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TElEfOON, Gsm, INTERNET, TV: 
DURf VERGElIjkEN!

Aktiv
gemeentelijke nieuwsbrief voor de inwoners van Anzegem                November 2013

In deze nieuwsbrief:
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Actie tegen deponeren 

van huisvuil

6
Lezing Nic Balthazar

Telefoon, gsm, internet, televisie: durf ook vergelijken!
woensdag 27 november | 14u-19u | gemeentehuis Anzegem

50% van de Belgen heeft een abonnement 
dat niet aangepast is aan zijn werkelijke 
telecommunicatiebehoeften. Zelfs voor 
een prepaid gsm-kaart vind je goedkopere 
aanbiedingen. 
Waarom zou je dus de verschillende mo-
gelijkheden niet vergelijken?

Het gemeentebestuur wil je helpen de aan-
biedingen van de verschillende operatoren 
van de regio te vergelijken zodat je zelf het 
abonnement dat het best bij je past kunt kie-
zen.

Voor wie?
Je vergelijkt de aanbiedingen van de verschil-
lende telecomoperatoren niet? Je gebruikt 
sinds lange tijd hetzelfde abonnement of 
dezelfde prepaid gsm-kaart? Je kent je wer-
kelijke behoeften inzake vaste of mobiele te-
lefoon, internetverbinding of digitale televisie 
niet? Je hebt geen internettoegang of je weet 
niet hoe je de beschikbare vergelijkingstools 
moet gebruiken?

Kom dan op woensdag 27 november tussen 
14u en 19u naar het hoofdgemeentehuis (De 
Vierschaar 1).  
Een team zal je helpen om te vergelijken en 
daarna is de keuze aan jou.

Breng zeker je laatste maandelijkse facturen 
van je telecomoperator mee. 

Opgelet! 
De bedoeling van dit gesprek is je bij de 

simulatie te helpen en je de juiste informa-
tie te overhandigen zodat je vervolgens het 
abonnement kunt kiezen dat het best bij je 
behoeften past.

Tijdens het gesprek kunnen we al je vragen 
over problemen in de telecommunicatiesec-
tor echter niet beantwoorden. 

Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten zijn geslo-
ten op:
vrijdag 1 november 2013
zaterdag 2 november 2013
maandag 11 november 2013

Wil je weten of je te veel betaalt voor jouw telefoon-, gsm-, internet- en televisieabonnement? Laat al 
jouw kosten dan op 27 november vergelijken.

Nieuwjaarsreceptie: zaterdag 4 januari

Meer info op p. 2
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Algemeen

Nieuwjaarsreceptie
Anzegem nodigt haar inwoners uit op de nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op 
zaterdag 4 januari 2014 in De Stringe (Ommersheimplein). De deuren gaan open 
om 18u en om 19u start dan de receptie en dit tot 21u. Er zijn pendelbussen voor-
zien tussen de zaal en het Marktplein (De Verteller) en het kerkplein Nieuwe Kerk 
(Oudenaardestraat).

Wil je aanwezig zijn? Dan moet je voor 18 december 2013 inschrijven.
Dit kan via nieuwjaarsreceptie@anzegem.be | tel 056 69 44 68/31/51 of spring 
binnen in het hoofdgemeentehuis (dienst Communicatie of dienst Bevolking). 
Vermeld bij de inschrijving je naam, adres en het aantal volwassenen en kinderen.

1 op 8 mensen lijdt honger. Toch produ-
ceert de wereld anderhalve keer meer 
voedsel dan nodig is. 

Dat is schandalig want er zijn haalbare op-
lossingen om de honger structureel aan te 

pakken. Samen met een brede coalitie van 
ngo’s voert 11.11.11 de komende 2 jaar cam-
pagne over het ‘recht op voedsel’. Voor veel 
arme families in het Zuiden blijft voldoende 
eten, een eigen stukje grond of een eerlijk 
loon nog te vaak een onbereikbare droom.

Je kan steunen met een gift  tijdens het  
financiële actieweekend van 8 tot en met 
11 november of via een overschrijving op 
rekeningnummer BE30 0000 0000 1111 
(voor een overschrijving vanaf € 40 ontvang 
je automatisch een fiscaal attest).

overzicht 11 novembervieringen

Draag een wit lintje tegen 
huiselijk geweld

‘Thuis’ hoort een veilige plaats te zijn, 
maar voor velen is dit niet zo. Draag 
daarom tussen 25 november en 6 
december een wit lintje als teken van 
betrokkenheid bij de problematiek van 
geweld binnen het gezin. Wie zo’n wit 
lintje wil, kan terecht in het gemeente-
huis en dienst Sociaal Welzijn.

