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“Met heel veel goesting”
Beste inwoners,

Het lijkt alsof ik nog maar gisteren mijn 
nieuwjaarswensen voor 2015 schreef, maar 
toch zijn we al een jaar verder. Het was ook 
deze keer een jaar waarin we als bestuurs-
ploeg met heel veel goesting blijven strijden 
zijn voor een leefbaar en mooi Anzegem. 
Soms was dit met vallen en opstaan, maar 
ik denk dat we met trots op 2015 kunnen 
terugkijken.

Zo hebben we hard gewerkt aan de oprich-
ting van een Sociaal  Huis. Dienst Sociaal 
Welzijn en het OCMW slaan de handen in el-
kaar waardoor je vanaf 11 januari met al je 
vragen over onze sociale dienstverlening op 
één locatie terecht kan. 

Daarnaast zetten we Anzegem weer wat dui-
delijker op de toeristische kaart. We bouw-
den verder aan de Zachte Ring en we ontwik-
kelden vijf nieuwe streekproducten. 

We sloten met onze buurgemeente Deerlijk 
een overeenkomst af voor de bouw van een 
gezamenlijke brandweerkazerne en we be-
keken of het mogelijk was om samen een 
zwembad te bouwen.  Beide projecten krij-
gen in 2016 zeker een vervolg.

We bleven natuurlijk ook waken over de 
verkeersveiligheid in onze gemeente. In 
Anzegem geldt immers het STOP-principe: 
voetgangers en fietsers worden hier echt 
naar waarde geschat. Denk maar aan de ver-
nieuwde N36 in Tiegem en Ingooigem. Ook 
volgend jaar blijven we inzetten op het  aan-
leggen en herstellen van voetpaden, goede 
wegen en fietspaden.

In 2015 kon je je in Anzegem zeker niet ver-

velen, want we zorgden opnieuw voor een 
ruime waaier aan activiteiten voor jong en 
oud. Een van onze vrije tijdsdiensten veran-
derde ook nog eens van naam: zeg nu niet 
meer ‘de Jeugddienst’, maar wel ‘DoeKéZot’!

In mijn eerste alinea gebruikte ik al het 
woordje ‘goesting’ en dat zal ik nu nog eens 
herhalen, want het is met heel veel goesting 
dat we in 2016 van start gaan. Er staan ons 
weer heel wat uitdagende en mooie projecten 
te wachten waarin we met veel goesting onze 
tanden zullen zetten. 

Ik denk bv. aan de bouw van een nieuw KAJ-
lokaal, het kiezen van een kwalitatief plan 
voor de opbouw van de afgebrande kerk, 
het verder ontwikkelen van de ontwerpen om 
van site Douterloigne (Heirweg) een mooie 
plek te maken, … Dit alles doen we terwijl 
we nauwlettend  het budget in de gaten hou-
den, waardoor dit ook altijd maar de goede 
kant uitgaat.

Tot slot mag je er ook in 2016 op rekenen dat 
ik mij met veel goesting zal blijven inzetten 
als jullie burgemeester.

Ik wens jullie allemaal een boeiend en ge-
zond 2016 toe en hoop dat we elkaar kunnen 
ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie van 9 
januari in De Stringe. Tot dan!

Burgemeester Claude Van Marcke

Vier met ons het nieuwe jaar!
za 9 januari | 19u-23u (deuren open 
om 18u) | zaal De Stringe

In tegenstelling tot andere jaren hoef je je 
niet in te schrijven voor de nieuwjaarsre-
ceptie. We leggen opnieuw twee bussen in 
die door alle deelgemeenten passeren en 
in Vichte zal er ook een klein pendelbusje 
rijden tussen De Stringe, Vichteplaats (aan 
de Verteller) en de nieuwe kerk.

