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Veilig naar school
Verkeersveiligheid is voor ons een toppri-
oriteit  en de omgevingen rond de scholen 
genieten dan ook onze bijzondere aan-
dacht. In februari kregen we daarvoor als 
16de gemeente in Vlaanderen het SAVE-
label uit handen van de vereniging Ouders 
van Verongelukte Kinderen. Dit was een 
beloning voor onze inspanningen op vlak 
van mobiliteit en verkeersveiligheid.

We willen ervoor zorgen dat onze jeugd op 
een veilige manier naar school kan gaan. Zo 
zetten we dagelijks gemachtigde opzichters 
in om er de oversteekbegeleiding te ver-
zorgen en hebben we vorig jaar voor iedere 
school een schoolroutekaart uitgebracht.  
Op die schoolroutekaarten staan de meest 
veilige routes naar school en markeren we 
ook de plaatsen waar de kinderen moeten 
opletten. Met dit initiatief proberen we veili-
gere alternatieven aan te reiken en willen we 
de kinderen ook aansporen meer met de fiets 
of te voet te komen

Wij doen echter ook  een beroep op jou als 
ouder, grootouder, enz.  Jij kan immers zelf de 
eerste stap zetten naar een veiligere school-
omgeving voor de kinderen. Als (groot)ouder 
ben je immers bijzonder goed geplaatst om je 
(klein)kind(eren) een goed verkeersgedrag bij 
te brengen!

Daarom enkele nuttige tips:
• Weeg goed af of je kind reeds zelfstandig  
   naar school kan stappen of fietsen. Oefen  
   desnoods de route in die je kind alleen zal  
   volgen. Studies wijzen uit dat kinderen jon- 
   ger dan 12 jaar best niet alleen naar  
   school fietsen. Jonge kinderen kunnen  
   moeilijke verkeerssituaties slecht inschat- 

   ten. Ook afstanden correct beoordelen  
   blijkt een kind niet goed te kunnen.
• Maak bij voorkeur gebruik van de uitge- 
   stippelde schoolfietsroutes (deze routes  
   kan je bij iedere school opvragen). De  
   kortste route staat niet altijd gelijk aan de  
   veiligste route!
• Steek enkel over op de voorziene zebra- 
   paden.
• Leer je kinderen dat het belangrijk is dat  
   ze gezien worden. Het is niet omdat zij een 
   auto zien aankomen dat de bestuurder je  
   kind ook gezien heeft. Leer ze dus  
   oogcontact maken.
• Laat je kind een helm en een fluohesje  
   dragen.
• Let vooral op voor vrachtwagens en aan  
   rotondes.
• Zorg dat de fiets  wettelijk in orde is,  
   controleer dit geregeld.

Toch met de wagen?
• Parkeer liever op enige afstand van de  
   schoolpoort en laat je kind aan de kant van  
   de school op het voetpad in- en uitstap- 
   pen. 
• Vraag je kind altijd de veiligheidsgordel om  
   te doen.
• Parkeer je wagen reglementair.

Overhangende begroeiing binnen de 
perken houden
Het is bijna lente en dat betekent dat alles op-
nieuw zal beginnen bloeien en groeien. Daar-
om vragen we dat iedereen ervoor zorgt dat 
er geen takken of struiken de doorgang op 
voet- en fietspaden en de stapwegeltjes be-
lemmeren.  Snoei dus geregeld jouw bomen 
en struiken en vermijd zo dat voetgangers of 
fietsers op de rijweg moeten uitwijken.

