersovertredingen
Sedert een tijdje zijn de borden met
een snelheidsbeperking tot 70
km/u. verdwenen op de gewestweg
N36 in de dorpskern van Vichte (Peter Benoitstraat). D.w.z. dat je nu
maar 50 km/u. meer mag rijden
(gewone dorpskern). Er zijn reeds
vallende sterren gesignaleerd op
dezelfde weg tussen Den Belgiek en
Vichte (hier mag je wel 70). U bent
gewaarschuwd !
ren en op onze website www.unizo-vichte.be.tf.
Langs deze weg nodigen wij graag
iedereen uit op ons jaarlijks Avondfeest
op zaterdag 6 maart 2004 in ‘Salons
Rembrandt’ te Vichte (leden : €50 - niet
leden €55 - aperitief, visbuffet, hoofdgerechtenbuffet, dessertenbuffet en gewone consumpties tot 3 u. ‘s morgens incl.
Unizo Vichte – Secretariaat : Beukenhofstraat 70, 8570 Vichte – tel.:
056 773399 – e-mail : unizo-vichte@belgacom.net - website : www.unizo-vichte.be.tf.

Nieuwjaarsreceptie AMV Unizo Vichte - Komaan ! :
woensdag 7 januari 2004
AMV (Anzegemse Middenstandsvereniging) - UNIZO VICHTE (Unie
van Zelfstandige Ondernemers - Afdeling Vichte) en KOMAAN ! (KMO-werkgroep Groot-Anzegem) wensen iedereen een prettig eindejaar toe en heffen
het glas op een gelukkig en gezond
2004 ! Daartoe nodigen wij graag al onze
leden uit op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie die plaats heeft op woensdag 7 januari 2004 te Vichte in de
'Oude Kerk' vanaf 19.30 uur.

Toneelgroep De Schietspoele K.W.B. - K.A.V.Vichte
De Schietspoele verwacht u op zaterdag 21 februari, zondag 22 februari,
vrijdag 27 februari of zaterdag 28 februari. Op vrijdag en zaterdag telkens
om 20u en op zondag om 18u in C.C. De
Stringe te Vichte. Prijs : 6 €.
Op deze data spelen wij voor u het
stuk ‘Niet gesloten is altijd mis’ (Funny
Money geschreven door Ray Cooney) in
een regie van Willy Van De Walle.
Op de trein heeft Harry Bruins de
verkeerde tas mee naar huis genomen. Bij nader inzien had hij het niet beter kunnen treffen, want hij is op slag euromiljonair. Hij wil nog diezelfde avond
naar Buenos Aires vertrekken en zijn
eentonig bestaan als boekhouder omruilen voor een luilekkerleventje van zalig
nietsdoen in de zon. Hij stuit echter op
hevig verzet van zijn vrouw Tilly, die
zich vertwijfeld vragen stelt omtrent de
oorsprong van al dat geld. Daarbij kunnen ze zomaar niet weg omdat ze vrienden hebben uitgenodigd voor een gezellig avondje ter gelegenheid van Harry’s verjaardag.
En de genodigden melden zich,
maar ook nog twee politie-inspecteurs
en de eigenaar van de tas.

Een dolle klucht met een niet aflatende mengeling van fijne humor en knotsgekke toestanden.
Reserveren kunt u bij dhr. en mevr.
Danny Terrie - Vanden Haesevelde, Waregemstraat 5, 8570 Vichte - tel.
056 77.68.21 vanaf zaterdag 10 januari
2004 om 9.30 u. Op weekdagen nemen
we u reservering op tussen 18 u en 21 u.

Toneelgroep Streven
Mogen wij u in de eerste plaats in
naam van de hele Strevenequipe bijzonder prettige feestdagen en ’n voorspoedig nieuw jaar toewensen. Dat 2004 er
opnieuw eentje mag worden om in te kaderen !
Wanneer het knallend champagnegeweld straks uitdeint staan wij van Streven alvast weer klaar met een schoon
theatraal pralineke: Sneeuwwitje.
U kent het ‘Spiegeltje, spiegeltje aan
de wand’- wijsje natuurlijk al lang, maar
zet u schrap beste mensen, want het jonge volkje van Streven staat waarlijk te
springen om ons allen te verrassen met
een eigenzinnige versie van dit prachtig
verhaal en dat voor jong én oud.
Jules Deelder liet zich afgelopen zomer opmerken aan de zijde van spitsbroeder Kamagurka. Samen dweilden
ze het Vlaamse theater- en festivallandschap af met een voorstelling die uit de
juiste absurde houtsoort werd gesneden. Deelder nam het oersneeuwwitje
onder handen en kruidde het met zelfbereide kolder en poëzie. De muzikale
bewerking van deze klassieker is spek
naar de bek van spring-in-‘t-veld-regisseuse Saskia Debaere die haar jonge
honden perfect weet te begeesteren.
Een explosieve cocktail en geloof ons,
een sprookje van een aanrader.
SNEEUWWITJE
bewerking : J.A. Deelder
regie : Saskia Debaere
zaterdag 10 januari 2004 om 20 u.
zondag 11 januari 2004 om 18 u.
vrijdag 16 januari 2004 om 20 u.
zaterdag 17 januari 2004 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

