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Wandelwoorden: 
Schrijf je mee?

Sint-Jan De Doperkerk herrijst uit zijn as
Kom op zaterdag 17 oktober meer te weten over de toekomstplannen 

Nog geen jaar na de hevige brand in de 
Sint-Jan De Doperkerk wordt de toekomst 
voor de kerk concreter. 

De voorbije maanden hebben we samen met 
de kerkfabriek, het bisdom en Onroerend Erf-
goed nagedacht over de bestemming van de 
kerk. Samen zijn we tot een voorstel geko-
men waarbij drie functies gecombineerd wor-
den: een liturgische ruimte die ook als een 
multifunctionele ruimte kan gebruikt worden 
en een plaats voor politieke, ceremoniële en 
administratieve functies (bv. gemeenteraads-
zaal, trouwzaal, onthaal, …).

Voor de uitwerking zullen we niet over één 
nacht ijs gaan, want de Vlaamse Bouwmees-
ter lanceert hiervoor een ontwerpwedstrijd. 
Architecten krijgen dan de kans om een voor-
stel voor de kerk uit te werken.

Schrijf je in voor een infomoment
Daarnaast willen we ook jullie bij het project 
betrekken en daarom organiseren we op za-
terdag 17 oktober verschillende infomomen-
ten. We geven dan wat meer uitleg over de 
toekomstplannen en de aanwezigen krijgen 
de kans de kerkruïne te bezoeken.

Opgelet! Het aantal plaatsen voor deze 
infomomenten zijn beperkt. Schrijf je daarom 
voor zondag 11 oktober in. Dit kan via de 
website: www.anzegem.be/kerk of 
tel 056 69 44 31. Geef daarbij ook je voorkeur 
van startuur door: 
9u – 9u30 – 10u – 10u30 – 11u – 11u30. 

Dit was de ravage een dag na de brand. Een jaar later kunnen we al onze toekomstplannen aan je 
voorstellen. 
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Algemeen

153 
Oes Restaurant gaf 55-plussers de kans 
dit voorjaar iedere maand gezellig te ta-
felen in een ontmoetingscentrum en dit 
aan 7 euro. Daarna konden ze nog deel-
nemen aan een namiddagactiviteit. Een 
succes, want op topdagen schoven maar 
liefst 153 senioren hun voeten onder ta-
fel.

Wat betekenen onze straatnamen?
Walbrugge:  In de late middeleeuwen stond er op de plaats waar feestzaal de Landouw 
nu is een kasteel. Rond dat kasteel liep er een wal en over die wal was er dan een brug. 
Deze brug zorgde ervoor dat de dorpelingen het kasteel konden bereiken. Vandaar de naam 
Walbrugge.

Borstvoeding, heel gewoon eigenlijk!
Wil je graag borstvoeding geven? Of heb je vragen of eerder wat schrik? Kom dan naar 
ons mamacafé en ontmoet ervaren borstmama’s!
Dit mamacafé vindt plaats op donderdag 15 oktober om 20u in Café Local. Inschrijven kan 
via loka@anzegem.be.

Marktactie
Tijdens de maanden oktober, november 
en december vindt opnieuw de spaaractie 
plaats tijdens de vrijdagvoormiddagmarkt 
op Vichteplaats. 

Bij elke aankoop krijgt de klant een stempel. 
Wie een volle spaarkaart (5 stempels) in de 
urne op de markt deponeert, maakt kans 
om per maand 1 van de 4 waardebonnen 
van 25 euro te winnen die hij of zij dan kan 
besteden op de markt. Elke laatste vrijdag 
van de maand vindt een trekking plaats.

WEEK VAN DE FAIR TRADE
VAN 1 TOT 11 OKTOBER 2014
GA VOOR FAIR TRADE!
WWW.WEEKVANDEFAIRTRADE.BE

Fairtrade spaarkaartenactie-maand!
Vanaf 7 oktober tot en met 8 november kan je deelnemen aan de 
Fairtrade-spaarkaartenactie. Koop of verbruik een Fairtrade- en/of 
duurzaam product bij een van de deelnemers en krijg een sticker 
op je spaarkaart. Met vier stickers maak je kans op een leuke prijs. 

