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DE VERTELLER
Jaargang 18 nr. 1 - Nieuwjaar 2005

Editoriaal
Geachte dorpsgenoten.
Het nieuwe jaar wenkt alweer. Volgende week is het zover, dan worden
de glazen weer geklonken op een
voorspoedig en gelukkig nieuwjaar in
aanwezigheid van vrienden of familie,
en zoals het bij een groeiende traditie
hoort, willen we dit ook opnieuw met
alle Vichtenaren tezamen doen. Hiervoor worden jullie hartelijk uitgenodigd in het Kasteel Verhaeghe op de
eerste dag van het nieuwe jaar tussen
11.30 en 12.30 uur. Laten we daar samen het glas heffen, de warme gloeikriek staat alvast klaar.
Het uitzicht van ons dorp zal in
2005 wellicht een stukje veranderen.
De Bekaert-site begint wat vorm te
krijgen en de gemeenteschool zal
meer dan een facelift ondergaan. Het
oude gebouw dichtst bij de Beukenhofstraat en opgetrokken in 1876, valt
definitief onder de sloophamer. Het
maakt plaats voor nieuwe architectuur
aangepast aan de huidige en toekomstige noden van het onderwijs. Tevens
creëert deze nieuwbouw meer plaats
voor het gemeentelijk kunstonderwijs.
Zij vindt namelijk een ruimer en vast
onderkomen in de bestaande schoolgebouwen. De bouwwerken worden
aangevat in de komende lente, de
opening is gepland voor september
2006. Deze impuls kan misschien een
stap zijn voor de gemeenteraad om
ook andere knelpunten in ons dorp
passend op te lossen: de problematiek
rond de geluidsisolatie van de Stringe,
het gebrek aan een eigen stekje voor
onze bejaarden die in hun eigen dorp
willen blijven of ruime vaste bergingen voor de Vichtse cultuur en jeugdbewegingen zijn hier maar enkele
voorbeelden van.
Enfin de verenigingen zullen zeker
ook niet bij de pakken blijven zitten. Je
mag er van op aan dat de vele vrijwilDorpsraad VICHTE
nodigt alle dorpsgenoten uit
op haar

NIEUWJAARSRECEPTIE
2005
1 januari 2005
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)

ligers weer een resem aan activiteiten
zullen organiseren waar elk wel zijn
gading zal bij vinden. Deze verteller
licht alvast een tipje van de sluier op.
Mag 2005 jullie alles gunnen waar jullie hart naar verlangt en hopelijk zien we
elkaar op één van de vele activiteiten van
het Vichtens bloeiend dorpsleven.
Tot Vichtens
Dominique Demurie

Oproep voor het Sinterklaasfeest
Beste dorpsgenoten,
Op 28 november ging voor de 5e
maal het Vichtes Sinterklaasfeest door.
Het dorpsfeest werd, ondanks het
slechte weer, opnieuw een groot succes, dit vooral door de inzet van velen.
We willen u of uw vereniging dan
ook oprecht en van harte danken
voor de belangeloze inzet en 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 6e editie op
zondag 27 november 2005.
Maar zo een feest vraagt heel veel
werk op voorhand. We zijn dan ook
dringend op zoek naar mensen die
willen meehelpen bij de organisatie.
Of je nu tot een vereniging behoort of
niet, doet er niet toe, je bent steeds
welkom. Of misschien wil je enkel de
dag van het feest zelf meehelpen, ook
dat kan. Wil je meehelpen, dan graag
een berichtje naar Henk Vanwymelbeke : 0475/640466.
Alvast bedankt en tot volgend jaar.
H. Vanwymelbeke

Ilo-Ilo
Beste vrienden,
Graag even uw aandacht voor het
volgende : wij vinden het belangrijk
dat er in deze eindejaarsperiode ook
even aandacht gaat naar de minderbedeelden in onze wereld. Daarom
vragen wij met de werkgroep rond
het melaatsendorp Sancta Barbara
op de Filippijnen uw steun. Heel wat
mensen vonden reeds de weg naar
ons project, alle mensen die meewerken aan de volksspelen, de leden van
het St Stefanuskoor, de leerlingen van
de beide scholen, de leden van de parochieraad, al onze milde schenkers,
alle vrijwilligers die zomaar eens bijspringen,... Alle mensen die ons project een warm hart toedragen willen
wij hierbij van harte bedanken.