Stuur je kind bijvoorbeeld via een van onze schoolroutes naar school.
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Algemeen

Vandaag beschikt  10% van de wereldbe-
volking nog steeds niet over drinkwater 
in zijn nabije omgeving. In België stroomt 
er elke dag perfect drinkbaar water uit de 
kraan. En toch behoort België wereldwijd tot 
de landen met de hoogste flessenwatercon-
sumptie. 
Flessenwater is niet alleen veel duurder 
dan kraantjeswater, het is ook slecht voor 
het milieu. Productie en transport eisen 
veel grondstoffen op, en de afvalberg aan 
petflessen groeit steeds aan. Bovendien 
wordt kraantjeswater op meer dan 60 kwa-
liteitseisen gecontroleerd en is daarmee het 
strengst gecontroleerde voedingsmiddel.
Tip: met wat fruit, kruiden of groenten er-
aan toegevoegd, krijg je een verrassend fris 
drankje.

www.drinkkraantjeswater.be

Kies voor water van de kraan!

Zoveel Anzegemnaren hebben al 
een UiTPas. Hiermee spaar je punten 

telkens je deelneemt aan een UiT-
activiteit. Die kan je dan inruilen 

tegen extra voordelen. Meer info vind 
je op onze website

659 Wie doet mee?
Met belgerinkel naar de winkel

Onze gemeente neemt ook in 2016 deel aan ‘Met Belgerinkel naar de 
winkel’. De campagne loopt van 30 april tot 4 juni 2016, maar we heb-
ben natuurlijk nog enthousiaste handelaars nodig. 
Wie zijn klanten wil stimuleren om hun boodschappen met de fiets of 
te voet te doen, kan zich inschrijven via www.belgerinkel.be/handelaars/inschrijving. Zo werk 
je mee aan een leefbare gemeente, krik je de gezondheid en de conditie van je klanten op en 
help je ze misschien wel aan een leuke prijs!

Mamacafé over de eerste schoentjes
do 24 maart 2016 | 20u | Achiel en Hector, Kaankouter 4

(toekomstige) Mama’s van baby’s en peuters zijn welkom in 
ons mamacafé. Hier kan je ideeën, tips en verhalen uitwisselen 
over de opvoeding van je kinderen. 

We werken telkens rond een thema en deze keer hebben we het 
over de eerste schoentjes.  Vanaf wanneer koop je best schoentjes 
en op wat moet je letten bij de aankoop? Podoloog Mien Vanden-
broucke komt een woordje uitleg geven. 

Het mamacafé is gratis en we voorzien een gadget en  een drankje. 
Via loka@anzegem.be kan je je aanwezigheid bevestigen.

Kraantjeswater is goedkoper en goed voor het milieu!

Vanaf wanneer mag ik de eerste schoentjes kopen? Je komt het te weten 
op dit mamacafé.



Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leefomgeving

Wij gaan de strijd aan tegen zwerfvuil! Doe je ook mee?
Tijdens de eerste week van maart zal 
onze Technische Dienst een hele week het 
zwerfvuil opruimen. 

Zwerfvuil is klein afval dat we vaak noncha-
lant of zonder dat we er bij stil staan op straat 
gooien of achterlaten in een park of berm.

Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, 
kauwgom, etensresten, blikjes, plastic fles-
jes, tickets, papieren zakjes, kranten, tijd-
schriften,...

Al die kleine stukjes zwerfvuil zorgen ervoor 
dat de straten en buurten vuil ogen. Door 
zwerfvuil in de vuilnisbak te gooien hou je 
niet alleen je eigen buurt proper, maar ook die 
van je medemens. En dat maakt het plezanter 
voor iedereen.

Wil je je ook inzetten om je buurt zwerfvuilvrij 
te houden, registreer je dan op: www.letsdoi-
tindevuilbak.be/Buurt/Kiesjestuk.aspx

De strijd tegen zwerfvuil voeren we samen!

Aan de parking van de Kleine Kluis (Korten-
berg) in Gijzelbrechtegem zullen we twee 
beuken rooien. 
De Groendienst stelde in augustus vast dat 
de twee bomen al hun bladeren lieten val-
len. Twee boomchirurgen onderzochten de 
bomen en kwamen tot de vaststelling dat ze 
ziek zijn. Om alle risico’s te vermijden, zullen 
we deze bomen rooien. 