Sint-Stefanuskoor
vrijdag 13 februari 2004 - 20u - concert in Oude Kerk - Veurns Vocaal Ensemble - speciale aandacht voor uitvoeringen Herman Roelstraete - organisatie : Gemengd Sint-Stefanuskoor Vichte

Davidsfonds Vichte
• vrijdag 30 januari 2004 - 20 u. - literair
café met Bavo Dhooge - Den Hert - ingang leden DF 5 €, niet leden 6 €,
Duchesse inbegrepen - organisatie : Davidsfonds Vichte
'Sedes en Belli', een Nederlandstalige
tv-topreeks van eigen bodem. In het
voorjaar verscheen het bijhorende boek
‘Salieri’. De man achter het succesverhaal is Bavo Dhooge, dertig jaar jong en
goed op weg om een van de grote namen van de Nederlandstalige literatuur

te worden. Naast thrillerromans als
'Smak' ( genomineerd voor beste misdaadboek van Vlaanderen) en 'Strafschop', waagde Dhooge zich met 'Schaduwspel' ook al aan een tennisroman.
Daarnaast schreef hij een kinderboek en
het scenario van Sedes en Belli. En er is
nog veel meer op komst, want de Gentenaar bruist van inspiratie. Wat het verschil is tussen het schrijven van scenario’s en romans, hoe het allemaal begonnen is, wie zijn z’n grote voorbeelden...? Hij vertelt het u allemaal in een
boeiend uur en een half. Sedes en Bellifans en iedereen die van een goed boek
en een gezellige babbel houdt, allen
naar Den Hert op vrijdag 30 januari
2004.
• zondag 1 februari 2004 : Heksentekenwandeling voor leden in Ellezelles - organisatie : Davidsfonds Vichte
• dinsdag 23 maart 2004 : Nacht van de
Geschiedenis - voorstelling boek en
voordracht door Philippe Despriet ‘De
heerlijkheid van Vichte‘ - verdere info
en mogelijkheid tot voorinschrijving
volgt - organisatie : Davidsfonds Vichte

Bedankt Sint…
Om opnieuw naar Vichte te komen
en de kinderhartjes van Vichte weer wat
vlugger te doen slaan. Zeker de spectaculaire landing deed menige harten, zowel van jong als oud, wat vlugger kloppen.
Op 23 november ging inderdaad
voor de 4e maal het Vichtes Sinterklaasfeest door.
Het dorpsfeest werd opnieuw een
groot succes, dit vooral door de inzet
van velen.
We willen hiermee dan ook alle personen,verenigingen, handelaars, sponsors oprecht en van harte danken voor
de belangeloze inzet/steun, in welke
vorm dan ook, waardoor dit feest mogelijk werd.
De verwonderde blikken, de vreugde en het enthousiasme van de kinderen, de blijken van waardering die we
opvangen, de massale opkomst : dit zijn
de tekens die ons motiveren om ermee
door te gaan en reeds te dromen van
een 5e editie op 28 november 2004.
De Sint heeft ons verzekerd dat hij er
naar uitziet om volgend jaar terug in
Vichte te zijn. Alvast nog eens hartelijk
bedankt en tot volgend jaar.
Voor het organiserend comité :
Henk Vanwymelbeke

Vichtens Jeugd ensemble
Op zaterdag 6 maart zal het Vichtes
Jeugdensemble (VJE) naar jaarlijkse
gewoonte terug een concert geven.
Deze jeugdige muzikanten zullen U een
gevarieerd programma brengen die
menig luisteraar zal bekoren. Erbij zijn
is dus de boodschap ! Het concert begint om 20 u. in de concertzaal van C.C.
De Stringe en kost een luttele 3 euro en
kinderen jonger dan 12 jaar kunnen
gratis binnen. We hopen dan ook u,
samen met Uw gezin, familie, vrienden,... te mogen verwelkomen. Tot dan !

