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Editoriaal
Beste Vichtenaren,
De dag dat de moderne flandriens
op hun composieten ros met computerontwikkelde tiptronic over Vichtse
bosstraatkinderkopjes zullen scheuren, zal nog even op zich laten wachten. De extra verteller die vorige
week enkele Vichtenaren eerst fronsend deed reageren, bleek uiteindelijk een aprilvis in een glas water te
zijn. De nieuwste productie van de Koninklijke Toneelgroep Streven was de
aanleiding tot deze speelse demarrage. Zij zijn echter niet de enige die
zich klaarmaken voor de eindspurt
van dit seizoen. Een heel peloton van
Vichtse verenigingen schakt nog even
over naar een hogere versnelling vóór
de start van het zomerreces. Zoals gewoonlijk licht deze editie een tip van
de sluier op rond deze dopingsvrije
activiteiten.
De Verteller die al aan zijn 17de
jaargang begonnen is, heeft naast de
vele vrijwillige medewerkers zijn bestaan te danken aan de adverteerders.
Zij zorgen ervoor dat we deze uitgave
al jaren kosteloos aan alle inwoners
van Vichte kunnen bezorgen. Deze
jaargang hebben nog enkele advertentieplaatsen open. Indien u geïntresseerd bent, neem dan zeker contact
met ons op.
Na het lezen van deze Verteller zal
het duidelijk zijn dat het parcours naar
de zomervakantie nog geplaveid is
met tal van culturele, geschiedkundige, sportieve en jeugdevenementen.
Laat niet na hieraan deel te nemen, zo
weten we tenminste dat Vichte leeft.
Tot op één van deze activiteiten!
Dominqiue Demurie

Wiel in Wiel
Beste Dorpsgenoten,
Met een zekere fierheid, wil ik U
namens onze nieuwe werkgroep
“Wiel in Wiel vzw “ meedelen dat “de
Vlaamse Textielprijs “, u welbekend
onder de wielerwedstrijd voor elite
renners te Vichte of beter nog “ Vichte
koers “, dit jaar en tevens ook de komende jaren zijn verder verloop zal
kennen op “DINSDAG kermis” in september, evenals de jaarlijkse wedstrijden voor Junioren en eliterenners zonder contract.
Dergelijk evenement vergt elk jaar
opnieuw een inspanning van zowel organisatoren, vrijwilligers als sponsors.
Na de vorige oproep in “de verteller”, werd massaal ingegaan om
“Vichte Koers” verder te zetten en

een 24-tal enthousiastelingen hebben
zich bereid gevonden voor deze organisatie.
Oprechte dank gaat uit naar dhr.
Pol Reynaert en dhr. Guy Piepers , jarenlang voorzitter en secretaris van
”Wiel in Wiel” Vlchte, en nu erkend
als ere-leden van de vernieuwde vzw.
Eveneens een dankjewel aan alle vorige bestuursleden die hun inspanningen gewoon willen verderzetten.
“Vichte koers” is en blijft een traditie, een sociaal vrij belangrijk gebeuren in ons dorp en wij zien er naar uit
U allen te mogen ontmoeten, voor, tijdens en na de “koerse” voor een leuke babbel, een snelle hap of een frisse
Ph. Degroote

Davidsfonds Vichte - 75 jaar
Ter gelegenheid van de tweede
Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 23 maart jl. stelde het Davidsfonds
Vichte in samenwerking met de vzw
Archeologische Stichting van ZuidWestvlaanderen het boek ‘ De dorpsheerlijkheid en het kasteel van Vichte’
van auteur Philippe Despriet uit Kortrijk voor. Meer dan 200 aanwezigen
woonden deze voordracht in de Oude
Kerk bij. Achteraf konden de vooringeschreven exemplaren worden verkregen.
De auteur schets Vichte als middeleeuwse heerlijkheid met zijn kasteel
en haar adellijke familie. Rond deze
pijlers is een hele dorpsmaatschappij
ontstaan, gegroeid rond een monumentaal erfgoed dat nu nog tot de
mooiste voorbeelden van de Nederlanden hoort. Gewapend met dit
prachtig geïllustreerd boek kan men
in heel Vlaanderen tal van aanverwante dorpen ontdekken en hun betekenis
beter begrijpen.
Boeken kunnen besteld worden
door overschrijving op rekeningnummer 119-2035428-03 van het Davidsfonds Vichte. Info : F. Vandemoortele E. Tinelstraat 5 - Vichte (056.77.28.89).
Het geheugen van Vichte
Naar aanleiding van het uitbrengen
van het boek “De dorpsheerlijkheid
en het kasteel van Vichte” door het
Davidsfonds, zijn er verschillende
mensen die navraag deden naar andere boeken omtrent de geschiedenis
van Vichte.
Er zijn nog steeds enkele exemplaren beschikbaar van de uitgave “Het
geheugen van Vichte”
Dit boek werd gepubliceerd door
de Spinspoele en de Dorpsraad als
blijk van hulde aan Leonard Blockeel.