Samen met een landschapsarchitect maken 
we nu een plan op waarin we voorzien deze 
twee bomen te vervangen. Daarnaast zullen 
we ook nog wat extra groenelementen aan de 
omgeving toevoegen.  

Rooien bomen aan Kortenberg

Ook zo’n hekel aan onkruid?
Onkruid… we zien deze woekerende plantjes liever niet verschij-
nen. Maar wist je dat iedere inwoner verplicht is om het onkruid voor 
de woning zelf uit te doen? Als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan 
zijn we al een stap dichter bij de ideale gemeente!

Geen pesticiden
Aangezien de Groendienst geen onkruidbestrijdingsmiddelen mag 
gebruiken, probeert men nu preventief het onkruid de kop in te 
drukken. Dit door snoeihout te verhakselen en tussen de struiken te 
leggen of te kiezen voor bladhoudende bodembedekkers.

Onze Technische Dienst zal tijdens de eerste week van maart het zwerfvuil opruimen, maar tijdens de 
rest van het jaar kunnen we gelukkig ook rekenen op onze zwerfvuilvrijwilligers. Bedankt!

Deze twee zieke bomen (rechts op de foto) worden binnenkort gerooid.

Je bent verplicht om het onkruid voor je deur uit te doen.



Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Ontdek het Sociaal Huis
Opendeurdag op zaterdag 5 maart van 13u tot 16u
Sinds 11 januari 2016 kan je met al je vragen over de sociale dienstverlening op één locatie 
terecht: het Sociaal Huis.
Ben je benieuwd naar dit uniek project of wil je weten wat het Sociaal Huis voor je kan 
betekenen? Dan nodigen we je graag uit op de opendeurdag. Deze vindt plaats op zaterdag 
5 maart tussen 13u en 16u in het Sociaal Huis, Lieven Bauwensstraat 40.
We verwelkomen je met een drankje en zetten verschillende standjes op zodat je ontdekt 
wat wij allemaal voor je kunnen doen!

Deelname is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u 
meedoet of niet. Praat hierover met uw huisarts. 
Meer informatie over de voor- en nadelen van het 
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker vindt u 
op www.bevolkingsonderzoek.be. 

Wanneer neemt u best niet deel 
aan het bevolkingsonderzoek 
naar dikkedarmkanker:

•  als u de afgelopen twee jaar uw stoelgang al liet 
onderzoeken. Een stoelgangtest wordt om de 
twee jaar aangewezen. U krijgt twee jaar na uw 
laatste stoelgangtest wel opnieuw een uitnodiging 
tot deelname aan het bevolkingsonderzoek naar 
dikkedarmkanker. 

•  als u de afgelopen tien jaar een kijkonderzoek 
(volledige coloscopie) van de dikke darm liet 
doen. Pas tien jaar na een kijkonderzoek is het 
aangewezen om een stoelgangtest te doen. U krijgt 
dan automatisch een uitnodiging tot deelname aan 
het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. 

• als u nu dikkedarmkanker hebt, of hebt gehad in de 
afgelopen 10 jaar.

•  als u bloed ziet in uw stoelgang of andere klachten 
hebt (zie hoger). Raadpleeg dan eerst uw huisarts. 

•  als u volgens uw huisarts een verhoogd risico hebt 
op dikkedarmkanker. Bespreek met uw huisarts 
welke opvolging voor u het meest geschikt is. 

•  als één of meerdere van uw ouders, broers, zussen 
of kinderen dikkedarmkanker heeft of gehad heeft. 
Raadpleeg dan eerst uw huisarts om te bespreken 
welke opvolging voor u het meest geschikt is. 

Hebt u vragen? 
Hebt u persoonlijke vragen? Neem zeker contact op 
met uw huisarts. 