Vichte
8u45: vredesoptocht naar de kerk | 9u: eucharistieviering | 10u: plechtigheden aan het ge-
denkteken & daarna huldebetoon aan onze bevrijders op het Brits Militair Kerkhof
Ingooigem
9u: eucharistieviering | optocht naar de begraafplaatsen
Tiegem 
10u: eucharistieviering
Anzegem
10u30: eucharistieviering
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Leefomgeving

De winter komt er aan: wat met onze dieren?
Dieren kunnen de koude natuurlijk veel 
beter verdragen dan de mensen, maar 
toch moet je bij vrieskou en sneeuwval 
altijd waakzaam zijn.

Paarden en runderen hebben bij droog weer 
weinig last van lage temperaturen, terwijl 
schapen en geiten iets minder koudebe-
stendig zijn. Zij worden dan ook beter bin-
nengehaald. 

Bij neerslag en wind is het belangrijk dat er 
voor runderen en paarden voldoende be-
schutting, drinken en eten is, anders horen 
zij ook thuis in de stal.

Koeien zijn goed bestand tegen de koude, maar moeten voldoende beschutting, drinken en eten 
hebben.

Begraafplaatsen:
grondvergunningen & gieterrekken
Op de begraafplaatsen van  Ingooigem, Kas-
ter, Tiegem en Vichte heeft de gemeente 
bordjes geplaatst bij graven die eeuwig 
vergund zijn en die nu al meer dan 50 jaar 
oud zijn. Deze graven kunnen gratis worden 
omgezet in een vergunning van 50 jaar. Niet 
verlengde graven zullen we voorlopig niet 
ontruimen, maar wel de grafzerk wegne-
men. 

Op de begraafplaatsen van Ingooigem, Kas-
ter en Tiegem staan er ook nog bordjes bij 
een aantal gratis graven. Hiervoor hanteren 
we een termijn van 20 jaar na overlijden 
vooraleer de graven worden weggenomen. 
De families krijgen de kans om de overle-
dene te ontgraven, een concessie aan te ko-
pen (graf, columbarium of urnenveld) en het 
stoffelijk overschot of urne bij te zetten. Alle 
onkosten zijn voor de familie.

Gieterrekken
Op alle begraafplaatsen zijn er onlangs ook 
gieterrekken geplaatst. Aan dit rek kan je 
met een muntstuk een gieter afnemen en na 
gebruik terughangen (zoals bij het systeem 
van de winkelkarretjes). Zo willen we het 

rondslingeren van plastiek flessen een halt 
toeroepen.

Wanneer de waterputten in de winter worden 
afgesloten, zullen ook de gieterrekken wor-

den weggenomen.

Meer info?  
myriam.vancraeyenest@anzegem.be 
056 69 44 39 (8u-12u)

Hou rekening met 
voetgangers
We willen iedereen er op wijzen dat het 
voetpad altijd vrij moet blijven. Zet dus 
geen reclameborden, stoelen, enz. op de 
stoep. Zo hinder je de voetgangers niet en 
zorg je ervoor dat ze op het voetpad kun-
nen blijven verder stappen.

De gemeente stelt een aantal zalen ter 
beschikking. We stellen echter  vast dat er 
na een activiteit soms schade aan onze in-
frastructuur  is. Zo worden er soms zaken 
vernield, plantjes uitgetrokken, enzovoort. 
We vragen dus aan iedereen om met de 
grootste zorg met onze zalen om te gaan.

Draag zorg voor onze infrastructuur

Sinds kort staan er op alle begraafplaatsen gieterrekken.
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Huisvuil niet in open-
bare vuilnisbakjes
Sommige mensen gebruiken de openbare 
vuilnisbakjes om hun huisvuil te deponeren. 
Daarom hebben we op deze vuilnisbakjes 
stickers gekleefd met de boodschap ‘huisvuil 
hoort niet in deze afvalbak’. 

Als na drie maanden blijkt dat men nog al-
tijd daar zijn huisvuil deponeert, zullen we 
de vuilnisbakjes tijdelijk weghalen. Als proef-
project zullen de vuilnisbakjes aan het Louis 
Isebaertplantsoen genomen worden.