Het is heel belangrijk dat we mogen blijven rekenen op uw warm hart.
Daarom deze woorden van 'De
bond zonder naam' :
Brood dat men deelt smaakt beter !
Iedereen weet het nu !
Miljoenen mensen lijden honger, gisteren, vandaag en morgen.
Wat doen wij, mensen
die een goede tafel en een zacht bed hebben ?
Schrikken wij bij de confrontatie met dit werelddrama ?
Hebben wij medelijden ?
Werpen we de schuld op anderen ?
Schrikken helpt niet!
Medelijden helpt niet !
De schuld op anderen werpen is een vlucht ...
Het enige wat overblijft is DELEN,
Ons brood, onze welstand, ons comfort en onze luxe.

Mensen die willen meedoen aan
onze jaarlijkse 'Nieuwjaarsgift voor
Iloïlo' kunnen :
– storten op rek. nr. 035-2693750-04
van onze werkgroep Iloïlo Vichte
– storten op rek. nr. 000-0718676-03
van Kontinenten vzw met fiscaal attest voor giften vanaf 30. (met vermelding FILI0010 Melaatsendorp
ILOILO)
Hartelijk dank vanwege de Wergroep Iloïlo-Vichte : Olekenbosstraat
36, 8570 Vichte - 056 77 50 22 - e-mail :
Patriek.Vaneeckhout@skynet.be

Komaan !
Het tweede werkjaar van de KMOwerkgroep Groot-Anzegem – 'KOMAAN !' zit erop.
De laatste activiteit van 9 december kende grote bijval. Het betrof dan
ook een bezoek aan het nieuwe Gerechtsgebouw te Kortrijk, waar de
huiswaarder ons rondleidde in de verschillende rechtbanken en griffies. Be-
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stuurslid en advocaat Nicolas Duquesnoy maakte ons wegwijs in de hiërarchische opbouw van het Belgische
rechtssysteem, verduidelijkte met
voorbeelden de praktische werking
en schetste op een verstaanbare manier de functies en werkgebied van diversen rechtbanken en hoven.
Tijdens het afgelopen jaar konden
ruim 60 leden genieten van 4 uiteenlopende activiteiten :
Op 18 maart verwelkomden wij
streekgenoot Vincent Van Quickenborne, senator, Kortrijkse gemeenteraadslid en staatssecretaris voor ‘Administratieve Vereenvoudiging’.
Tijdens onze tweede activiteit op
21 mei brachten de leden en hun gezin een geleid bezoek aan de haven
van Antwerpen en na een gezamenlijk
middagmaal bezochten we aansluitend de Zoo.
Op 16 september waren we verwacht in de brandweerkazerne, waar
Commandant Piet Beirlaen het onder
meer had over voorzieningen bij industriële nieuwbouw en mogelijke aanpassingen in bestaande bedrijven, inzake brandpreventie.
Lid worden in 2005 kan door overschrijving van € 20 op 738-0080027-24
(lidmaatschap fiscaal aftrekbaar art. 49
WIB). Op die manier zijn alle activiteiten voor U en Uw gezin gratis.
Het jaarprogramma 2005 zal opnieuw bestaan uit 4 activiteiten. Wij
kunnen U alvast meegeven dat wij op
15 maart 2005 een gespreksavond
organiseren waar een deskundige
verbonden aan Unizo-Nationaal ons
zal informeren over onze rechten en
plichten bij fiscale en sociale inspecties.
Meer informatie bij de stuurgroepleden of op volgend adres: Beukenhofstraat 70 te 8570 Vichte, tel : 056/773399,
e-mail : komaan@skynet.be.