Hebt u vragen over het bevolkingsonderzoek? 
• Mail naar kanker@bevolkingsonderzoek.be 
• Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be 
• Of bel gratis naar het Centrum voor Kanker-

opsporing op 0800 60 160. U kan elke dag bellen 
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.
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Informatie over het bevolkingsonderzoek 
naar dikkedarmkanker

LAAT JE TESTEN 
OP DIKKEDARMKANKER!

Pak het aan voor het 
jou aanpakt

CVK14-003 DDK-FO-PUB-1412-DEF.indd   1 18/12/14   15:39

In het bevolkingsonderzoek naar dikkedarm-
kanker worden dit jaar alle pare leeftijden van 
56 t.e.m. 74 jaar uitgenodigd om gratis een 
staal van de stoelgang op te sturen. Vroeg-
tijdige opsporing van dikkedarmkanker ver-
hoogt immers sterk de kans op genezing. In 
2014 heeft 47,9% van de Anzegemnaren die 
een brief met afnameset ontvingen, een staal 
opgestuurd naar het labo. 

Balans draagkracht-draaglast
Infomoment voor mantelzorgers | do 17 maart | 14u-16u

Je voelt dat het als mantelzorger je taak is de nodige zorg te bieden. 
Toch is het niet altijd makkelijk. Benedicte De Koker bespreekt de 
balans en hoe je deze in evenwicht kan houden.

Dit infomoment vindt plaats op donderdag 17 maart van 14u tot 16u 
in OC De Linde (Lindeplein 1). Voor wie dan niet kan aanwezig zijn, is 
er ook nog een infomoment in Waregem (15 maart | 19u | De Meers).

Inschrijven kan via mantelzorg@anzegem.be, tel 056 78 26 23 of in 
het Sociaal Huis (dienst Sociaal Welzijn) – Lieven Bauwensstraat 40.

Verwarmingsfactuur moeilijk te betalen?
Misschien heb je wel recht op een toelage!

Voorwaarden? 
• jaarlijks belastbaar bruto-inkomen lager dan 17.303,80 euro 
   verhoogd met  3.203,40 euro per persoon ten laste. 
   persoon ten laste= jaarlijks netto-inkomen lager dan 3.120 euro
• levering tussen 1 januari en 31 december 2016
• toelage voor maximum 1.500 liter
• aanvragen moeten binnen zijn 60 dagen na leveringsdatum

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering en personen met een schuldoverlast 
kunnen ook een aanvraag tot verwarmingstoelage indienen.
Meer info? OCMW, Lieven Bauwensstraat 40, tel 056 77 88 28, 
info@ocmwanzegem.be of www.ocmwanzegem.be 

Moeilijkheden om je verwarmingsfactuur te betalen? Vraag dan een toelage 
aan.

www.bevolkingsonderzoek.be 
tel 0800 60 160 



Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd

Ludwig Poignie wint cultuurtrofee

Ludwig Poignie uit Tiegem mocht de cultuurtrofee 2015 in ont-
vangst nemen als erkenning voor zijn jarenlange inzet op cultu-
reel vlak binnen onze gemeente. 

Hij is de gewaardeerde huisregisseur van Lust in ’t Schoone uit Ingooi-
gem, waarbij hij de inhoudelijke uitdagingen voor deze theatergroep 
zeker niet uit de weg gaat. Hij was ook al met succes gastregisseur bij 
toneelgroep Streven in Vichte en hij was of is nog steeds het creatieve 
brein bij talrijke culturele initiatieven met een ruimere uitstraling zoals 
recent nog “Ode aan de Ode”, diverse Streuvelsherdenkingen, evoca-
ties voor Open Monumentendag, e.a. 

Daarnaast zetten de cultuurraad en het gemeentebestuur  13 verdien-
stelijke bestuursleden van Anzegemse verenigingen en één jubile-
rende organisatie in de bloemetjes. De KH Ste Cecilia Vichte, die vorig 
jaar de cultuurtrofee won, zorgde voor een gesmaakte omkadering. 
De winnaars van de droomfabriek waren Pasar, gezinsbond Tiegem, 
Tagadatra en Ouderraad Kaster. 