Ook dit was 2015: doe-dagen in Tiegembos, uitreiking van de Anzegemse Doend’rik, een grootscha-
lige rampenoefening en ode aan de ode (30.000ste Last Post).
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112.005
Dat was in 2015 het aantal bezoekers van 

onze website. Sinds eind december zit 
onze website trouwens in ’t nieuw! Deze 
nieuwste versie is nog beter ontwikkeld 
op maat van de burger en geschikt voor 

mobiel gebruik.

www.anzegem.be

Godfried Van de Meulebroeke overleden
Ereburgemeester en ereschepen Godfried Van de Meulebroeke 
is niet meer. Hij startte zijn politieke carrière als schepen van 
Tiegem in 1959. Daarna was hij van 1961 t.e.m. 1976 burge-
meester van Tiegem en van 1977 t.e.m. 2012 schepen in An-
zegem. Hij was een vat vol kennis, was bijzonder  belezen en 
bezat een uitzonderlijk politiek inzicht. Voor informatie over de 
geschiedenis van Anzegem en de deelgemeenten kon je altijd 
bij hem terecht. Hij drukte in de loop van de voorbije legislatu-
ren zijn stempel op heel wat beleidsdomeinen en op dat van 
cultuur in het bijzonder.   
Hij overleed thuis op dinsdag 8 december.

Kinderopvang maakt tekeningen voor Schots 
jongetje zonder speelkameraadjes
De kinderen van de Buitenschoolse Kinderopvang in Ingooigem hebben duidelijk een hart 
van goud! In de krant lazen ze het verhaal van Aron Anderson. Deze 10-jarige jongen woont 
op het piepkleine eilandje Out Skerries, dat deel uitmaakt van de Shetlandeilanden, honder-
den kilometers van de Schotse kust. Hij is een van de 70 inwoners van Out Skerries en de 
enige leerling op zijn school. Hij heeft ook maar één leerkracht en bijgevolg geen vriendjes 
om mee te spelen.

Omdat de kinderen van de kinderopvang de jongen toch een leuke kerst wilden bezorgen, 
stuurden ze de jongen een pak mooie tekeningen op.

Mooi initiatief!

Vrijwilligers kinderopvang 
gezocht

Klopt je hart voor kinderen? Bezit je een 
gezonde portie geduld en is spelen niet 
iets uit een ver verleden? Dan ben jij de 
man/vrouw die we zoeken! 

Als begeleider sta je in voor de creatieve 
buitenschoolse daginvulling van kinderen. 
Je werkt graag in een team, maar neemt 
ook individueel je verantwoordelijkheid 
op. Daarnaast slaag je erin de kinderen te 
boeien door je aanpak en enthousiasme. 
Hiervoor bieden we een aantrekkelijk vrij-
willigerscontract aan.

Meer info: 
Buitenschoolse Kinderopvang
Landergemstraat 1 
056 68 02 02 | 0476 34 26 88 
kinderopvang@anzegem.be

Karel Demeulemeester nodigt uit…
Karel Demeulemeester, directeur van de gemeenteschool Vichte-Ingooigem, maar ook ambas-
sadeur van FairTrade in Anzegem, nodigt iedereen uit op het ontbijt van Oxfam Wereldwinkel 
Anzegem op zondag 31 januari 2016 van 7u30 tot 11u30 in zaal de Speldoorn.  
“Het ontbijt is de ideale gelegenheid om in een gezellige sfeer kennis te maken met de talrijke 
producten van de Wereldwinkel. En tegelijkertijd steunen jullie het project Apocamec dat door 
onze school wordt ondersteund in het Braziliaanse Salvador de Bahia. Per verkochte kaart gaat 
immers 1 euro naar dat project dat kansarme kinderen betere opleidingskansen wil geven.”
Inschrijven? tel 056 68 04 10 | Lieven.Vandendriessche@skynet.be of bij een van de andere 
medewerkers van Oxfam Wereldwinkel Anzegem.  