Deelnemende winkels: AD Delhaize (Kerkstr. 50 & Bosstr. 20) 
Oxfam Wereldwinkel (Vichtepl. 42) | De Witte Kraanvogel (Vich-
tepl.11) | Broccoli (Pastoor Verrieststraat 41).

Deelnemende horecazaken: De Welriekende Dreef (Vossestr. 23) 
Café Local (Grote Leiestr. 80) | Achiel & Hector (Kaankouter 4).

Deelnemende landbouwbedrijven (met hoevewinkel): Paul 
Beirlaen (Landergemstr. 49) | Patrick Depuydt (Lange Winterstr. 
25) | De Sterhoekhoeve (Landergemstr. 32) | Geert Vindevoghel 
(Tempeliersstr. 20) | Jordaan & Ivo Dermaut (Materzeelstr. 60)  
Richard Demeulemeester (Dolage, Bergstr. 9) | Hoeveslagerij 
Cornette (Neerstr. 7). 
Volle spaarkaarten kan je inleveren bij de deelnemende bedrijven. 
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Leefomgeving

Infoavond afschakelplan
Er dreigen opnieuw stroomtekorten in de winter. Om een ongecontroleerde stroomuitval 
in het hele land te vermijden heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken ons land in 
zeven verschillende zones ingedeeld. Deze zones kunnen van het elektriciteitsnet afge-
schakeld worden om zo een stroomuitval te vermijden. De volledige gemeente is in dit 
afschakelplan opgenomen en daarom willen we jullie hierover wat meer info geven. De 
infoavond vindt plaats op donderdag 29 oktober om 19u30 in zaal de Ansold.

Toiletten voor joggers
Sinds kort zijn er in het Beukenhofpark en 
aan het sportterrein de Drie Kaven nu ook 
toiletten voor joggers beschikbaar. In het 
Beukenhofpark gaat het om een mobiel toi-
let en aan de Drie Kaven is het het toilet in 
het hoofdgebouw. Zo komen we tegemoet 
aan de vraag van vele joggers.
Na 6 maanden volgt er wel een evaluatie.

Maak jij Anzegem groener?
Dit najaar organiseert Natuur.koepel voor 
de tweede maal een verkoopactie van in-
heemse bomen en struiken. Onder de noe-
mer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaan-
deren’ willen we iedereen aanmoedigen om 
zijn tuin, erf of bedrijf aan te leggen met 
streekeigen plantgoed. 

Er werden verschillende plantpakketten sa-
mengesteld volgens het type haag, bosje of 
houtkant dat je wenst. Wil je een bijen- of 
vogelvriendelijke tuin of heb je een boontje 
voor klimplanten? Het kan allemaal!

Bestellen doe je voor 6 november op www.
maakhetgroener.be. Het bestelde plantgoed 
kan je op zaterdag 28 november op een 
locatie in je buurt ophalen.

Energiefit-avond voor snelle energiebesparing
Voor wie met weinig moeite geld en energie wil besparen 

Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu ontwikkel-
den een avondsessie die een hele reeks verrassende energietips op een 
leuke manier uit de doeken doet. Zonder veel moeite en zonder grote 
investeringen kun je er al snel een paar honderd euro per jaar mee be-
sparen. Geen extreme toestanden, maar wel een leuk anderhalf uur vol 
praktische info waarmee je meteen aan de slag kunt.

Deze Energiefit-avond is gratis en vindt plaats op 14 oktober 
2015 om 19u30 in de toneelzaal van het Gemeenschapscen-
trum De Stringe, Ommersheimplein 4.

Inschrijven kan via www.eandis.be/energiefit of bij de Milieudienst (tel 056 69 44 44) 
vóór 9 oktober.