De beste remedie tegen winterdips: onze interessante podiumtips!
Tickets? Gemeenschapscentrum Anzegem – 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be

Carry on, cowboy 
Carry Goossens
ma 14 maart | 14u | De Stringe  € 11/ € 10 
koffietafel aangeboden door de SAR (ook 
bij de SAR kan je kaarten kopen)

Carry Goossens doorweeft zijn conférence 
met countryklassiekers, begeleid door het 
Bobby Setter Trio. Hij vertelt honderduit 
over Pecos Bill, de strafste cowboy aller 
tijden. Deze voorstelling, met meer dan één 
knipoog gebracht, valt zeker niet al te ernstig te nemen en de coun-
trymuziek zorgt voor de gevoelige snaar. 

Met mij gaat alles goed 
Begijn Le Bleu
za 19 maart | 20u | zaal 
Ansold | € 14 | m.m.v. Lan-
delijke Gilde Anzegem

Volgens de Westerse maat-
schappij zijn er maar drie 
woorden die er toe doen in 
deze wereld: “pluk de dag”, 

eenvoudig niet? Hoe Begijn er toch telkens in slaagt het leven moei-
lijker te maken dan het is, laat hij zien in deze voorstelling. Omdat je 
graag lacht met losers maar ook omdat je jezelf er stiekem in herkent.

Nieuwe petanquepleinen 

Wie graag petanque speelt kan terecht in de 
tuin van de Mensindezaal (Westdorp). Onze 
Technische Dienst heeft daar drie petan-
quebanen aangelegd. Zelf mee te brengen: 
pentanqueset, een flesje wijn en vrienden 
– dan is het zomergevoel toch compleet?

De Klasse-lerarenkaart van alle leerkrachten die in Anzegem wonen liggen te wachten in de 
bib. Wie in Vichte woont, kan binnenspringen in bib Vichte. Wie in Ingooigem woont, is welkom 
in Ingooigem.

Ludwig Poignie, tweede van links, won de cultuurtrofee.



Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd

JeugdboekenMAART | 5-20 maart

 “Weg van de stad” 
Blijf je het liefst ver weg van de stad of bén je weg van de stad? Waar woon jij? In een drukke 
stad? Op een rustig plekje op het platteland?
 

Op bezoek 
1ste leerjaar: Marieke van Hooff
3e leerjaar: Bert Dombrecht
5e leerjaar: Benny Braem en Nederlandse auteur Gideon Samson
BIBspel: 2e en 4e leerjaar
Film:  6e leerjaar, laatste week van juni

Inschrijvingen activiteiten paasvakantie
Tijdens de paasvakantie organiseren de Sport-, Jeugddienst en Buitenschoolse Kinderopvang 
een vakantieaanbod voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Wil je jouw kind laten deelnemen aan de 
activiteiten, dan moet je het wel op voorhand inschrijven. De inschrijvingsmomenten starten  
op volgende dagen:
• 14 maart vanaf 19u voor Buddy en sportkampen
• 16 maart vanaf 19u voor kinderopvang

Meer info? www.anzegem.be/kriebelkrant

Adventure met overnachting 

Deze zomer (22-26 augustus) gaan we 
opnieuw op avonturenkamp met over-
nachting in Westouter! Dit kamp is er voor 
iedereen van het 1ste t.e.m. 4de middelbaar. 

Wat staat er de tieners allemaal te wach-
ten? 
MTB, muurklimmen, speleo, highland-
games, vlottentocht, highropes, wake-
board, quad, avonturengracht, paintball, 
hoogteparcours, bosspelen, nachtspelen, 
... 

Inschrijven kan via 
www.anzegem.be/tieners
Foto’s van vorig jaar vind je ook via deze 
link. 

Welke tieners gaan er mee op avonturenkamp?



Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
 

7

Senioren

Start seizoen fietstochten 55+

In het kader van levenslang bewegen en 
het belang van sociaal contact hierbij niet te 
vergeten, organiseren we ook dit jaar onze 
“Verwen-fietstochten”. We vertrekken iedere 
maand vanuit een andere deelgemeente en 
maken een fietstocht van ongeveer 1,5 uur 
langs de mooiste plaatsjes in en rond An-
zegem. Bij terugkomst staat voor jullie “ne 
goeien” Westmalle of Ename (of een andere 
drank) klaar met een kleine versnapering. 

Deelname kost € 1,50 en wie aan vier van de 
zes fietstochten deelneemt krijgt op het eind 
van het jaar nog een aandenken. Onze eerste 
fietstocht is op 31 maart 2016 en we vertrek-
ken om 14u aan de sporthal in Anzegem.

Ontdek ons volledig aanbod op
 www.anzegem.be/sportelen 

Uitstap Wielermuseum

Op dinsdag 22 maart 2016 trekken we 
naar Oudenaarde om het Wielermuseum te 
bezoeken en een korte stadswandeling te 
maken.  In het belevingsmuseum kun je de 
Ronde van Vlaanderen iedere dag opnieuw 
beleven en zelfs winnen. Je wordt er on-
dergedompeld in de typische Rondesfeer 
en je kruipt er in de huid van Rondehel-
den.  Nadien kan je genieten van koffie en 
een streekgebak. Afsluiten doen we met 
een mooie  stadswandeling. Mogelijkheid 
tot vervoer met de bus vanuit Anzegem 
(13u40) en Vichte (13u30). Deelname kost 
€ 10 en inschrijven is verplicht. Dit kan tot 
en met 15 maart 2016 bij de Sportdienst of 
dienst Sociaal Welzijn (tel 056 68 02 02 of 
056 78 26 23)

Deze activiteit telt mee voor de Aktiv+Tour
 

Ma 21 maart | De Stringe | vanaf 15u  
5 euro (1 euro met UITkansenpas) des-
sertbuffet en koffie inb. 

Voor deze gelegenheid toveren we de Strin-
ge om tot een tearoom waar je terecht kan 
voor een zalig dessertbuffet en een heer-
lijke kop koffie. Inschrijving voor 14 maart 
bij dienst Sociaal Welzijn (tel 056 78 26 23)

Als slapen een probleem wordt…
ma 21 maart | Antennepunt Vichte | 14u
  
Slapen verandert naarmate we ouder wor-
den, we slapen minder diep en lang, er zijn 
meer problemen bij het in slaap vallen en het 
doorslapen. Tijdens deze voordracht krijg je 
vooral veel tips over hoe je slaapproblemen 
kan oplossen/verminderen. Wie weet slaap je 
na deze voordracht als een roosje?

Inschrijving is gratis, maar best voor 14 
maart bij dienst Sociaal Welzijn 
(tel 056 78 26 23)Welke tieners gaan er mee op avonturenkamp?

Eerst 1,5 uur fietsen en daarna genieten van iets lekkers!

In het wielermuseum kan je in de huid van de rondehelden kruipen.

Moeilijkheden om te slapen? Dan geven we je 
enkele tips!
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De Vierschaar 1 – Anzegem 

Jouw activiteit in de UiT-agenda van april? Geef die dan 
voor 16 maart 2016 door via www.uitdatabank.be. Dit 
infoblad wordt verdeeld in week van 4 april en bevat alle 
activiteiten tot en met 4 mei 2016.