Iedereen is welkom op het ontbijt van de 
Wereldwinkel.
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Cursus ANDROID  
werken met Samsungtablet of Smartphone

In deze opleiding ga je aan de slag met je eigen tablet/smartphone en 
maak je kennis met de belangrijkste instellingen en apps. Heb je nog 
geen toestel, dan geven we je in de 1ste les aankoopadvies.
 
zaterdagvoormiddag | 9u tot 11u45 | eerste les op 6 februari 2016 
gemeenteschool Vichte (Beukenhofstraat 38) | 100 euro (cursus van 
60 lestijden -  voor eventuele kortingen: contacteer dienst Sociaal 
Welzijn) | geen lessen tijdens de schoolvakanties

Inschrijven? dienst Sociaal Welzijn | Lieven Bauwensstraat 40 
tel 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Computerlessen voor 55-plussers
Internet 1: efficiënt werken met internet
di | 9u-11u45 | vanaf 2 februari 2016
Deze opleiding is er voor wie goed vertrouwd 
met PC en Windows is en wil kennismaken 
met internet en al de mogelijkheden. 

Computercursus voor de complete begin-
ner: kennismaking met de computer 
wo | 8u45-11u30 | vanaf 3 februari 2016
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die 
voor de eerste maal in aanraking komen met 
computers die werken met Windows. Voor-
kennis is absoluut niet vereist. 

Sociale media
do | 9u-11u45 | vanaf 4 februari 2016
Facebook en Twitter, iedereen kent ze, maar 
de vele mogelijkheden ervan zijn voor velen 
nog onbekend. Je maakt ook kennis met 
Instagram, YouTube, Spotify,… Alles met de  
nodige aandacht voor de privacyinstellingen.

iPad/iPhone 1
vr | 9u-11u45 | vanaf 5 februari 2016
In deze opleiding ga je aan de slag met je ei-

gen iPad of iPhone. Heb je nog geen toestel, 
dan geven we je in de 1ste les aankoopadvies.

Praktisch
20 lessen | vroeger computerlokaal gemeen-
teschool Vichte (Beukenhofstr. 38) | 100 euro 
(voor eventuele kortingen: vraag ernaar bij 
Dienst Sociaal Welzijn)  | geen lessen tijdens 

de schoolvakanties

Inschrijven? 
dienst Sociaal Welzijn 
Lieven Bauwensstraat 40 
tel 056 78 26 23 
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Wil je samen met ons verder bouwen aan een veilige schoolomgeving?

Word dan gemachtigd opzichter!

Voor Anzegem is verkeersveiligheid een topprioriteit, zeker rond de scholen. Zo zetten we 
dagelijks gemachtigde opzichters in om er de oversteekbegeleiding te verzorgen.

We zijn nog op zoek naar inwoners die zich ook graag vrijwillig als gemachtigd opzichter voor 
onze schoolkinderen willen inzetten. Hiervoor moet je wel eerst een korte opleiding doorlo-
pen. Omdat we ons realiseren dat dit een grote mate van flexibiliteit en verantwoordelijkheid 
vraagt, voorzien we een aantrekkelijke en belastingsvrije vrijwilligersvergoeding! We bekij-
ken samen met jou op welke oversteekplaats, dag en tijdstip je ingeschakeld kan worden. 

Interesse? tel 056 69 44 56 | vrijwilligerswerk@anzegem.be | persoonlijk aanbieden in het 
hoofdgemeentehuis | www.anzegem.be/vrijwilligerswerk

Maak kennis met de belangrijkste instellingen en apps van je smartphone.

Er is o.a. een computercursus voor de complete beginner.
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Geboren in 1936? 
Dan komt ANNAH op bezoek!

Het ANzegems Netwerk Aanvullende Hulp (ANNAH) komt 
je zeker een bezoekje brengen om je te feliciteren met 
jouw verjaardag.  

Bovendien krijg je nog een woordje uitleg over wat ANNAH 
misschien voor jou kan betekenen.
Zo kunnen vrijwilligers van ANNAH bv. jouw vuilnis buiten-
zetten, de planten water geven, je voeren naar de dokter, 
de krant voorlezen of gewoon eens langskomen voor een 
leuke babbel.

Wist je dat.. 
… een kind gemiddeld 5.000 luiers 
gebruikt tot het zindelijk is?