“Meester” Leonard is de annalen ingegaan als de geschiedschrijver van
Vichte.
In het eerste deel gaan enkele
vrienden van Leonard in op enkele aspecten van zijn rijkgevulde leven.
In het tweede deel wordt uitvoerig
stilgestaan bij zijn levenswerk, namelijk de geschiedenis van Vichte.
Zo komen ondermeer zijn prachtige rondleiding in het Oud Kasteel opnieuw tot leven en de diverse kleine
bijdragen die vroeger in de verteller
verschenen. In het boek worden ook
de bange oorlogsdagen van oktober
1918 herleeft dank zij bijdragen van
Filip Santens maar vooral ook Jef Bogaert. Tot slot werd nog eens een
greep gedaan uit het rijke foto- en
prentkaartenarchief van Leonard.
Voor 20 euro kan u dit prachtig
boek aanschaffen bij de dir. Karel Demeulemeester of dr. Luc Vandamme.

Toneelgroep Streven
In deze drukke tijden voor wielrenners en hun gevolg springen wij van
Toneelgroep Streven gezwind in het
wiel. De werken in de Bosstraat worden tot nader order uitgesteld, maar
da’s niet zo erg, als het idee maar leeft
zeggen wij!
Intussen zijn we aan onze derde
productie van dit 60ste speelseizoen
toe, en beste Vichtenaren, het wordt in
alle opzichten van het woord een klassieker. Met “De muur van Ge-

raardsbergen” brengen we een gezellige en superherkenbare Vlaamse
tragi-komedie die iets zal doen bewegen. Voorafgaand is er de “59ste
Vichtse Pijl voor beloften” met aankomst in de Kerkdreef en dan trekken
we in een keer door naar de Oude
Kerk waar het spel kan losbreken. Let
wel, de plaatsen in de kerk zijn beperkt, tijdig reserveren is dus de
boodschap.
Roger Persoons uit de Bosstraat in
Vichte wordt verteerd door wielerpassie. Zoon Walter wint zijn eerste koers
en dat moet de start betekenen van
een carrière, een Museeuw of zelfs
een Merckx waardig.
Maar zijn zoon heeft heel andere
plannen met zijn toekomst! En bij de
trotse vader slaan de stoppen door. Hij
probeert nog wel zijn Walter via liefje
Martine naar de fiets toe te manipuleren, maar even later is het hek helemaal van de dam. Euforie wordt wanhoop. Het kleine wereldje wankelt; de
droom spat uit elkaar.
DE MUUR VAN GERAARDSBERGEN
Auteur: Jos Houben
Regie: Ludwig Poignie
zaterdag
10 april 2004 om 20u
maandag
12 april 2004 om 20u
donderdag 15 april 2004 om 20u
vrijdag
16 april 2004 om 20u
zaterdag
17 april 2004 om 20u
zondag
18 april 2004 om 18u
vrijdag
23 april 2004 om 20u
zaterdag
24 april 2004 om 20u
zondag
25 april 2004 om 18u
Oude Kerk - Vichte
Losse kaart: 7_€
Reserveren :
Francine en Pol 056/ 77 68 36
Carine en Frans 056/ 77 55 75

http://users.pandora.be/vichte/streven
P.S. : Voor zij die het hebben gemist : op vrijdag 7 mei om 20u is er
een extra voorstelling van Sneeuwwitje in De Stringe in Vichte. Reserveren maar !