Cultuur
za 5 Tentoonstelling “Dimensies” / met werk van Greet Bogaert (schilderijen), 

Frank Mortier (beelden), Marina Mortier (schilderijen) en Geert Verstaen 
(schilderijen) / Oude kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 18u / t.e.m. zo 13

zo 6 Harpconcert / door harpist Luc Vanlaere in het kader van de tentoonstelling 
“Dimensies” / 11u / Oude kerk (V)

zo 6 Viva-toneel ‘Ola zomaar Oma’ / 14u30 / café-zaal de Sportduif (A) / € 7 + 
gratis Breugelmaal

za 12 Lenteconcert “Good Vibrations” / 19u30 / Zaal Ansold(A) / VVK €8 – 
ADD €10 - <12j. gratis / org. KMM De Eendracht Anzegem

ma 14 Muziektheater: “Carry on, cowboy” door Carry Goossens / zie vrije tijd

za 19 Humor: “Met mij gaat alles goed” door Begijn Le Bleu / zie vrije tijd

za 26 Paasconcert / door Daphne Vandemeulebroucke (harp) met werk van Franz Liszt, 
Gabriel Fauré en Erik Satie + muzikanten conservatorium Antwerpen met werk van 
Maurice Ravel en Joseph Jongen / 19u30 / Oude kerk(V)

Senioren
di 15 Voordracht: “Toen de dieren nog spraken… en wat de mensen ervan maken” / door dhr. Joeri Cortens / 14u / Gasthof ’t 

Park(T) / 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

di 29 Wandeling / 14u / kerk Huise / org. Sportdienst

do 31 Verwen-fietstocht / 14u / sporthal Anzegem / € 1,50 / org. Sportdienst 

Sportief
zo 6 23e Ename Boerderijentocht / mountainbike – wandeling / van 8u tot 13u / €5 / VBA Anzegem

zo 13 wandelen met ’t Sportkliekske / 14u / café-zaal De Sportduif (A)

za 26 Stijn Streuvelsrally / van 7u tot 14u / De Speldoorn(H) / 20-40-60-80-120 km / org. Wielervrienden Ingooigem / ook op zo 27 
van 7u30 tot 11u

za 2 april wielerwedstrijd elite zonder contract en beloften / 15u / café-zaal De Sportduif (A)

Feest
za 12 4e eetfestijn t.v.v. van Dylan en Bryan Vercruysse / vanaf 18u / Zaal De Linde(I) / €16 – kind €8 / kaarten: 0476 91 90 72

za 19 Kaas- en wijnavond / vanaf 18u30 / Mensindezaal(T) / €15, kind €8 / org. KVLV Vrouwen met Vaart Tiegem-Kaster

zo 20 2e eetfestijn Wiel in Wiel / 11u / De Stringe(V) €18 – kind €10 / kaarten: 056 77 55 75

za 26 Breugelfestijn Wielervrienden Ingooigem / 19u / De Speldoorn(H) / €15 (€8 voor kinderen) / info: 0499 46 65 11

Jeugd
zo 13 Kinderfuif / Mensindezaal(T) / org. Jeugdraad Anzegem

za 26 Neonnacht / Fuif / De Stringe(V) / 21u / org. KSA Vichte meisjes

za 2 april Chirofuif: “Babooze” / Zaal Ansold(A) / 21u / org. Chiro Anzegem

Varia
za 12 Infodag Sint-Vincentius Anzegem / Van 14u tot 18u

za 12 Prijskaarting bieden en manillen / 17u30 / café-zaal De Sportduif (A)

zo 13 Matchbal SVZW Zulte-Waregem / 20u / café-zaal De Sportduif (A)

za 19 Voldoening supportersclub SVZW Zulte-Waregem / 18u30 / café-zaal De Sportduif (A)

za 19 Zwerfvuilactie / van 9u tot 11u30 / Ommersheimplein(V) / org. Natuurpunt Krekel Anzegem

zo 20 Paaseierenraap / voor alle peuters en kleuters van groot-Anzegem / 10u / org. Ouderraad – BS het Bollebos Anzegem 

vr 25 Viva voordracht: bloemschikken / 18u / café-zaal De Sportduif (A)

zo 27 Pintjedek met paaseitjes t.v.v. ’t Sportkliekske / doorlopend / café-zaal De Sportduif (A)

www.facebook.com/anzegem
@gemeenteanzegem