De aankoop van luiers weegt dus heel 
zwaar op het budget van gezinnen uit kan-
sengroepen. De Pamperbank wil die kost 
helpen drukken door de herverdeling van 
luieroverschotten. Deze worden dan verza-
meld aan de hand van inzamelpunten. Ook 
in Anzegem zullen we een pamperbank 
opstarten en inzamelboxen plaatsen. Meer 
info in Aktiv februari! 

DYZO: voor zelfstandigen in moeilijkheden

Het OCMW sloot een overeenkomst af met Dyzo. Dankzij deze overeenkomst kunnen de 
zelfstandigen in geval van nood rekenen op kosteloze, vertrouwelijke en deskundige 
begeleiding. Dyzo werkt ook samen met vzw Boeren op een kruispunt.

Wanneer er bij zelfstandigen problemen opduiken, kennen zij vaak maar één oplossing: nog 
een tandje bijsteken. Maar is dat wel de beste handelswijze? Daarom is het belangrijk dat 
ondernemers weten dat er ook voor hen een hulpverleningsaanbod bestaat, ongeacht of zij 
nog actief zijn of hun zelfstandige activiteit onlangs hebben beëindigd. 

Meer info? Dyzo | tel 0800 11106 | info@dyzo.be of bij OCMW Anzegem
Op de vierde donderdag van de maand is er van 16u30-18u30 een zitdag in de 
Vercruysse de Solarstraat 22, 8540 Deerlijk.
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Vrije Tijd

Al tickets voor een van de volgende voorstellingen van het Gemeenschapscentrum?
www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur - cultuur@anzegem.be – 056 68 82 50 

Jan Leyers zingt 
za 30 januari | 20u | De Stringe | € 18 
m.m.v Comité Volkse Kermis Oudstrij-
dersstraat Anzegem

Jan Leyers trekt met zijn nieuwe Neder-
landstalige repertoire naar de theaterzalen 
en neemt  je met zijn bitterzoete teksten en 
zijn verrassend virtuoze gitaarspel  twee uur 
lang op sleeptouw.  Hij bezingt de zin van het 
leven in het algemeen en dat van hemzelf in 
het bijzonder.

De verbouwing | Tristero 
za 6 februari | 20u | Ansold | € 12 | m.m.v. 
Lust in ’t Schoone & OC d’Iefte Deerlijk

Ylka en Thomas laten hun huis verbouwen. 
Twee werkmannen zijn al maanden in de 
weer, bij de koffie wordt de volgende fase be-
sproken, maar tussen de regels sluimert on-
enigheid. De dialogen lijken onschuldig, maar 
zitten vol insinuaties en doortrapte wraakne-
mingen. Deze voorstelling mengt humor en 
tristesse op een sublieme manier. 

Knee Deep | Casus 
zo 7 februari | 17u | De Kortrijkse 
Schouwburg |  € 10 | Circustheater voor 
alle leeftijden vanaf 8 jaar |  vooraf in-
schrijven noodzakelijk

Drie mannen en een vrouw maken prachtige 
acrobatische figuren op de grond en in de 
lucht. 
Hun concentratie, de trillende spieren, het 
zweet, je ziet hoeveel moeite het ze kost. Dit 
wordt met ingehouden adem genieten!

Literair ontbijt met auteur Johan de Boose
zo 24 januari | bar van De Stringe | ism Davidfonds Vichte

Johan De Boose schrijft dichtbundels, romans, prachtige boeken 
over Polen, Duitsland en Rusland en daarnaast is hij ook in het 
theater, op radio en televisie erg actief. Omdat hij in het Lijsternest 
verblijft, hebben we hem uitgenodigd voor een gesprek. Intussen 
kunnen jullie genieten van een overheerlijk ontbijt.