KSA Ter Vichten
Ook dit jaar organiseert KSA ter
Vichten opnieuw een spetterende fuif.
Jong en oud kunnen zich op zaterdag
17 april uitleven op allerlei verschillende muziekgenres. Ook de dorstigen worden verwend met verschillende soorten cocktails en talrijke andere,
verfrissende, dranken.
Daarom heten we jullie van harte
welkom op ’t STRANDBAL in CC De
Stringe vanaf 21 uur. Kaarten kunnen verkregen worden bij een van de
leiders van de KSA.
Mis het niet, u zal het zich anders
beklagen!
Met vriendelijke groet
KSA ter Vichten.

BGJG
Dag van de Gezinnen
op zondag 16 mei 2004
GRATIS
OPENDEURACTIVITEIT
VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN onder
de slogan DE GEZINSBOND THUIS in
GEZINNEN

ORGANISATIE : afdeling VICHTE, in samenwerking met de afdeling INGOOIGEM en KASTER
EXCLUSIEVE NATUURWANDELING in Tiegem voor het hele gezin in het natuurgebied Bassegembos
(alleen toegankelijk met gids) en het
Sint-Arnolduspark; vrije start tussen 14
en 15 u aan het natuureducatief lokaal
De Boomklever in het Sint-Arnolduspark.
Cafetaria open!
Fotozoektocht en natuuropdrachten
(met het gezinsrugzakje) voor de kinderen.
De Gezinsbond van Vichte, Ingooigem en Kaster werkt samen met de
plaatselijke afdeling “Krekel” van Natuurpunt. Op 16 mei kunnen we wellicht nog genieten van de prachtige
bloei van de boshyacinten!
Contactpersoon: Pol Ostyn, Deerlijkstraat 3, 8570 VICHTE - telefoon:
056
77
93
19
e-mail:
Pol.Ostyn@pandora.be
4° Smoefeltocht
De GEZINSBOND KLEURT JE DAG
Op zondag 6 juni organiseert de
Gezinsbond Vichte hun met als thema
“KLEUR”.
Vanaf 13u30 tot 14u30 kan er aan
de Gemeentelijke Lagere School gestart worden voor een wandeling van
ongeveer 6 km.
Met het ganse gezin, de familie,
vrienden en kennissen wordt iedereen
uitgenodigd om mee te stappen op
een prachtig parcours en zo nog meer
mooie plekjes van onze gemeente te
ontdekken. Het parcours is ook toegankelijk voor kinderwagens.
Onderweg zijn er natuurlijk culinaire en misschien ook wel andere verrassingen te beleven.
De deelnameprijs is voor : Leden :
kinderen 6 – 12j : 3 €_ - Volwassenen :
6 € - Gezinskaart : 18 € - Niet-leden :
kinderen 6 – 12 j : 5 € - Volwassenen :
8€
Meer info en inschrijven bij :
Gerrit Bauwens – Mieke Laridon,
Ter Beke 8 - 056 77 65 21 / Joris Vercruysse – An Verplaetse, Beukenhofstraat 26 - 056 77 67 30 / Henk Vanwymelbeke – Dona Beunens, D. Vanhautestraat 13 - 056 77 54 50

KOMAAN !
Jaarprogramma 2004
Op 18 maart jl. werd het startschot
gegeven voor een tweede werkjaar
van “KOMAAN!” (KMO-werkgroep
Groot-Anzegem). Wij ontvingen als
gastspreker : Staatssecretaris Vincent Van Quickenborne. Deze
streekgenoot is advocaat van opleiding, werd in 1999 verkozen tot senator en werd in 2001 lid van de Kortrijkse gemeenteraad. Sinds de recentste
verkiezingen is hij staatssecretaris
voor de VLD toegevoegd aan de diensten van de Eerste Minister. Voluit heet
zijn mandaat : Staatssecretaris voor
Administratieve Vereenvoudiging.

