
Paraat. Altijd, overal.

www.hartveilig.be

Steden en Gemeenten
Hartveilig

V.
u.

: P
hi

lip
pe

 V
an

de
ke

rc
kh

ov
e,

 M
ot

st
ra

at
 4

0,
 2

80
0 

M
ec

he
le

n 
 | 

 F
ot

o 
©

 F
ra

nk
 T

ou
ss

ai
nt

  |
  2

00
8_

11
8  

 | 
B

es
te

ln
um

m
er

: O
N

D
 1

08
A

Maak je omgeving 

HARTVEILIG
Volg de opleiding !

Aktiv
gemeentelijke nieuwsbrief voor de inwoners van Anzegem                                 september 2014

In deze nieuwsbrief:

3 4
Laat gratis je banden-
spanning controleren

Leer reanimeren

7
Schrijf je in voor  yoga, 

pilates of aerobic

veiligheid fietsers in statiestraat zal verhogen
Vanaf 15 september tot half oktober zal 
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
werken uitvoeren in de Statiestraat. De 
bedoeling is de veiligheid van de fietsers 
te verhogen in het deel tussen de Krom-
mestraat en Balthazarstraat. Doordat er in 
dit deel geen bebouwing staat, rijden veel 
bestuurders hier immers te snel.

Het gemeentebestuur heeft er daarom bij 
AWV op aangedrongen maatregelen te ne-
men: ongeveer vanaf de fietsenwinkel tot iets 
voor de Balthazarstraat komen er vrijliggende 
fietspaden. Dit wil zeggen dat de fietspaden 
door middel van een ‘schrikstrook’ van de 
weg zijn gescheiden.

De weg wordt ook versmald en er komen 
(lichte) asverschuivingen, wat de voertuigen 
moet aanzetten trager te rijden.

Omleiding
Als je van Kaster naar Anzegem rijdt, zal je 
tijdens de werken kunnen passeren. Het ver-
keer dat van Waregem komt, zal de omleiding 
via Tiegem moeten volgen. De te volgen om-

leiding zal op onze website geplaatst worden. 
De fietsers krijgen een aparte omleiding via 
de Belsbruggestraat - Krommestraat - Zijp-
testraat.

Fietspadendossier
Deze werken komen er in afwachting van de 

uitvoering van een fietspadendossier waarbij 
fietspaden aangelegd worden tussen Anze-
gem Dorpsplein en het centrum van Kaster. 

De administratieve procedure hiervoor is 
lopend, maar de uitvoering zal  pas binnen 
enkele jaren mogelijk zijn.
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Leef je creatief uit 
Schrijf je in het kunstonderwijs in

Het gemeentebestuur van Anzegem or-
ganiseert (onder de koepel van de Kunst-
academie Waregem) op drie verschillende 
locaties in Anzegem kunstonderwijs.

Een verruimd aanbod en de samenwer-
king met andere diensten, scholen en or-
ganisaties maken kunst mogelijk op ieders 
niveau en volgens ieders mogelijkheden

www.academiewaregem.be
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Algemeen

154
Dat is het aantal FairTrade-gemeenten in 
Vlaanderen, en Anzegem is er één van!

Sluitingsdagen
alle gemeentelijke diensten  dinsdagnamiddag 2 september
hoofdgemeentehuis & de sporthal  maandag 8 september
dienst Sociaal Welzijn   dinsdag 23 september
mobiele dienstverlening in Tiegem & Kaster donderdag 4 september
containerpark    dinsdag 2 september & 23 september
wijkkantoor van PZ Mira (Beukenhofstraat) dinsdag 2 september 

Zin in vrijwilligerswerk en een groot hart 
voor kinderen?
Dan is de Buitenschoolse Kinderopvang iets voor jou!

Jouw taak?
• Je staat in voor de creatieve daginvulling van kinderen.
• Je slaagt erin de kinderen te boeien door je aanpak en 
   enthousiasme.
• Je werkt mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding 
   van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
• Je kan je voor een uurtje of langer vrijmaken voor en na de 
   schooluren.