€ 8 / € 6* (leden DF/leden bib Anzegem) inschrijven voor 20 janu-
ari bij Koen Tack, tel 0479 27 78 77 of koentack@telenet.be of 
bibinfo@anzegem.be 

Film in de kerk
Ingooigem | do 4 februari 2016 | € 4 (voor drie films= € 10)

Samba is een Franse film uit 2014 onder regie van Olivier Nakache 
en Eric Toledano, bekend van Intouchables. Samba kwam tien jaar 
geleden vanuit Senegal naar Frankrijk, waar het ene na het andere 
rotbaantje hem opwachtte. Alice is een manager uit het bedrijfsle-
ven die net een burn-out heeft gehad. Samba doet er alles aan om 
een werkvergunning te krijgen, terwijl Alice haar best doet haar 
leven weer op de rails te krijgen als medewerkster bij een vrijwil-
ligersorganisatie.  
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Zweefjungle voor 2e-3e kleuter!

Woensdag 27 januari 2016 wordt een na-
middag vol plezier voor jouw kleuter! 

We toveren de sporthal van Anzegem om 
tot een ware zweefjungle. Zweef mee over 
de trampolines, spring door de bossen van 
de springkastelen, omzeil de hindernissen 
en overwin de sterkste leeuwen! Deelname 
is gratis en voor iedere sportieveling is er 
een gratis drankje! Inschrijven kan via de 
flyer die verdeeld wordt in de scholen of via 
www.anzegem.be/kleuterhappening 

Goede (sport-)voornemens voor 2016?
Start jij het nieuwe jaar ook met goede voor-
nemens? Wil je graag wat meer bewegen? 
Of de draad terug oppikken? Kom dan zeker 
en vast naar een van onze lessenreeksen. Zo 
is er vanaf dinsdag 5 januari om 18u in de 
sporthal van Anzegem yoga. Hier halen we 
via lichamelijke oefeningen positieve ener-
gie naar boven. 
Dezelfde dag is er om 20u in de sportzaal 
van de vrije basisschool Anzegem aerobic. 
Daar werken we op swingende beats aan 
conditie, kracht en uithouding. 
Vanaf donderdag 7 januari om 18u is er in 
de sporthal van Anzegem BBB New Style 
waar we op muziek een volledige workout 
van heup-, buik-, dij-, borst- en rugspieren 
aanbieden. 
www.anzegem.be/sportinitiaties

Voor kleuters en lagere schoolkinderen start 
de sportacademie vanaf woensdagnamid-
dag 6 januari opnieuw. In de Multi Move voor 
kleuters maken we telkens een bewegings-

Sportelen voor 55-plussers
Nieuw: Aktiv+Tour activiteiten
We organiseren in 2016 een actieve Ronde Van Anzegem met 12 
laagdrempelige activiteiten waar plezier en samenzijn primeren (bv. 
danscafé, volksspelen, een uitstap naar het wielermuseum, ...). Hou 
telkens Aktiv in de gaten voor meer info. Wie aan 8 van de 12 activi-
teiten deelneemt krijgt op het eind van het jaar een mooi aandenken.

Kalender
Het volledige aanbod aan beweegactiviteiten hebben we in een ka-
lender gestopt. Je kan deze gratis afhalen bij de Sportdienst.

Vast aanbod 
Wandelen: 26 januari | 14u | kerk in Berchem | gratis
badminton: op maandag | 17u30-18u30 | € 2 per les. 

www.anzegem.be/sportelen

parcours waar we spelenderwijs de basis-
vaardigheden klimmen, kruipen, glijden, hef-
fen, slingeren, rollen, springen, werpen, … 
verbeteren. Voor het lager is er Kick@Sport. 

Hier kunnen jullie proeven van alle sporten 
die er bestaan. Trampoline, hockey, netbal, 
trefbal, circus, badminton, atletiek en veel 
meer! www.anzegem.be/sportacademie 

In de zweefjungle kan je kleuter zich ten volle uitleven!