Verder bieden wij onze leden volgend jaarprogramma aan:
21 mei 2004 : Tijdens onze tweede activiteit
brengen wij een exclusief geleid bezoek aan
één van de grootste economische draaischijven
van West-Europa, en misschien wel van de wereld : de Haven van Antwerpen.
16 september 2004 : Brandweer-Commandant Piet Beirlaen ontvangt ons in de brandweerkazerne van Anzegem (Vichte) en zal het
onder meer hebben over brandpreventie in
bedrijven.
December 2004 : De Heer Chris Vandenbroeke uit Waregem, gewezen ondervoorzitter
en algemeen secretaris van de VU, is sedert
1995 lid van het partijbestuur van de NieuwVlaamse Alliantie N-VA, lid van het Vlaamse Parlement en Gemeenschapssenator voor dezelfde
partij. Wij ontvangen hem in zijn hoedanigheid
van Professor aan de Universiteit van Gent,
waarbij hij als zal onderhouden over één van
zijn vakgebieden : Demografie en de demografische verschuivingen in Vlaanderen en België.

Om lid te worden en zo deel te nemen aan een werkjaar dat belooft minstens even boeiend te zijn als het vorige, schrijft U € 20 over op 7380080027-24 (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 te 8570 Anzegem-Vichte,
tel: 056/773399, e-mail: komaan@skynet.be.

Karakterbierweekend
Na het overdonderend succes van
vorig jaar kon het niet uitblijven. Er
komt een tweede editie van het karakterbierweekend in de Stringe in Vichte.
HOP (Heerlijk Objectief Proeven),
de organisator, wil de consument aantonen hoe rijk aan verschillende smaken onze biercultuur is. Het Karakterbierweekend is in ieder geval geen
braspartij maar een gezellige degustatienamiddag waar het hele gezin
naartoe kan
Er wacht de bezoeker een gul onthaal, een warme sfeer en lekker te
ontdekken biertjes.
Voor de mensen die het graag gezellig hebben en er vooral een familiale uitstap willen van maken heeft HOP
gezorgd voor frisdranken, versnaperingen en de mogelijkheid om wat tussen de kiezen te krijgen. Er wordt opnieuw voor een aparte kinderhoek
met gespecialiseerde opvang gezorgd. Daarnaast zijn tal van exclusieve bierattributen (magnums, geschenkverpakkingen, clusterpacks…)
te winnen in een voortdurende ‘altijd
prijs’ tombola.
Het Karakterbierweekend gaat
door op 5 en 6 juni 2004 in het Cultureel Centrum ‘De Stringe’ Ommersheimplein te Vichte. Telkens van 14.00
uur tot 23.00 uur.

20 jaar Textieltrekkers vzw
2004 wordt voor Wandelclub De
Textieltrekkers vzw een jubileumjaar.
20 jaar clubwerking kan niet zomaar
voorbijgaan en dat zullen ze in Vichte

dan ook wel gewaar worden. Buiten
de jubileumtocht (met een aantal speciale controleposten) nl. de 10e Prutsketochten welke doorgaan op zondag
12 september richt onze club de 1e
Internationale Wandeltocht van Vichte
naar het Duitse Neumagen / Dhron
(aan de Moezel –tussen Trier en Bernkastel-Kues) over een afstand van 435
km in. Deze tocht kader in 40 jaar
vriendschapsband tussen een aantal
families van onze wandelclub en enkele families (wijnbouwers) in Neumagen Dhron.
Aan deze tocht nemen een 50-tal
moedige stappers deel, bijgestaan
door een 25 tal medewerkers die instaan voor de dagelijkse verzorging
van de wandelaars. Zij zorgen o.a.
voor het klaarmaken van het ontbijt,
bevoorradingsposten
onderweg,
avondeten en de organisatie van de
slaapplaatsen in de diverse sporthallen waar zal overnacht worden.
Het parcours is zo uitgebouwd dat
hoofdzakelijk kleine gemeentelijke
wegen, veld- en boswegen worden
bewandeld. Vooral in de Ardennen
worden praktisch uitsluitend veld- en
boswegen uitgekozen.
De wandelaars krijgen onderweg
eveneens de logistieke en fysieke
steun van een medische ploeg van
Het Rode Kruis afdeling Anzegem/Waregem en om de ca. 6 à 7 km krijgen
de wandelaars een kleine bevoorradingspost voor de voeten geschoven.
Rond de middag is een grotere controle en rustpost voorzien.
Het wandelschema voor deze tocht
ziet er als volgt uit :
Donderdag 22 Juli om 19 uur officieuze start aan Prutske in aanwezigheid van het gemeentebestuur en de
sponsors.
Overnachting van alle deelnemers
en medewerkers in De Stringe
Vrijdag 23 juli om 7 uur start van
de 1e etappe aan De Stringe
Het etappeverloop (in km), dat
wordt uitgepijld, ziet er als volgt uit :
Vr 23.7
Za 24.7
Zo 25.7
Ma 26.7
Di 27.7
Wo 28.7
Do 29.7
Vr 30.7