TC Vichte : jeugdvriendelijk
Lessen mini-, midi- en maxitennis
van januari tot april 2005
Hierbij informatie i.v.m. de jeugdlessen die TC Vichte organiseert vanaf
januari 2005 in de sporthal te Vichte.
Lessen voor kinderen van 5 tot 12 jaar (derde
kleuter en lagere school) :
Minitennis :
dinsdagavond van 17.00 tot 18.00 uur
zaterdagnamiddag van 14.00 tot 15.00 uur
Miditennis:
dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur
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 van 12 tot 18 jaar :
Lessen telkens op zaterdag :
09.00 tot 10.00 uur : maxitennis initiatie
10.00 tot 11.00 uur : maxitennis halfgevorderd
11.00 tot 12.00 uur : maxitennis gevorderd
12.00 tot 13.00 uur : maxitennis gevorderd
13.00 tot 14.00 uur : maxitennis gevorderd
De lessen starten op zaterdag 8, dinsdag 11 en donderdag 13 januari 2005. De

lessen lopen tot aan de paasvakantie (10 lesuren
per groep). Nadien kan er opnieuw ingeschreven worden voor lessen die doorgaan op de
buitenvelden tot aan de zomervakantie.
Inschrijvingsgeld ? Minitennis 40 euro,
miditennis 50 euro en maxitennis 75 euro (dit
mag betaald worden bij de eerste les in januari
2005 aan de lesgever).
Inschrijvingen ? Gelieve vooraf in te
schrijven bij de jeugdcoördinator Alain Demurie, Delfien Vanhautestraat 62, 8570 Vichte - tel
056 77 66 96, email : alain.demurie@skynet.be.

Toneelgroep Streven
Beste toneelvrienden
Via deze Verteller willen we u in de
eerste plaats in naam van de hele Strevenequipe bijzonder prettige feestdagen en een voorspoedig 2005 toewensen. Een open doekje voor u allen in
het nieuwe jaar !
Ook wij zullen de komende dagen
weer vooral rondhuppelen in ons beste feestpak, maar in tussentijd laten we
evenmin na een fijn stukje theater voor
u te prepareren. En ja, we zijn volop
bezig een traditie aan het smeden,
want het is januari en dus zijn wij er
weer met twee frisse monologen, voor
u gepresenteerd in een knus en warm
decor. (Oorspronkelijk hadden we
‘Oordeel’, een monoloog van Barry
Collins voorzien, maar wegens administratieve problemen zagen we ons
genoodzaakt een alternatief te kiezen.)
'De rebellen van Bologna' (Obscene fabels) en 'Het verhaal van de
tijger' (De tijger en andere verhalen)
zijn opnieuw twee schitterende vertellingen van de hand van de Italiaanse
Nobelprijswinnaar Dario Fo. Net als
twee jaar geleden toen Peter en
Jean-Pierre zich met ‘Ondeugende
Fabels’ lieten opmerken in het zaaltje
van café Den Hert, kiezen we nu dus
opnieuw voor verhalen van Fo. Waarom ? Gewoon omdat de man uiterst
sappig en grappig schrijft en omdat
we met Peter en Jean-Pierre twee geknipte personen in huis hebben om
die verhalen te vertellen.
Place to be is wederom De Stringe, maar deze keer zal u op het podium zitten, kwestie van de gezelligheid
wat aan te scherpen. Naast de twee
vertellingen laten wij ook Brillantine
ofte ‘het balorkest der plastieken rozen’ op u los en zij zullen de hele
avond perfect aan elkaar ‘djingelen’.
Tot dan !
TIGRE BOLOGNAISE
auteur : Dario Fo / spel : Jean-Pierre Opbrouck en Peter Deslee / muziek : Brillantine
vr 7/1 om 20 u - za 8/1 om 20 u vr14/1 om 20 u - za15/1 2005 om 20 u
CC De Stringe – Vichte
Seizoenskaart: 15 € / Losse kaart: 7 €
Francine en Pol : 056 / 77 68 36
Carine en Frans : 056 / 77 55 75
Meer info : drieluik of www.strevenvichte.be