Wil je meer weten over paddenstoelen? Ga 
dan mee op paddenstoelenwandeling in het 
domein Hemsrode!
wo 14 oktober 2015  | 13u30-16u | domein 
Hemsrode, Hemsrode 3 | gratis | inschrijven: 
ines.garrein@west-vlaanderen.be of 
tel 057 23 08 54

Paddenstoelwandeling

Nog tot 6 november kan je inheemse plantenpakketten bestellen.
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Anzegem solidair met de vluchtelingen

Tijdens het weekend van 16, 17 en 18 ok-
tober organiseert het gemeentebestuur 
met medewerking van tal van andere or-
ganisaties verschillende acties ten voor-
dele van de vluchtelingen. 

Lezing Derwich Ferho & Dirk Vermeiren 
vr 16 okt | 19u | bib Anzegem
Meer info zie tekst bibliotheekweek in rubriek 
Vrije Tijd

Film- en informatieavond 
za 17 okt | 20u | De Speldoorn (Vichtse-
steenweg 108a)
Voor de fim proberen we je antwoorden te ge-
ven op vragen zoals “Wat kan ik doen om te 
helpen?” of “Wat wordt er reeds gedaan voor 
de vluchtelingen in Anzegem?” Daarna kan je 
kijken naar de film ‘‘quando sei nato non puoi 
piu nasconderti ofwel ‘Eens geboren kan je je 
niet meer verbergen’.

‘De 12-jarige Sandro is enig kind van een 
welgestelde familie uit een stadje in het noor-
den van Italië. Tijdens een nachtelijke zeil-
tocht op de Middellandse zee valt Sandro in 
het water. Een jonge passagier op een bootje 
volgestouwd met illegale migranten merkt 
Sandro op en vist de uitgeputte jongen uit het 
water. Voor Sandro is dit zijn redding en het 
begin van een avontuurlijke terugreis naar 
Italië. Het is ook een onomkeerbare wending 
in zijn leven.’ 
Op de avond zelf kan je ook nog een bijdrage 

leveren voor een actie ten voordele van de 
vluchtelingen.

Solidariteitsmaal 
zo 16 okt | 11u30 | de Speldoorn 
Stoofvlees met frietjes en groentjes, animatie 
(tombola, visput, stand wereldwinkel).
Org.: missiekring Anzegem-Tiegem-Kaster, 
wereldraad, wereldwinkel en gemeente.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan op 
nummer 0476 34 26 89 (buiten de kantoor-
uren) of via caro.goemaere@skynet.be.

Wist je dat het OCMW… 
• extra aandacht schenkt aan gezonde en budgetvriendelijke voeding door middel van 
   kookboekjes en een kookles ‘budgetvriendelijk koken’?
• een drietal hogeschool stagiaires inzet die in 2016 op een speelse wijze 
   huiswerkbegeleiding voorzien?
• zich volop inzet op energieverlagende maatregelen en dit om zowel het klimaat als de 
   portemonnee te ontzien?
• een nieuwe bestelwagen heeft aangekocht voor het dagelijks leveren van maaltijden, 
   zo’n 1.200 stuks per maand?
• extra plaatsen creëert in het LOI (Lokaal Opvang Initiatief) om vluchtelingen op te vangen?
• een vrijwilliger heeft aangeworven die zich inzet om de nieuwkomers te ontvangen?

Verwenmoment mantelzorgers
ma 23 nov | De Stringe

We willen tijd maken voor de mantelzor-
gers en daarom nodigen we ze uit op een 
heus verwenmoment.  
Van 10u tot 11u30 is er een infomoment 
over omgaan met dementie. Daarna kan 
je aanschuiven in ‘oes mantelzorgres-
taurant’ om samen te genieten van een 
warme maaltijd. Neem gerust jouw zorg-
behoevende mee. We zorgen immers  voor 
helpende handen bij het middagmaal. Om 
14u kan je dan gratis genieten van de film 
‘de Brabançonne’ 

Inschrijven of meer info?
mantelzorg@anzegem.be | 056 78 26 23  

We organiseren een volledig weekend t.v.v. de vluchtelingen.