Vichte - Ghislenghien
Ghislenghien - Les Bons Villers
Les Bons Villers - Profondeville
Profondeville - Nassogne
Nassogne - Wiltz (Lux.)
Wiltz - Diekirch
Diekirch - Helenenberg
Helenenberg - Neumagen/Dhron

53,3
62,3
50,7
69.5
65,7
43,3
46,7
43,3

Het parcours belooft uitzonderlijk
mooi te zijn maar is ook niet van de
poes. Dagelijks zijn de stappers tussen 10 à 15 uur onderweg. Uitslapen
is dan ook niet mogelijk en dat maakt
deze tocht dan ook behoorlijk lastig.
Zo zal op 26 & 27 juli om 5 uur ’s morgens reeds gestart worden temeer
eens we de Ardennen hebben bereikt
geen meter plat meer valt te bewandelen.
Aan de aankomst worden alle deelnemers opgewacht door de plaatselijke burgemeester en schepenen bijgestaan door de Wijnkoningin die alle
stappers welke de eindcontrole bereiken met een heel speciaal aandenken
zullen huldigen.

De terugreis gebeurt op zaterdag
31 juli nadat we hopelijk nog in de mogelijk waren een goed glas moezelwijn te drinken en dit bij een uitzonderlijk avondfeest.
Meer informatie over Vichte – Dhron bij : S. Bossuyt – Oudenaardestraat
60 – 8570 Vichte (tel. 056/77.70.89)
Je hoeft uiteraard niet over extreme
wandelbenen te beschikken om wandelclub De Textieltrekkers te vervoegen, ook gewone stappers voor kleine
tochtjes vanaf 5 km op eigen tempo
zijn in onze club welkom. Voor slechts
12 Euro/jaar kan je genieten van een
gezonde en deugddoende ontspanningssport en een goede verzekering.
Je bent steeds welkom.
20 Jaar Textieltrekkers : je
hoort nog van ons !

Vreugdedronk
Juist voor de moeder aller sportzomers, 3 weken voor den congé, een
week voor Vichte keremesse …
Op de 26ste dag van de 6de
maand in het vierde jaar van het derde
millennium… 2 stonden nadat de klok
12 keer geslagen heeft en de zon nog
niet ondergegaan is gebeurt het…
U zal het misschien vlug vergeten
maar ondergetekenden niet. Die dag
trouwen wij.
Graag grijpen we dit evenement
aan om een oude traditie in onze contreien te introduceren.
In sommige streken, landen is het
de gewoonte om na de trouwmis, voor
de kerk, een “vreugdedronk” aan te
bieden aan de eucharistiegangers en
toevallige passanten.
Een leuke traditie vinden wij, om zo
de vreugde van de pas getrouwden
en de familie te delen met iedereen.
Bij deze bent u, alle Vichtenaren, uitgenodigd om met ons een glas Duchesse te komen drinken op 26 juni.
Om praktische redenen wordt de
dronk gegeven op de Vichteplaats in
café “den Hert”. Het vat Duchesse
wordt er aangesloten om 15u.
Hopend u er talrijk te mogen begroeten tekenen wij,
Marie Schuermans en J.-Ch.Verhaeghe

Ploezerock
Om de traditie in eer te houden geven wij
nu al een voorsmaakje van wat je kan verwachten tijdens de 5de editie van Ploezerock.
De opdracht wordt elk jaar moeilijker om
groepen te vinden die hetzelfde niveau van de
voorbijgaande jaren kunnen evenaren.
Toch zijn we er dit jaar terug in geslaagd en
hebben we vier schitterende groepen gevonden, een vijfde editie vraag immers om een extraatje, de groepen zien er als volgt uit ;
De Jhonny’s: Deze Moense groep heeft het
voor mekaar gekregen om Nederlandstalige
rock nieuw leven in te blazen. Ze zijn dan ook
een opener van formaat.
Debbie Tells Deze Beatles-coverband bevat een groepslid uit eigen Vichtse kringen. De
groep heeft de oorspronkelijke arrangementen
van de Beatles soms grondig aangepakt, doch
zonder echt afbreuk te doen aan de herkenbaarheid van de songs. De sterk verscheiden
muzikale achtergronden van de groepsleden
zorgt voor een heel diverse mengeling van stijlen, waarin rock centraal staat. De muziek van