Ons aanbod?
• Je komt terecht in een enthousiast team dat professioneel 
   ondersteund wordt.
• Je bent vrijwilliger in een dynamische werkomgeving 
   waarbij mensen op de eerste plaats komen.
• We bieden een aantrekkelijk vrijwilligerscontract en
   onkostenvergoeding aan.
• Gratis opvang voor jouw kinderen en kleinkinderen 
   (2,5-12 jaar) voor en na de schooluren.

kinderopvang@anzegem.be of tel 056 68 02 02

Ik ben twee en ik zeg nee!
Vragen over de peuterpuberteit? Kom 
dan naar het mamacafé

Op donderdag 25 september vindt het 
tweede mamacafé plaats. Deze keer be-
handelen we het thema ‘peuterpuberteit’. 
Wil je er meer over weten, jouw eigen erva-
ringen delen en andere mama’s ontmoeten?  
Schrijf je dan in via loka@anzegem.be.

Met dit mamacafé wil het Lokaal Overleg 
Kinderopvang Anzegem (LOKA) jonge ou-
ders extra ondersteunen door hen een ont-
moetingsruimte aan te bieden.

25 sep | 20u 
café Local (Grote Leiestr. 80)

Elf novemberherdenkingen
Vrijwilligers gezocht

Omdat de bestaande comités in de meeste 
deelgemeenten onderbemand zijn, willen 
we een overkoepelend comité oprichten. Zo 
kunnen we deze zinvolle vredesmomenten 
bewaren. 

Geïnteresseerd? Iedereen is welkom op dins-
dag 30 september 2014 om 19u30 in de 
raadzaal van het gemeentehuis.



Meer weten? www.anzegem.be

Nieuwe beheerovereenkomsten 
voor natuurbeheer 

Als landbouwer kan je binnenkort nieuwe beheerover-
eenkomsten starten. Deze vijfjarige overeenkomsten 
bieden je de kans om op vrijwillige basis mee te 
werken aan de realisatie van natuur- en milieu-
doelstellingen en in ruil hiervoor ontvang je jaarlijks 

een interessante vergoeding. Hiervoor kan je een beheerovereen-
komst sluiten: bestrijden van erosie, het onderhouden van kleine 
landschapselementen, perceelsranden om kwetsbare gebieden 
zoals bossen en waterlopen te beschermen, ….

Landbouwers kunnen tot en met 1 oktober 2014 een aanvraag 
indienen voor een beheerovereenkomst met startdatum op 1 ja-
nuari 2015.

Interesse? Contacteer dan de VLM-bedrijfsplanner van onze 
regio: Bert Dekock, bert.dekock@vlm.be 

of tel  0494 56 48 29
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“We willen eerlijk werken”
Ann-Sophie van Café Local is 2de ambassadeur van FairTrade

Ann-Sophie is het gezicht van Café Local, het café van Brou-
wers Verzet, in de Grote Leiestraat. Van bij de opening kozen de 
jonge eigenaars voor een aanbod van fairtradeproducten in hun 
café (wijn, koffie, thee, fruitsap).

Ann-Sophie legt uit waarom: ”Omdat wij vinden dat te weinig hore-
cazaken dat doen. Winst is niet ons grootste doel. Wel eerlijk wer-
ken. Daarom kozen we er ook bewust voor om met andere kleine 
brouwerijen samen te werken en elkaar te steunen. Omdat wij zelf 
weten hoe moeilijk het is om tegen de grote merken te strijden, 
zonder de marketingmiddelen die zij hebben.”