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 onze truffels te kopen steun je
onze jeugdharmonie en heb je bovendien het ideale kerst- of nieuwjaarsgeschenk gevonden !

Mosselfestijn
K.F. St.-Cecilia Vichte vzw stelt voor :
MOSSELFESTIJN.
De leden van de muziekvereniging
nodigen u allen van harte uit op hun
mosselfestijn op zondag 1 februari
2004 in de grote zaal van CC De Stringe.
Vanaf 11.30 u. kunt genieten van een
aperitief in onze aperitiefbar. Hierna
serveren wij u graag een lekkere portie
mosselen met frietjes voor 15 € of
koude schotel met frietjes voor de
prijs van 13 €.
Op onze kindermenu staat frikandel met frietjes (3 €).
Een sfeervol life-orkest (The Almost
Swinging Jazz Band) zal tijdens het aperitief en eetmaal zorgen voor de muzikale omlijsting.
‘Zich vervelen’ zal zeker niet op het
menu staan, want voor de allerkleinsten
hebben wij gezorgd voor de nodige
animatie: grime, springkasteel,… en na
het eten kunt u nog nagenieten van een
potje koffie met een stukje taart of een
drankje naar wens.
Inschrijven kan tot en met 25 januari
2004 bij de leden van de muziekvereniging of op het telefoonnr. 056 70 09 86.

KAV
Een veelzijdige sociaal-culturele
vrouwenbeweging.

Wat zijn we?
KAV is de grootste vrouwenbeweging in Vlaanderen. Wie ons niet kent,
denkt dat we een bende oude madammen zijn die alleen maar koffiekletsen
organiseren. Maar KAV heeft een moderne kijk op de wereld. Ze geeft vrouwen de gelegenheid om met anderen
samen te zijn.
Als een boezemvriendin of een zorgende moeder koestert KAV vrouwen,
zodat ze volop kunnen genieten van het
samenzijn
met
andere
vrouwen.
Voor KAV staat de wereld helemaal
open : emancipatie, solidariteit, creativiteit, spiritualiteit en de belangen van de
vrouw op politiek, economisch, maatschappelijk en cultureel vlak.
Ontmoeten met inhoud, dat is ons
motto. Want groepsvorming en sociale
netwerken zijn het antwoord op deze
maatschappelijke euvels. Bij ons staat de
deur dus altijd open. We schudden de
ingedutte burgers wakker en doen niets
voor de schone schijn. In Vichte bestaan
wij dan ook reeds 68 jaar.

Voor wie zijn we er ?
Elke vrouw is welkom bij KAV. Of je
nu heel actief wil zijn of gewoonweg af
en toe eens wil proeven van onze activiteiten, we ontvangen je met open armen.
Kom je naar KAV om er vriendinnen te
ontmoeten of wil je je vooral sociaal engageren? Heb je veel vrije tijd en kan je
actief meewerken met KAV, of heb je
een drukke baan en wil je liever af en
toe met andere KAV’ers op reis gaan?
Wie je ook bent, KAV heeft altijd iets
in petto dat bij je past. Want KAV is een
moderne beweging die de moderne
vrouw door en door kent.
Bij KAV kun je genieten van :
– heel veel interessante activiteiten.
– het tijdschrift Vrouw & Wereld:
– alle KAV-diensten : de juridische adviesdienst, de kinderopvangdienst, de
onderwijsdienst...
– praktische, leerrijke en leuke uitgaven
(zoals kookboeken, zorgwijzers, juridische gidsen...)
– de steun van geëngageerde vrijwilligers en een professioneel kader
– de kracht van vrouwen onder elkaar :
samen op reis gaan, samen actie voeren, samen creatief bezig zijn, samen
een lezing of cursus volgen...
Programma: januari t.e.m maart
2004
––5/1/04 maandagnamiddag: vervolg breicursus/knuffelbeer
– 15/1/04 donderdagavond: dans 'free style
dance'
– 23/1/04 vrijdagavond: hoe grimeer ik mijn
kinderen?
– 1/2/04 zondagmiddag: koken met kinderen
– 2/2/04 maandagnamiddag: vervolg breicursus/knuffelbeer
– 3/2/04 dinsdagnamiddag: open kern/ thema “karakters onder de loep”
– 19/2/04 donderdagavond: demonstratie
“tafellinnen en optrekgordijnen
– 21/22/27/28 zat/zon/vrij/zaterdagavond: toneel KAV-KWB
– 1/3/04 maandagnamiddag of avond: de
smaak van Italië
– 8/3/04 maandagnamiddag: vervolg breicursus/knuffelbeer
– 13/3/04 zaterdag: bezoek St. Godelieve-

abdij Gistel (max. 30p).
Vor info bezoek onze site: www.kavvichte.tk of telefoneer op nr 056/77.54.66
Christine Cosaert