Debbie Tells wil een breed publiek bekoren
met bruisende poprock die nieuw en toch gekend klinkt. Alle grote hits van de Beatles passeren de revue, zodat iedereen kan meezingen
naar hartelust.
Give Buzze : Dienen ze nog voorgesteld te
worden, Na hun jarenlange rally doorheen het
Belgische muziekcircuit en reeds te gast op onze eerste editie zijn ze er terug. Onsterfbaar en
vol power zullen ze opnieuw ons publiek weten
op te zwepen op het onverstoorbare ritme van
deze Bluesrockband. Dit Gents trio zal zeker het
ideale voorprogramma zijn voor onze laatste
groep.
Action in DC : Onze Nederlandse bovenburen hebben het ;”een ware AC/DC-tribute
band”. Deze heren zijn zowat het evenbeeld
van wat je verwacht. Na vorig jaar te hebben
gespeeld op het Schwung-festival te Roeselare
in het voorprogramma van o.a. Thin Lizzy en
Deep Purple en na een Australische tournee dit
jaar, zijn wij aan de beurt. Het belooft een waar
spektakel te worden qua show en muziek. De
ideale afsluiter van een spetterende avond.
Ingang is zoals elk jaar gratis en hopelijk
vloeit het bier even rijkelijk en zijn de benen
even soepel als voorbije jaren.
Tot dan - Het bestuur

Land- and seascapes
Tijdens het paasweekend is er een tentoonstelling in de oude fabrieksgebouwen van de firma Dewaele in de Pieter Busschaertstraat. Het
gaat om schilderijen van de jonge kunstenaar
John Vandewiele (°1977). Eerder stelde hij al
tentoon in de oude fabriek van Steeno te Otegem, waar hij afkomstig van is. De titel land- and
seascapes refereert aan natuur, maar je hoeft er
niet altijd landschappen in te zien. De tentoonstelling kan bezocht worden op vrijdag 9 april
vanaf 18.30 u. Op zaterdag 10, zondag 11 en
maandag 12 april zijn de uren van 10 tot 19 u.

Kampen
KSA Ter vichten
KSA ter Vichten gaat dit jaar opnieuw op
kamp! En het belooft opnieuw fantastisch te worden:
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) reizen
dit jaar nog verder dan gewoonlijk. Om de 4
jaar organiseert KSA Noordzeegouw een Lourdeskamp voor Jonghernieuwers. Daar zullen ze,
samen met honderden andere jongeren, een
fantastische 8-daagse beleven en dit van 20 tot
28 augustus. De Hernieuwers gaan dit jaar op
culturele trektocht richting Barcelona en omstreken. Zij vertrekken op 23 juli en keren op 4 augustus terug.

VKSJ
Wij gaan van 12/07/2004 tot 20/07/2004 op
kamp naar Nieuwpoort. In het heem ISARA,
Brugsesteenweg 19 8620 Nieuwpoort.

Agenda
KAV
APRIL
4 - zondagmorgen: paasviering
7 - woensdagavond: bloemschikken
25 - zondagmorgen: uitwaaitocht
MEI
4 - dinsdagavond: start fietsseizoen:
wekelijks om 19u: verzamelen aan de Kerk
8 - zaterdagavond: Misviering + receptie moederdag
JUNI
19 - zaterdag: verrassingsuitstap
JULI
2 - vrijdagavond: avondje uit
7 - woensdagnamiddag: uitstap met kinderen
Iedere maandagavond zwemmen in het Gaverbad te Deerlijk om 19.45u.
www.kavvichte.tk

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 !

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

PC SALES & REPAIR
for YOUR quality computer

Optiek
SYNHAEVE

Balder
VAN EECKHOUTTE

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

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

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

TE HUUR

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 GROUP

OPTIEK
OOGMETING
CONTACTLENZEN

verkoop en techniek

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

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

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