Het OCMW promoot gezonde en budgetvriendelijke voeding
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Vrije Tijd

“Wandelwoorden”
Grootschalig poëzieproject langs diverse wandeltrajecten in onze gemeente. Wie schrijft mee?

De Anzegemse cultuurraad heeft de tra-
ditie om eenmaal per legislatuur een vrij 
omvangrijk project op poten te zetten. 
Deze keer voorzien ze in het voorjaar én 
zomer van 2016 een poëzieproject langs 
een zevental lussen in onze gemeente en 
hiervoor hebben ze ook jouw hulp nodig. 
Kruip in jouw pen en haal de poëet in je 
naar boven!

We vroegen aan 7 plaatselijke fotografen om 
langs de zeven trajecten foto’s te nemen rond 
het thema “mijn leefomgeving, mijn stek”. 
We selecteerden dan 5 foto’s per traject en 
nu vragen we aan jullie om  in de loop van het 
najaar een poëtische tekst (limerick, haiku, 
gedicht, gevoelige impressie…) bij een of 
meerdere  foto’s naar keuze neer te pennen.  
Je vindt alle foto’s op 
www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur. 

Workshop poëzie schrijven
De bib draagt ook haar steentje bij door in no-
vember een workshop “poëzie schrijven voor 
volwassenen”  te organiseren. Voor kinderen 
van 10 tot 14 jaar plannen we in januari een 
gelijkaardige workshop en dit in het kader 
van gedichtendag.  

De geselecteerde foto’s zullen we dan samen 

met de  winnende teksten van juni t.e.m. au-
gustus 2016 op de plaatsen waar ze geno-
men werden, opstellen.  

Voor jong én oud
De rusthuizen en de scholen in onze gemeen-
te zullen ook aan dit project meewerken. De 
cultuurraad hoopt hiermee een totaalproject 
te realiseren en zoveel mogelijk mensen 
deelgenoot te kunnen maken van cultuur: 

jong én oud, kinderen én hun ouders, bejaar-
den én hun familie, fietsers, wandelaars, cul-
tuurleken evenals cultuurfanaten. 

Wie zin heeft om deel te nemen of ge-
woon bijkomende info wil, kan contact 
opnemen met de Cultuurdienst:
cultuur@anzegem.be of 056 68 82 50

Al een ticket voor onze volgende cultuurvoorstellingen?

Franciscus, de heilige jongleur van 
Assisi | Jenne Decleir 
zo 18 oktober | 18u | St. Mattheuskerk 
Gijzelbrechtegem | € 10 | m.m.v. parochie-
raad Gijzelbrechtegem

Franciscus is een mens van vlees en bloed, 
praat met de dieren, de zon, de maan en al 
wat leeft en zingt. Hij heeft een wereld voor 
ogen van samenhorigheid en hij verzet zich 
tegen macht en winstbejag. 

Rudy!  
Peter De Graef 
za 24 oktober | 20u,  inleiding om 19u15  
De Stringe | € 13 | m.m.v DF Tiegem-
Ingooigem & DF Vichte 

“Rudy” is het verhaal van een therapeut 
die zich tot het publiek richt om zijn maat-
schappijkritiek af te vuren. Beetje bij beetje 
komt zijn persoonlijke verhaal aan het licht. 
Een beklijvende muziektheatervoorstelling!

Buren bij kunstenaars 
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 
oktober stellen heel wat kunstenaars hun 
atelier open. In Anzegem zijn dat:
Jean-Pierre Montreuil (schilderen, teke-
nen), Heuntjesstraat 6 | Beatrice Callens 
(olieverfschilderijen, aquarellen), Lander-
gemstraat 39 | Sien Crombez (blazen, fu-
sen, slumpen, pâte de verre, vormsmelten), 
Landergemstraat 12.

De wegwijsbrochures zijn gratis te verkrij-
gen in het gemeentehuis van Anzegem, bij 
het Gemeenschapscentrum (Westdorp 3), 
de bib, de kunstenaars zelf of kan via 
www.burenbijkunstenaars.be

Verzin een poëtische tekst bij deze beelden.
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Vrije Tijd

Bibliotheekweek 2015 met als gastland Turkije
De hele maand oktober is de fototentoon-
stelling Turkomania in de bibliotheek van 
Anzegem te zien.