Met yoga halen we de positieve energie naar boven.
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Overzicht openingsuren & contactgegevens

Hoofdgemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1 & Oudstrijdersstraat 4
tel 056 69 44 40 | info@anzegem.be

ma & di  9u-12u
wo  9u-12u
  14u-18u30 (alleen burgerzaken)
do & vr  9u-12u
za  9u-11u (alleen burgerzaken)

Rechtstreekse contactgegevens diensten 
Burgerzaken 
bevolking@anzegem.be | tel 056 69 44 41 (burgerzaken)
tel 056 69 44 42 (rijbewijzen) | tel 056 69 44 52 (strafregister)

Ruimtelijke Ordening & Huisvesting
stedenbouw@anzegem.be | tel 056 69 44 47

Openbare Werken – Patrimonium
openbare.werken@anzegem.be | tel 056 69 44 37

Milieu, Natuur & Dierenwelzijn
milieudienst@anzegem.be | tel 056 69 44

Lokale Economie
economie@anzegem.be | tel 056 69 44 47

Noodplanning
noodplanning@anzegem.be | tel 056 69 44 47

Gemeentesecretaris
secretaris@anzegem.be | tel 056 69 44 51

Financieel beheerder
ontvanger@anzegem.be | tel 056 69 44 58

Communicatie, meldingen & klachten
communicatie@anzegem.be | tel 056 69 44 31

ICT & Archief
systeembeheer@anzegem.be | tel 056 69 44 66

Financiën
rekendienst@anzegem.be | tel 056 69 44 59

Secretariaat, Personeel & Onderwijs
secretariaat@anzegem.be | tel 056 69 44 53

Sociaal Huis (= OCMW, Sociaal Welzijn  & Burgerzaken)
Lieven Bauwensstraat 44 
info@ocmwanzegem.be of dienstsociaalwelzijn@anzegem.be 
tel 056 77 88 28 (OCMW) | tel 056 78 26 23 (Sociaal Welzijn)  
tel 056 77 70 09 (Burgerzaken)

ma  14u-16u30
di  14u-18u30
wo  9u-12u
do  14u-16u30
vr  9u-12u

Uitleendienst
Ingooigemstraat 7 | uitleendienst@anzegem.be | tel 056 77 15 94

ma & vr  13u-18u

Deelgemeentehuis Tiegem 
Cultuur, Toerisme & Ontwikkelingssamenwerking
Westdorp 3 - 8573 Anzegem
cultuur@anzegem.be | toerisme@anzegem.be | tel 056 68 82 50 

ma   9u-12u
di    9u-12u / 14u-17u
wo, do & vr  9u-12u

Sport- en Ontmoetingscentrum Torrebos 
Sport, Jeugd & Buitenschoolse Kinderopvang
Landergemstraat 1
sportdienst@anzegem.be, jeugddienst@anzegem.be, 
kinderopvang@anzegem.be
tel 056 68 02 02

ma   9u-12u
di   9u-12u | 14u-17u
wo, do & vr 9u-12u

Bibliotheek Anzegem
Landergemstraat 1A - bibinfo@anzegem.be
Tel 056 68 14 22

ma   15u-19u
di   gesloten
wo   10u-11u30 / 14u30-19u
do   17u30-20u
vr   15u-19u
za    10u-11u30 / 14u30-16u30

Uitleenpost De Stringe
Ommersheimplein 4 - 8570 Anzegem

ma   16u-17u30
wo   17u-20u
za   10u-11u30

Uitleenpost Gemeenteschool
Pastoor Verrieststraat 12 - 8570 Anzegem

ma   17u30-19u
wo   14u-17u
za   10u-11u30

Containerparken
Containerpark Anzegem: Landergemstraat 6 
afvalbeheer@anzegem.be | tel 056 68 93 24

Containerpark Vichte: Otegemstraat  
afvalbeheer@anzegem.be | tel 056 77 96 28

di  10u-12u / 14u-18u
wo  14u-18u30  
do  14u-18u
vr  10u-12u / 14u-18u
za  9u-15u



UiT in Anzegem: januari

Colofon:

AKTIV nieuwsbrief | een uitgave van de gemeente Anzegem | verschijnt 11 maal per jaar | 6e jaargang | nr. 1

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 

Jouw activiteit in de UiT-agenda van februari? Geef die 
dan voor 14 januari door via www.uitdatabank.be. Dit 
infoblad wordt verdeeld in week van 1 februari en bevat 
alle activiteiten tot en met 3 maart 2016.