De Kasteelheren
1942 ligt al een hele tijd achter de
rug en al die jaren werd er heel wat
KSA-geschiedenis geschreven en herschreven. KSA Ter Vichten was en is een
bloeiende, actieve vereniging die, door
de jaren heen met de nodige ups en
downs, uitgroeide tot een jeugdbeweging waarvan velen trots kunnen zijn dat
ze er ooit deel van uitmaakten. Velen
waren eens lid van een leidersploeg die
vol overgave en idealisme ernaar streefde KSA Ter Vichten te kneden tot wat ze
is: een jonge, levendige jeugdbeweging
waar de leden, verantwoord spelen, kameraadschap en leren omgaan met anderen centraal staan. Voor sommigen
ligt die tijd al een hele poos achter de
rug, voor anderen lijkt het alsof het gisteren was.
Een aantal oudleiders vond dat de
toen gesmede banden niet verloren
mochten gaan en in 1999 werd de oud-

leiderswerking ‘De Kasteelheren’ boven
de doopvont gehouden.
5 jaar later zijn De Kasteelheren nog
steeds levendig en wel. De eerste activiteit is reeds achter de rug en dit werkjaar zijn er minstens nog een viertal activiteiten gepland. Was u ooit leider van
de KSA en zou u graag deelnemen aan
een van onze activiteiten of meer info
ontvangen, dan kan u altijd terecht op
onze website www.dekasteelheren.be.
Of u kan met ons contact opnemen via
dekasteelheren@vichte.be of via onze
PR-verantwoordelijke Geert De Maesschalck op het nummer 0495 / 212 312.

Rough Justice
viert 5-jarig bestaan
‘Hallo Vichte !’. Zo begroette Didier
Pruvoost het publiek op de vuurdoop
van Rough Justice in 1999 in de Stringe.
Het oorspronkelijke trio had de
groep opgestart in de winter van 1998.
Stijn – die tijdens het optreden in de
Stringe aan de kassa zat – kwam drie
maanden later de groep vocaal ondersteunen.
De line-up bestond vanaf toen uit
Didier Pruvoost (Vichte) op gitaar, Lieven Dekocker (ex-Vichtenaar) aan de
drums, Tobias Reyntjens op basgitaar en
Stijn Michels (Vichte) aan de micro.
In 2000 mocht RJ de allereerste editie
van Ploezerock openen.
In het najaar van 2000 nam RJ in eigen beheer de eerste demo-cd ‘Classified’ op.
Met regelmaat volgden de optredens
elkaar op. Zij stonden op het podium in
Café Den Breughel, Café Pitstop,
Waregem, Zwevegem, Machelen, Ruien,
Otegem, Wervik, Kortrijk, Oudenburg,
Eernegem, Dadizele…
In 2002 kwam Carine Dewever
(Vichte) de sound aanvullen met keyboard, tweede gitaar en blues harp.
In juli 2003 besloot Tobias om andere
muzikale horizonten te verkennen.
Twee maanden later neemt Xavier
De Donder (Oostrozebeke) de basgitaar
over.
Nog steeds gaan zij verder in hun
gekende stijl, die kan omschreven worden als een stevig potje rock met grunge,
blues en metal-invloeden. Samengevat:
ambiance verzekerd!
Rough Justice kan na 5 jaar putten uit
een repertoire van een twintigtal eigen
nummers die zij afwisselen met een 15tal kwalitatief hoogstaande covers zoals:
Whiskey in the jar (Metallica), Rocking in
the free world (Neil Young), Caroline
(Status Quo), Tush (ZZtop), Smoke on
the water (Deep purple), Bro Hymn Tribute (Pennywise), Paranoid (Black Sabbath),...
Hun covers en ook hun eigen nummers hebben een hoog ‘meezinggehalte’.
Via dit artikel willen wij iedereen danken die ons boekte, een CD kocht of op
gelijk welke manier interesse en sympathie toonde.
Hopelijk tot binnenkort op één van onze optredens (in Vichte?).
Meer info: www.rough-justice.be
Tel. 056 77 44 66 – 0476 79 75 13
info@rough-justice.be

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