Verwendag (za 10 okt.)
10u-11u30: welkom in bib Anzegem, 
Ingooigem en Vichte!
14u30-16u30: op Turkse theevisite met 
mogelijkheid tot henna-tattoo

Cookies: computerbeveiliging
ma 12 okt. | 14u | bib Anzegem: zie p. 6 

Film: The theory of everything 
do 15 okt. | Het leven van Steven Hawking
20u | kerk van Kaster | 1 film = € 4; voor-
deelticket 3 toegangen = € 10)

Europalia Turkije (vr 16 okt.)
Derwich Ferho - voorzitter Koerdisch 
Instituut Brussel -  over de Koerden | 19u  
bib Anzegem (i.s.m. leeskring, Davidsfonds 
en Wereldraad)

Dirk Vermeiren - voormalig VRT-corres-
pondent - over Turkije | 20u | bib Anzegem 

(i.s.m. Wereldraad)
Bij dit alles wordt een heerlijk glaasje Turkse 
thee geserveerd.

Ontdek de verborgen parels in de bib!
Stemmen kan van 1 tot 18 oktober via 
www.verborgenparels.be. Eind oktober kan 
je de ‘Best Of’ van de TOP 25 lezen in een 
gratis app. Een cadeautje van de bib voor 

jou!

Leesgroepen
De leesgroepen voor  volwassenen en  
jeugd starten in oktober. Lees je deze 
winter eens mee?

Meer info: bibinfo@anzegem.be 
056 68 14 22 | anzegem.be/bibliotheek

Kom je naar de bibliotheekweek in de bib in Anzegem? Bekijk dan zeker eens de muurschilderingen van Eva Neirynck.

PC-onderhoud en beveiliging (55-plus)
Werkt je computer trager? Dan is het tijd voor de grote schoonmaak! 
Tijd om alle overbodige programma’s op te ruimen zodat je compu-
ter weer sneller gaat werken. De digidokter geeft je gouden raad en 
maakt tijd om op je vragen in te gaan.

ma 12 okt | 14u | bib Anzegem | gratis | org.: bib en SAR
Inschrijven voor 7 okt. via tel 056 78 26 23 of sar@anzegem.be

Danscafé 
Is dansen jouw ding of geniet je meer van de muziek, leuk gezel-
schap en een goeie babbel? Dan is ons danscafé iets voor jou! 
Neem zeker jouw UiTPAS mee op deze activiteit en spaar puntjes.  
Nog geen UiTPAS? Geen probleem, dan kan je er gewoon eentje 
kopen.

ma 26 okt | zaal Speldoorn | gratis | inschrijven is niet nodig

The theory of everything vertelt het verhaal van Steven Hawking.
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 Vrije Tijd

Cultuur
do 8 Vormingstweeluik rond het werk van Verdi en zijn opera Otello / door Beatrijs Van Hulle / 20u / Mensindezaal(T) / €5 / org. 

Culturele Raad Anzegem

za 10 Tentoonstelling 7@Art (textiel) / met werk van Maria Almanza, Nora Chalmet, Janin De Raeymaecker, Hélène De Ridder, Jac-
queline Hock, Josy Knudde en Rita Trefois / Oude kerk(V) / open op za van 14u tot 18u en op zo van 10u tot 18u / t.e.m. zo 18

za 10 Verwendag op Turkse wijze / Bibliotheek Anzegem / 10u tot 14u30

za 10 Herfstconcert K.M. Sint-Cecilia Vichte / De Stringe(V) / €8 / 19u30 / ook op zo 11 om 18u30

ma 12 Workshop Cookies: computerbeveiliging / Bibliotheek Anzegem / 14u / org. Bibliotheek Anzegem i.s.m Seniorenadviesraad

do 15 Filmvoorstelling: “The theory of everything” / 20u / kerk Kaster / org. Bibliotheek Anzegem

vr 16 Debatavond over Turkije / met Dirk Vermeiren / Bibliotheek Anzegem / 20u / org Bibliotheek Anzegem i.s.m. de Wereldraad

vr 16 Buren bij Kunstenaars / ook op za 17 en zo 18

UiT in Anzegem: oktober

Ice Mountain, schaatsen & Sportflix! 
De Sportdienst heeft weer heel wat in petto voor de Anzegemse jeugd