Davidsfonds Vichte
Literaire avond in de Oude Kerk
Op vrijdag 28 januari 2005 om 20
u. organiseert Davidsfonds Vichte in

samenwerking met de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek zijn literaire
avond in de Oude Kerk.
Oswald Maes, ook gekend als Rogerke uit Thuis, brengt 'Gezelle, den
aardigaard'. Dit programma verrast en
onthult eveneens een totaal onbekend
Gezelle. Meteen wordt duidelijk dat
Gezelle hoegenaamd geen priesterdichter was die zich opsloot in een
ivoren toren. Hij leefde tussen de mensen, kende hun kleine kantjes en deelde in hun vreugde.
Toegang : 5 €.

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 13 februari 2005 in
de grote zaal van CC De Stringe.
Vanaf 11.30 uur 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 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:volksspelen, springkasteel,… en na het eten kunt u nog nagenieten van een potje koffie met een
stukje taart of een drankje naar wens.
Inschrijven kan t.e.m. 7 februari
2005 bij de leden van de muziekvereniging of op het tel. nr. 056/70 09 86.

Gezinsbond Vichte
• wo. 12 jan. 2005 sporthal Beekdale 20.30 u - 21.30 u : start reeks 10
lessen CONDITIETRAINING (tot
einde maart), € 25 voor Bondsleden,
€ 35 voor niet-leden.
• za. 22 jan. 2005, 19 u in De Stringe: Woody (Jan De Smet & Arne Van
Dongen) muzikaal familietheater voor
ouders en kinderen vanaf 5 jaar (tickets: € 7 - € 5.50 / Bondsleden: € 5)
Woody Guthrie (1912-1967) is één
van de belangrijkste folkzangers uit de
Amerikaanse muziekgeschiedenis; hij
wordt beschouwd als de peetvader
van zowel Bob Dylan als Bruce
Springsteen. Guthrie was erg sociaal
bewogen en schreef meer dan duizend liedjes, ook voor heel jonge kinderen. Deze schat bleef tot hiertoe onaangeroerd in het Nederlandse taalgebied. De heldere vertalingen van
Frank Vander Linden (De Mens), de
vrolijke arrangementen van Jan De
Smet (De Nieuwe Snaar), en de swingende contrabas van Arne Van Dongen (o.a. Het Muziek Lod) maken van
de liedjes van Woody Guthrie een gezellige, warme en vooral muzikale
voorstelling voor jonge kinderen.
Woody vindt voor elke song een hel-
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dere spelsituatie, groeit nog tijdens de
rit en pakt het kinderpubliek zonder
meer in. Eenvoudig en simpel. Maar
simpelweg goed. (De Standaard)
• zo 6 feb. 2005, 9.30 u in de refter
van de gemeenteschool : KOKEN
MET KINDEREN (i.s.m. J.K.A.V.)
voor kinderen van 1e en 2e leerjaar.
Receptie voor de ouders om 11.30 u.
(Leden: € 4, niet-leden €6)
Wie met de Gezinsspaarkaart tussen 1 januari en 31 maart een betaling van € 20 doet, neemt deel aan een
tombola (15 waardebonnen van €
15). Deelnemende handelaars : schoenen en dameskleding Chagall, optiek
Dauw, kinderboetiek Dopido, lingerie
Roos, optiek Synhaeve.