             Cultuur
zo 17 Toast Literair / Bib. Anzegem / org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

di 19 Voordracht “Handanalyse” / 20u / OC Groeninge(K) / org. Gezinsbond Kaster

zo 24 Literair ontbijt met auteur Johan De Boose / zie rubriek Vrije Tijd

di 26 Voordracht “Kiezen voor je tanden” + wafelbak / 14u30 / café-zaal De Sportduif(A) 
 org. Viva-SVV Anzegem

vr 29 Huldiging cultureel verdienstelijke personen / Zaal Ansold(A) / 20u

vr 29 Viva-voordracht ‘taarten maken zonder oven’ / 18u30 / caf-zaal De Sportduif (A)

za 30 Muziek: Jan Leyers zingt / 20u / De Stringe(V) / €18 / org. Gemeenschapscentrum 
Anzegem m.m.v. Comité Volkse Kermis Oudstrijdersstraat Anzegem

ma 1 feb. Voordracht “Spitsuurvrouw” / De Ark(A) / org. Davidsfonds Anzegem-Kaster i.s.m. 
Markant 

do 4 feb. Film in de kerk: Samba / kerk Ingooigem / 20u / bib Anzegem

             
             Senioren
di 19 Voordracht “Hoe leer ik mijn symptomen gebruiken als wegwijzer naar gezondheid en vitale kracht” / door Koen 

Margo / 14u / Gasthof ’t Park(T) / 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

                 Sportief
zo 10 Wandeltocht / Zaal Ansold(A) / van 7u tot 15u / org. De Streuvelsstappers

vr 15 Huldiging sportlaureaten 2015 / De Stringe(V) / 20u

wo 3 feb. Hockeytornooi / voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar / Sporthal Anzegem / 13u30 / org. Sportdienst Anzegem

             Feest
za 9 Nieuwjaarsreceptie / De Stringe(V) / org. Gemeente Anzegem / 19u-23u

zo 17 Sint-Antoniuswinterommegang Ingooigem / Dierenwijding om 9u30 (samenkomst vanaf 9u op de parking aan de kerk met 
jenever of dreupel) / Optocht van De Paloeder(I) naar de Sint-Antoniuskerk(I) om 9u45 / Mis om 10u / Om 11u15 Amerikaans 
opbod met talrijke prijzen en tombola / Lottrekking in café Nieuw Yvegem (1e prijs = een geslacht varken) / vanaf 13u mid-
dagmaal in ’t Smesseplein(I) - €27 – inschr. 056 77 88 22 / org. Yvegem Sportief 

vr 22 Dance-battle children vs. Parents / De Stringe(V) / 18u30 / org. Gemeenteschool De Beukennoot(V)

                  Varia
wo 6 Bloedinzameling / Zaal Ansold(A) / van 17u30 tot 20u

za 9 Prijskaarting / De Sportduif (A) / 17u30

za 9 Werken in Bassegembos / Bassegembosstraat / 9u-12u / iedereen mag komen helpen / org. natuurpunt

zo 10 Pirobak / in de Landouw(T) / bij Renaat en Fiona Labie

do 14 Bloedinzameling / Zaal De Linde(I) / van 17u30 tot 20u

za 16 Pirobak / in de Sporthalle(A) / bij Christa Verkest / ook op zo 17

zo 17 Pirobak /in ’t Park(T) / bij Benn en Mieke Terrijn

di 26 Bloedinzameling / De Stringe(V) / van 17u30 tot 20u

za 30 Pirobak / in het Molenhuis(V) / t.v.v. voetbalploeg F.C. Molecule(V)

za 30 Bingoavond t.v.v. ABVV Textiel / 18u / café-zaal De Sportduif (A)

Volg jij ons al?
www.facebook.com/anzegem
@gemeenteanzegem