Sportel je mee?
We nemen opnieuw deel aan de Bloso-campagne “Sportelgemeen-
te”. Bij sportelen leggen we vooral de nadruk op het sporten voor 
55-plussers op eigen niveau, eigen tempo, eigen ritme… en op het 
belang van sociale contacten en plezierbeleving via sport. Dit doen we 
o.a. met het organiseren van een lessenreeks ‘kracht en lenigheid”. 
Deze vaardigheden zijn namelijk de basis van dagelijkse bewegingen. 
De reeks start op maandag 9 november om 17u30 in de sporthal van 
Anzegem. Deelnemen kost € 10 (5 lessen). 

Meer info en een overzicht van de andere sportelactiviteiten vind je 
via  www.anzegem.be/sportelen of bij de Sportdienst. 

Op woensdag 4 november trekken we met 
de 12-plussers naar Ice Mountain in Komen. 
De 12 tot 14-jarigen kunnen skiën of snow-
boarden (les volgen of vrij) en een gloednieuw 
hoogteparcours ontdekken. Voor ouderen is 
er paintball gevolgd door skiën of snowboar-
den (les of vrij). Wil je mee? Schrijf je dan voor 
16 oktober in via www.anzegem.be/tieners   

Ijsschaatsen
Alle jongeren van het vierde leerjaar t.e.m. 
vierde middelbaar kunnen op woensdag 28 
oktober mee gaan schaatsen naar Gullegem.  
Wie er graag wil bij zijn, moet zich voor 23 
oktober inschrijven via:  
anzegem.be/ijsschaatsen 
€ 8,5 | busvervoer: vanuit Anzegem (sport-
hal), Ingooigem (Vrije Basisschool) en Vichte 
(Ommersheimplein): vertrek om 15u45 en 
terug rond 19u.

Sportflix
3 november wordt voor de leerlingen van het 
1ste t.e.m. 6de leerjaar een vakantiedag om 

nooit te vergeten! Deze dag organiseren we 
in samenwerking met de burensportdienst in 
de Expohallen van Waregem SPORTFLIX, een 
sportinstuif met onder andere bumperball, la-

sershooting, speleobox, rodeo, gekke fietsen, 
airtrack, circus, ... Deelnemen kost € 17. Bus-
vervoer is er vanuit Vichte en Anzegem. Meer 
info: www.anzegem.be/sportflix 

Nieuwe lessenreeks voor 55-plussers: ‘kracht en lenigheid’.
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De Vierschaar 1 – Anzegem 

za 17 Vormingstweeluik rond het werk van Verdi en zijn opera Otello / “Opera in de cinema” / 18u30 / Kinepolis Kortrijk / €20

zo 18 Theater: “Franciscus, de Heilige jongleur van Assisi” / zie rubriek Vrije Tijd

za 24 Muziektheater: “Rudy!” / zie rubriek Vrije Tijd

za 24 Keramiekentoonstelling “Messages from clay” / 15u theeceremonie met degustatie en uitleg over de thee en zijn oorsprong 
/ Oude kerk(V) / t.e.m. 1 nov.

zo 25 Cupcakes versieren / Zaal De Sportduif(A) / 15u / org. VIVA-SVV Anzegem

di 27 Algemene Ledenvergadering met educatief spel / Zaal De Sportduif(A) / 14u30 / org. VIVA-SVV Anzegem