Toneelgroep 'De Schietspoele'
Naar jaarlijke traditie brengen wij
in februari 2005 opnieuw een toneelvoorstelling :
'AAN DE OEVERS VAN DE SCHADUW'
auteur: David Tristram / vertaler: Koen
Wassenaar / regie: Vantomme Damien
/ organisatie: KAV-KWB Toneelgroep
'De Schietspoele' / genre : komisch
drama / spelers : Dirk Bostoen, Dominique Bostoen, Gudrun Roobrouck,
Kathelijn Trachet, Marysse Nadine en
Ronny Vanhoutte
korte inhoud : Na de ongelukkige
dood van zijn vrouw is de toneelschrijver Edward volledig aan lager wal geraakt. Hoewel hij zijn vrouw haatte,
blijft hij worstelen met de vraag of hij
haar dood had kunnen voorkomen.
Edward heeft bij Alex een kamer gehuurd waar hij zich verliest in drank
en wanhoop. Als op een avond de
geest van zijn overleden vrouw Ruby
verschijnt, probeert Edward met het
verleden in het reine te komen. Onder
de 'regie' van Ruby wordt het drama
van hun relatie en haar dood herhaald.
speeldata: za 19/2 2005 om 20 u - zo
20/2 2005 om 18 u - vr 25/2 2005 om
20 u. - Za 26/2i 2005 om 20 u.
plaats van uitvoering : cc De Stringe,
Ommersheimplein te Vichte
reserveren : genummerde kaarten aan
€ 6 te bekomen bij Rita Depraetere,
Weggevoerdenlaan 20, Vichte - tel.:
056 77 51 91 (iedere dag vanaf 14 uur)
en bij alle leden van 'De Schietspoele'.

2de AKTIV-tochten
Zondag 20 februari
AKTIV staat voor de deelgemeenten van Groot Anzegem : Anzegem Kaster - Tiegem - Ingooigem - Vichte.
Op de eerste Aktiv-tochten die met
2650 deelnemers werd afgesloten in
2004, werd als startplaats Kaster uitgekozen. Voor de editie 2005 kozen wij
voor TIEGEM, net aan het begin van
de Vlaamse Ardennen.
De kleinste afstanden, (6 en 12 km)
bewandelen een resem veldwegels
met prachtige vergezichten en hebben een halte in het O.C.. te Kaster ; de
12 km doet via een lus over de Varent
dezelfde halte nog eens aan. Vanaf de
18 km (25 en 35 km) trekken de wan-

delaars zuidwaarts, richting Waarmaarde tot aan de rand van het Kluisbos met ettelijke wondermooie natuurpaden langs oude Scheldearmen ; de
35 km krijgen er een stevige kuitenbijter bij in het Kluisbos.
Terug een volledig nieuwe omloop
om u tegen te zeggen : bos, veldwegel, water, met om de 6km een op zijn
Textieltrekkers, meer dan verzorgde
halte… Meer moet dat niet zijn !
Tot wandel op 20 februari
De Textieltrekkers vzw Vichte

KSA Ter Vichten
Op 26 maart 2005 (Paaszaterdag)
geeft KSA Ter Vichten in zaal CC De
Stringe hun vernieuwde versie van het
alombekende 'Strandbal' die reeds
enkele jaren plaatsheeft.
Dit jaar wordt het niet zomaar een
fuif maar wel een fuif met verschillende
nieuwe zaken zoals een schitterende
lightshow en het betere DJ werk van DJ
BB en special guest DJ AXL PELEMAN.
Deze laatste is natuurlijk alom gekend
als muzikant bij Camden en Asbury
faith, maar ook van zijn tv-werk bij 'Aan
tafel' waar hij de Vlaming weer leerde
zingen en 'De laatste show'.
Kaarten kosten €3 in voorverkoop,
4 euro aan de deur en zijn te verkrijgen bij de leiding.