Herinrichten en renoveren: gezond en milieubewust
Natuurpunt Krekel Anzegem organiseert i.s.m. VIBE en de Anzegemse minaraad de gratis informatiesessie “Herinrichten en 
renoveren: gezond en milieubewust!”.

Een informatiesessie die je niet snel zal vergeten, al was het maar omdat de deelnemers actief zullen betrokken worden. 
In kleine groepjes maakt iedereen op een interactieve manier kennis met de meer gezonde milieuverantwoorde en eco-
logische versies van bouwmaterialen, verf, behang, vloeren. 

22 november 2013 | 20u-22u | De Kleine Kluis (Gijzelbrechtegemstraat 42) 
inschrijven vóór 15 november 2013 via stijn.willen@telenet.be

Leven & Welzijn

Dienst Sociaal Welzijn 
voor wat kan ik bij hen terecht?
• gemeentelijke sociale toelagen, tegemoetkomingen personen met een handicap, hulp aan 
   bejaarden, andere sociale en fiscale voordelen 
• informatie en advies in verband met allerhande premies, tegemoetkomingen,…
• administratieve hulp bij invullen van diverse formulieren
• parkeerkaart, verminderingskaart openbaar vervoer,…
• aanvragen pensioen/overlevingspensioen/inkomensgarantie voor ouderen
• wilsverklaring euthanasie
• ANNAH: voor enerzijds gratis en sociale dienstverlening (bezoekjes, leeshulp, kleine taakjes 
   in en om het huis) en anderzijds betalende dienstverlening onder de vorm van vervoer (naar dokter, boodschappen doen samen met 
   vrijwilliger,…) en dit tegen een kilometervergoeding (€ 0,38/km)

openingsuren Antennepunt Vichte (Beukenhofstraat 42): ma 9u-12u | di 14u-18u30 | wo 9u-12u | do 9u-12u | vr 9u-12u
mobiele dienstverlening: 
gemeentehuis Anzegem: dinsdag 8u30-11u30 | gemeentehuis Ingooigem: woensdag 8u30-10u | secretariaat Kaster: donderdag 8u30-
9u15 | secretariaat Tiegem: donderdag 9u30-10u30 

Ben je 65 en op zoek naar een aangepaste woning?
Dan is een bejaardenwoning in de Sint-
Arnolduslaan misschien een optie. Elke 
woning heeft een living, keuken, badkamer, 
één slaapkamer en een berging. De bewo-
ners kunnen gebruik maken van de maal-

tijd-, poets- en karweidienst van het OCMW. 
De huurprijs bedraagt 232 euro per maand 
en wordt jaarlijks geïndexeerd. Wie pensi-
oengerechtigd is en minimum 65 jaar is (voor 
echtparen is het voldoende dat één van beide 

65 jaar is), kan zich kandidaat stellen als 
huurder. 
OCMW |  tel 056  77 88 28  
info@ocmwanzegem.be 
www.ocmwanzegem.be

Sommigen zetten hun zakje met huisvuil gewoon bij de openbare vuilnisbakjes.
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Vrije Tijd

Heb je al tickets voor de eerstvolgende voorstellingen van het Gemeenschapscentrum? 
Bestellen? tel 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be

Film “ Allez Eddy” 
ma 18 nov – 14u – De Stringe 
€ 2 – koffietafel door de SAR

Het verhaal speelt zich af in 
1975, het tijdperk dat elke jon-
gen Eddy Merckx wou worden. 
Ook Freddy, het elfjarige wie-
lertalentje en zoon van slager 
André. 

Sjower! -  Percussive 
vr 22 nov – 20u – De Stringe  
€ 12 – m.m.v. Tagadatra An-
zegem 

Slagwerktrio Percussive geeft 
je een verfrissende shower van 
spetterende ritmes en muzikaal 
entertainment. 

Will Ferdy in concert 
ma 2 dec – 14u – De Stringe  
€ 10 – koffietafel door de SAR

Een onderonsje met Will Ferdy is 
een echte belevenis. Romanti-
sche chansons worden afgewis-
seld met ludieke, luchtige liedjes. 

Wie krijgt deze keer de cultuurtrofee?

Personen of verenigingen die zich in het afgelopen jaar of over de jaren heen cultureel verdienstelijk gemaakt hebben, willen we ook in 
2013 bekronen. Misschien ken je ook mensen uit jouw omgeving die heel wat inspanningen op cultureel vlak geleverd hebben en die 
eventueel in aanmerking komen om voorgedragen te worden?  Aarzel niet om ons een seintje te geven. Kandidaturen worden verwacht 
tegen uiterlijk 13 december 2013. 
De onderscheiding komt van de culturele raad en het gemeentebestuur en wil hiermee de laureaten stimuleren om op dezelfde weg 
verder te gaan.