Senioren

ma 5 Jaarlijkse prijs- of fruitkaarting / De Stringe(V) / 14u / org. Seniorenadviesraad Anzegem

ma 12 PC: Onderhoud en beveiliging / Bibliotheek Anzegem / 14u / org. Seniorenadviesraad

di 20 Bedrijfsbezoek Lobster Fish, Deerlijk / 15u / info: Marc Ronsse 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

di 27 Wandeling / 14u / kerk Outrijve / gratis / org. Sportdienst Anzegem

do 29 Fietstocht / 14u / parking OC Groeninge / € 1,50 / org. Sportdienst Anzegem

Sportief

za 17 Wandeling: Dag van de trage weg (ong. 6 km) / start: Vital Moreelsplein(T) / 10u / org. Natuurpunt Anzegem

do 29 10e Zaaitocht / Start aan De Kleine Kluis(A) / Afstanden: 6-12-18-24 km / starturen: 7u tot 15u / org. De Textieltrekkers(V)

Feest

za 10 Prijskaarting Bieden en manillen / 17u30 / café De Sportduif(A)

vr 16 Doorlopend koffie- en koekjeskaarting / t.v.v. De Dorpskaarterscafé De Sportduif(A) / ook op za 17

za 17 Eetfestijn BS Het Bollebos / mosselen in de wijn, américain préparé en kalkoenstoofvlees / BS het Bollebos(A)

zo 18 Koekjeskaarting / vanaf 9u / Zaal De Linde(I) / verse wafels vanaf 14u / org. KWB Ingooigem i.s.m. Femma Ingooigem

zo 18 Eetfestijn KLJ Tiekakewa / Kip met frietjes / OC Groeninge(K) / 11u30 / €15 – kinderen tussen 5 en 12j. €9

zo 25 Eetfestijn t.v.v. Supportersclub Sep Vanmarcke / Ardeens gebraad met groenten / De Stringe(V) / 11u30 / tel 0474 86 17 81

za 31 Halloweenfestijn t.v.v. kermis 2016 / 18u30 / café De Sportduif(A) / inschrijven tot 27 okt.

Jeugd

wo 7 Buddy: Herfstsnoetjes / voor alle kleuters van het 2e en 3e kleuterklasje / OC Groeninge(K) / 14u / org. Jeugddienst Anzegem

wo 21 Buddy: So You Think You Can Dance (dansnamiddag) / voor alle kinderen uit het 1e tot 6e leerjaar / OC Groeninge(K) / 14u / 
org. Jeugddienst Anzegem

Varia

wo 7 Bloedinzameling / 17u30 tot 20u / Zaal Ansold(A)

za 10 SV Ingooigem quizt / Zaal De Linde(I) / 19u / org. SV Ingooigem 

do 15 Bloedinzameling / 17u30 tot 20u / Zaal De Linde(I)

za 17 Pirobak / in Nieuw Yvegem(I), bij Luc Lakiere, ook op zo 18

za 17 Pirobak / in de Bergrust(A), bij Dimitri en Linda, ook op zo 18

za 17 Quiz KLJ TieKaKeWa / laatste ronde in de beker van de burgemeester / OC Groeninge(K) / 19u30

za 17 “De Quiz” / Zaal De Linde(I) / 20u / org. KWB Ingooigem i.s. Femma Ingooigem

do 22 Bloedinzameling / 17u30 tot 20u / Mensindezaal(T)

za 24 Pirobak / in Den Ouden Koestal(T), bij Marc en Rita Delobelle, ook op zo 25

zo 25 Pirobak / in de Casino(A), bij Maria Demesmaeker

di 27 Bloedinzameling / 17u30 tot 20u / De Stringe(V)

za 31 Halloweentocht / starten tussen 18u30 en 19u30 / De Speldoorn / € 5 (volw.) of € 2 (kinderen/ inschrijven voor 25 okt. via 
koekuitweg@gmail.com

zo 1 nov. Pirobak / in den Heirweg(H), bij Corine

zo 1 nov. Pirobak / in ’t Schuttershof(K), bij Peter Declercq Jouw activiteit in de UiT-agenda van november? Geef die 
dan voor 14 oktober door via www.uitdatabank.be. Dit 
infoblad wordt verdeeld in week van 2 november en bevat 
alle activiteiten tot en met 4 december.