Bent u uit 't goede hout gesneden ?
'Kom op tegen kanker' organiseert,
samen met de afdeling Bos & Groen
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vereniging voor
Bos in Vlaanderen, haar 2e Boompjesweekend.
Van 4 tot 20 maart 2005 worden u
pakketten aangeboden met de slogan
“Uw 5 euro valt in goede aarde”. Het
omvat een boomcertificaatsticker, een
boomlabel waarop u uw naam kan invullen. Op 20 maart, de Internationale
Boomplantdag, wordt per certificaat
een boom geplant met uw naamkaartje aan het Preshoekbos te Menen.
De opbrengst van de verkoop gaat naar :
– projecten van de Vlaamse Liga tegen Kanker.
– opvang van kinderen met kanker
– palliatieve zorg van kankerpatiënten
– preventiecampagnes.
Op verschillende locaties in de gemeente Anzegem zullen de boompakketten aangeboden worden. De milieuraad samen met Natuurpunt Krekel
Anzegem zorgen voor de organisatie
binnen onze gemeente. Daarom zijn
we op zoek naar verenigingen en vrijwilligers die mee op de kar willen
springen om hun schouders te zetten
onder het Boompjesweekend. De zorg
voor de natuur en de strijd tegen kanker is een zaak van ons allen.
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap reikt tevens een extra bonus van 1 euro per boompje uit voor
de realisatie van een groenproject in
onze gemeente.
Voor al uw vragen en suggesties : milieudienst van Anzegem of bij

Patriek Vaneeckhout voor Natuurpunt
Krekel Anzegem op 056/77.50.22.
Twijfel niet langer en doe mee met
het Boompjesweekend.
Word boom(ver)koper !

Rough Justice CD release
De Verteller van nieuwjaar 2004
liet weten dat de Vichtse rockband
Rough Justice reeds 5 jaar bestaat.
Uiteraard
moet
dit
gevierd
worden ! Dit doen we dan ook graag
samen met de voorstelling van onze
nieuwe CD : ‘Doomed’.
Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd op de cd-voorstelling op vrijdag 11 februari 2005 om 20.30 u in
café De Gilde - Oudenaardestraat 10,
Vichte. Inkom gratis.
Op deze cd-voorstelling wordt van
21.30 tot 22.30 u de CD live gespeeld
en zetten we daarna nog een danspasje om dit alles te vieren.
Om de opkomst te kunnen inschatten en u hartelijk te kunnen ontvangen,
zouden we het waarderen indien u ons
van uw komst op de hoogte brengt via
onderstaande contactinfo of via :
http://ik.kom.naar.rough-justice.be.
Voor verdere info en kennismaking
met onze muziek kunt u terecht
op www.rough-justice.be, waar u
naast onze T-shirt, vorige CD en single
ook
reeds
de
nieuwe
CD
Doomed kunt bestellen.
Rough Justice : Didier Pruvoost 0476 79 75 13 - Stijn Michels - 0496 44
51 08 - info@rough-justice.be www.rough-justice.be

Programma DF Vichte 2004-2005
vr 28/1 : ‘Gezelle, den aardigaard’ - Oswald Maes vertelt – in samenwerking met P.OB. Anzegem en leeskring DF Vichte
zo 30/1 : nieuwjaarswandeling in Hemsrode onder leiding van Carlos Van De Ginste
? : Europa met een nieuwe Europese Grondwet
di 22/3 : 3de Nacht van de Geschiedenis - te
gast in DF Anzegem-Kaster

Programma KAV VICHTE
Januari 2005
13 – donderdagavond: free style dansen
27 – do namid. of avond: start cursus wokken
cursus 5 x 3 u Info: C. Missiaen - tel. 056/779857
Februari 2005
6 – zondagvoormiddag: koken met kinderen
10 en 24 – do namid. of avond : cursus wokken
19-20 en 25-26 : zat. zon, vrijd, zaterdagavond
Toneel: zie verder
Maart 2005
10 en 24 - do namid of avond: cursus wokken
18 – vr avond: wijnproefavond Wereldwinkel
20 – zondagmorgen: paasontbijt
Voor meer info: tel. C. Cosaert - tel. 056 775466
www.kavvichte.tk

Agenda CRM
Di 8/2 te 13 uur : Petanque (Rachel en Roger zullen ons de knepen leren).in Waregem of in Zwevegem. Deze activiteit kan eventueel een vervolg krijgen want dit is goed voor de conditie !
Di 15/3 te 14.30 in de Rembrandt : De snelle
doorbraak van China tot een wereldmacht, door
prof. Sylvain Plasschaert
20/2 : operette 'De lustige boer' in Roeselare
10/3 : '25 jaar CRM' Vlaanderen danst
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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