Meer info: Cultuurdienst – 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be

De Kus – Het Gevolg 
vr 29 nov – 20u – De Stringe 
€ 12 – m.m.v. Lust in ’t 
Schoone

Een vrouw en een man ontmoe-
ten elkaar geheel toevallig tijdens 
een wandeling in het bos. Hij een 
aan lager wal geraakt stand-up 
comedian, zij een apothekeres in 
de midlifecrisis. 
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Vrije Tijd

November: vormingsaanbod rond “bewust afscheid nemen”  & “tijd om even stil te staan”
De cultuurraad wil in november – i.s.m. een aantal socio-culturele verenigingen en het Gemeenschapscentrum – een vormingsdrieluik 
organiseren. Inschrijven voor drie onderstaande activiteiten kan via de Cultuurdienst op 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be. 
Wie inschrijft voor het hele pakket ineens betaalt slechts € 6.

filmvertoning “Tot Altijd” 

wo 13 nov – 20u – zaal Ansold - € 2 

lezing “De muze van Nic Balthazar”

wo 20 nov – 20u – De Stringe - € 4 

lezing “wilsverklaringen m.b.t. levens-
eindebeslissingen”
ma 2 dec – 20 u – zaal Ansold -  € 2

Thomas en Mario worden beste maten voor 
het leven. Tot Mario getroffen wordt door 
MS. Heeft hij in het begin nog evenveel 
moed als humor om zijn lot en zijn ziekte te 
dragen, dan laat hij toch snel vallen dat hij 
zal doorgaan net zolang het plezierig blijft. 

Maar van zodra zijn leven die naam niet 
meer waard is, dan moet zijn vriend hem 
maar helpen “naar de nooduitgang”. 

Nic Balthazar is auteur, programmamaker,  
presentator, maar vooral bekend voor zijn be-
kroonde films ‘Ben X’, en ‘Tot Altijd’. Met The 
Big Ask riep hij politici op om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan. 

Nu komt hij vertellen wat hem inspireert in 
zijn visie, engagement en werk. Wie of wat 
ligt hem nauw aan het hart ? Welke muziek, 
boeken, kunst… draagt zijn voorkeur weg?

De organisatie LEIF schetst het wettelijk ka-
der en  geeft antwoord op de vraag: wat kan 
ik nu beslissen voor later indien ik door om-
standigheden niet meer bekwaam ben een 
beslissing over mijn levenseinde  te nemen. 
Komen hierbij aan bod: de wilsverklaring 
euthanasie, orgaandonatie, de wijze van 
teraardebestelling, het schenken van het li-
chaam aan de wetenschap en de negatieve 
wilsverklaring inzake patiëntenrechten. 

»  

»  

Met mijn organen  
kan ik een leven redden.  
Een mooier gebaar is er niet.
En wie weet heb ik op een dag 
zelf een donor nodig.

Hoe verklaar je de wens  
om donor te zijn?

Je kan jouw keuze voor orgaandonatie  

officieel bekendmaken.

Daarvoor teken je in het gemeentehuis  

het formulier voor instemming of weigering,  

dat vervolgens wordt doorgestuurd naar  

het Rijksregister. Deze stap is volledig gratis  

en kan op elk moment worden herzien.

Als je zelf naar het gemeentehuis stapt,  
dan maak je een persoonlijke en 
weloverwogen keuze.
Met een ‘ja’ geef jij patiënten die wachten 

op een orgaan kans op een nieuw leven. 

Je bespaart tevens jouw familie en dierbaren het 

maken van deze moeilijke keuze in jouw plaats.

Meer weten? 

w w w . b e l d o n o r . b e

T 02 524 97 97

Kan jij een stukje missen?

V.U. : Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel  •  D/2005/2196/15
Design: MEGALUNA+TRIUMVIRAAT  •  Foto’s: © Lander Loeckx 
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»  

Huldiging sportlaureaten en sportfiguur 2013
Ken je iemand die een goede sportprestatie heeft neergezet? Geef dit dan voor 20 december 
2013 door.  Hierbij moet je een duidelijke omschrijving van de behaalde prestaties, gestaafd 
met eventueel krantenartikels, uitslagen en een foto meegeven.

Wil je liever iemand kandidaat stellen voor sportfiguur 2013? Hou dan rekening met volgende 
criteria:  
• De kandidaten moeten een uitmuntende sportieve prestatie geleverd hebben in 2013.
• Deze prestatie moet zich minstens situeren op provinciaal vlak.
• Een sportfiguur kan slechts éénmaal verkozen worden in onze gemeente.

Start to mountainbike

In deze lessen leren we 
je alle basistechnieken 
om te mountainbiken en 
geven we je mee hoe 
je jouw mountainbike 
kan onderhouden. We 
bouwen de conditie 
week na week op 
(afhankelijk van 
het beginniveau 
van de groep) en 
ook de technie-
ken brengen we 
op ieders niveau aan. Zowel 
voor de beginnende als de recreatieve 
mountainbiker! 

www.anzegem.be/mountainbike 
€ 60 incl verzekering, plaats om fiets af 
te spuiten, douches 
5 lessen vanaf 16 november | 9u 
Sporthal AnzegemKandidaturen kunnen persoonlijk afgegeven of doorgegeven worden via 

www.anzegem.be/formulieren/sportlaureaten 
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Meldingskaart

                 Cultuur
za 9 Tentoonstelling “Somewhere between” door Koninklijke Kunstkring Evarist Carpentier Kuurne / met werk van Annie 

Messely, Martine Depypere en Suzanne-Laura (tekeningen, schilderijen, grafiek, keramiek, sculpturen, juwelen) / Oude kerk(V) / 
open op za en zo van 11u tot 18u, vr van 18u tot 21u, ma van 14u tot 18u / t.e.m. zo 17

wo 13 Filmvoorstelling “Tot altijd” / zie rubriek vrije tijd

vr 15 Proefavond: “Bieren uit de Vlaamse Ardennen” / 19u30 / Vrije Basisschool Ingooigem / €10 (leden) - €15 (niet-leden) / org. 
KWB Ingooigem / inschr. 056 77 17 60

vr 15 Wijndegustatie / 19u30 / kantine Groene Duivels(I) t.v.v. de jeugd / door wijnen Nathalie Kint / €6 

ma 18 Filmvoorstelling “Allez Eddy” / zie rubriek vrije tijd

wo 20 Lezing “De muze van Nic Balthazar” / zie rubriek vrije tijd 

vr 22 Muzikale humor: “Sjower!” / Percussive / zie rubriek vrije tijd

vr 22 Toneelvoorstelling “De 7de zonde” door toneelgroep vzw de Vlaschaard (I) / De Linde (I) / 20u / ook op 23, 29 en 30 nov 
(20u) en 24 nov (18u)

vr 29 Theater: “De Kus” / Het Gevolg / zie rubriek vrije tijd

vr 29 Toneelvoorstelling “Jean Claude de bode”  door toneelgroep Uilenspiegel(T) / Mensindezaal(T) / 20u / ook op 30 nov., 4, 6, 
7 dec. om 20u – aanvang 1 en 8 dec. om 18u

ma 2 dec. Lezing: “De mogelijkheden van wilsverklaringen aangaande levenseinde-beslissingen en de voorafgaande zorgplan-
ning” / zie rubriek vrije tijd

ma 2 dec. Muziek: Will Ferdy in concert / zie rubriek vrije tijd

                Senioren
di 19 Voordracht “Senioren en geneesmiddelen” / door de West-Vlaamse Apothekersvereniging / Gasthof ’t Park(T) / 14u / €4 / 

info: Marc Ronsse 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

Heb je een klacht of een probleem? Gebruik de meldingskaart!
Hieronder vind je de meldingskaart. Hierop kan elke inwoner klachten of probleemsituaties in de gemeente melden bij het gemeentebestuur. 
De meldingskaarten komen centraal toe en daarna worden ze doorgestuurd naar de gemeentediensten die het best kunnen instaan voor het 
oplossen van de klacht of het probleem. Bezorg de meldingskaart per post (De Vierschaar 1) of per e-post (communicatie@anzegem.be) aan 
het gemeentebestuur.De meldingskaart kan ook op onze webstek ingevuld worden en telefonische meldingen kunnen op 056 69 44 31.

Datum: ......................................................................   Naam van de melder: ...............................................................................................................

Adres van de melder: ....................................................................................................................................................................................................

Tel: ..........................................................................    E-mail: .....................................................................................................................................

Omschrijving van de vraag of het probleem (wat, wanneer, waar,…)

UiT in Anzegem



UiT in Anzegem

Colofon:

AKTIV nieuwsbrief | een uitgave van de gemeente Anzegem | verschijnt 11 maal per jaar | 3de jaargang | nr. 10

info nieuwsbrief: communicatie@anzegem.be | Tel 056 69 44 31

algemeen contactadres: De Vierschaar 1, 8570 Anzegem | Tel 056 69 44 40 | info@anzegem.be  v.u.: burgemeester Claude Van Marcke

De Vierschaar 1 – Anzegem 

di 26 Wandeling / 14u / kerk Avelgem / org. Sportdienst Anzegem

                 
                 Sportief
zo 1 dec. Wandelen met ’t Sportkliekske / 14u / cafe-zaal De Sportduif(A) 

                
                 Feest
za 9 Kaas- en wijnavond / Mensindezaal(T) / 18u30 / €12 (volw) - €5 (kind) / inschr. 056 68 93 40 / org. Gezinsbond Tiegem

za 9 Koekjeskaarting / Polyvrienden /  Zaal Stijn Streuvels (I) / ook op 10 nov

ma 11 Wapenstilstand / in de verschillende deelgemeenten worden er herdenkingsplechtigheden gehouden

ma 11 Prijskaarting bieden of manillen / 17u / cafe-zaal De Sportduif(A)

za 16 Eetfestijn t.v.v. motocrosser Beau Delobelle / OC Groeninge(K)

do 21 Gezellig samenzijn met Jason Bradley / 14u30 / cafe-zaal De Sportduif(A)

Za 23 9e Eetfestijn KAJ Anzegem / Zaal De Speldoorn(H) / 18u30 / €13 (volw) - €8 (kind) / Inschr. 0477 59 76 87

za 30 Eetfestijn t.v.v. Thibaut Debaene / OC Groeninge Kaster / ook op zo 1 dec.

zo 1 dec. Open-VLD kaarting voor pralines / vanaf 9u / Zaal ’t Park(T)

                 
                Jeugd
za 30 Sinterklaasfeest voor alle kinderen onder de 12 jaar / 15u / cafe-zaal De Sportduif(A) / inschr. tot 25 nov.

                
                Varia
zo 3 Pirobak / in den Heirweg(H), bij Corine

zo 3 Pirobak / in ’t Schuttershof(K), bij Peter Declercq

za 9 Quiz / OC Groeninge(K) / org. Leefschool Oudercomité Kaster

za 9 Pirobak / in de Halve Maan(I), bij Björn D’Hoop / ook op zo 10

za 9 Pirobak / in ’t Neerhof(A)

zo 10 Pirobak / in ’t Gaperke(A), bij Luc Sobrie

za 16 Tweedehandsbeurs / De Stringe(V) / 14u / org. Gezinsbond Vichte

za 16 Aanplant bomen in het geboortebos / Vlindertuin, Beukenhofstraat(V) / 10u / org. Natuurpunt Anzegem i.s.m. Gezinsbond

za 16 Dag van de natuur / werken aan Bassegembos(K) / 13u / org. Natuurpunt Anzegem / ook op zo 17 om 10u

zo 17 Pirobak / in Sint-Jansbond(A), bij Rodney en Marleen

di 19 Koken voor mannen / OC Groeninge(K) / org. Gezinsbond Tiegem / ook op di 26

vr 22 Pirobak / in de Breugel(V), t.v.v. minivoetbalclub Bruine Duivels(V) / ook op zo 24

vr 22 Infosessie over gezond en milieubewust (her)inrichten en renoveren van woningen / zie rubriek Leefomgeving

za 23 Speelgoedactie tvv Poverello / 14u-18u / kerkplein Anzegem / voor elk kind een kleine attentie en 1 gratis Jenever voor de 
ouder / kleurwedstrijd: vind de flyer in jouw bus en laat jouw kind het schoentje kleuren. Het mooist gekleurde schoentje wint 
de hoofdprijs.

zo 24 Modelontbijt voor iedereen / OC Groeninge Kaster / €4 (volw) - €2 (kind) / tussen 8u30 en 10u / inschr. 0478 43 65 00 / org. 
Gezinsbond Kaster

zo 24 Pirobak / in Sint-Arnold(T), bij Philip Desmet

zo 1 dec. Pirobak / in de Sportduif(A) / bij Hendrik Demets

Jouw activiteit in deze agenda? Geef hem dan (zeker 1,5 maand op voor-
hand) door via www.uitdatabank.be.