Waarom zij aanvaard heeft om ambassadeur van FairTrade te zijn? 
“Ik ben vereerd dat ik gevraagd werd. Brouwers Verzet wil een 
voorbeeld zijn voor jonge mensen. Als je iets wil bereiken, moet je 
durven. We willen inspiratie geven aan andere mensen.  En vooral 
moeten wij beseffen dat wij geluk hebben dat wij hier geboren zijn. 
Iedereen streeft naar hetzelfde, een goed en gelukkig leven, en moet 
dan ook die kansen geboden worden.”

Juiste bandenspanning bespaart je één tankbeurt 

Laat op 16 september gratis je bandenspanning controleren

Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve bandenspanning. Dit zorgt niet 
alleen voor een verhoogd brandstofverbruik maar ook voor een slechtere controle over het 
stuur. Bovendien verslijten je banden sneller als ze niet correct zijn opgepompt en dit geeft 
dan weer aanleiding tot meer fijn stof. 

De juiste bandenspanning zou elke chauffeur in Vlaanderen jaarlijks 1 gratis tankbeurt op-
leveren. Wil jij weten of jouw bandenspanning goed is? Laat dit dan gratis controleren op 
dinsdagnamiddag 16 september van 13u30 tot 17u op het kerkplein aan de nieuwe kerk in 
Vichte (Oudenaardestraat). Is deze niet goed, dan brengen ze jouw banden meteen weer op 
de juiste spanning.

Wij verkopen…
Het gemeentebestuur wil binnenkort volgende zaken verkopen:

Stuk grond aan de Sint-Antoniusstraat 
(tussen huisnummer 18 en 22)

     Oude pastorij, Cottereelstraat 12

Woning, Vichteplaats 42

     Oude pastorij Neerstraat 5, 8573 Anzegem

Wie interesse heeft, kan zich wenden tot het college van 
burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, Anzegem.

Ann-Sophie kiest voor fairtradeproducten in haar zaak. “Winst is niet ons 
grootste doel.”

Bespaar één tankbeurt en laat je bandenspan-
ning controleren.
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Maak je omgeving 

HARTVEILIG
Volg de opleiding !

Leer reanimeren met een defibrillator
Dagelijks krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. 
Slechts 7% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de 3 minuten gereanimeerd en 
krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED? Dan heeft hij tot 70% kans om te 
overleven. 

In één les van 3 uur leer je zowel reanimeren als het AED-toestel gebruiken. Je kan inschrij-
ven voor één van de onderstaande data:

donderdag 23 oktober 2014 | 19u tot 22u | bar Ansold Anzegem
donderdag 6 november 2014 | 19u tot 22u | raadzaal Antennepunt Vichte

Inschrijvingen bij dienst Sociaal Welzijn | Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23 
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be | € 5  | aantal is beperkt tot 15 deelnemers!

Klus geklaard!
Doe een beroep op de karweidienst van OCMW Anzegem

De karweidienst van het OCMW verzorgt allerhande eenvoudige 
huishoudelijke karweitjes.

Voor wie?
• domicilie in Anzegem hebben en er ook effectief wonen
• 65-plussers die niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk
• personen met een beperking
• personen die - door ziekte of lichamelijk tijdelijk of definitief 
   ongeschikt zijn - niet meer zelf kunnen instaan voor het uitvoeren 
   van de karweien
• OCMW-cliënten of personen binnen een bijzondere sociale 
   situatie

Wil je meer info over de klusjesdienst of over de tarieven? 
Contacteer dan de OCMW-thuiszorgdienst op 056 77 88 28.

Een duwtje in de rug
School- en studietoelagen

Naar school gaan is belangrijk voor de toekomst van je kind. Niet-
temin kunnen de schoolkosten soms hoog oplopen. 

De Vlaamse overheid wil een stukje tegemoetkomen in die school-
kosten. Een schooltoelage is er voor kleuters, leerlingen uit het lager 
onderwijs en leerlingen uit het secundair onderwijs (deeltijds en vol-
tijds) en een studietoelage voor studenten hoger onderwijs. 

Je kan je aanvraag online indienen via www.studietoelagen.be. 

Wil je laten bekijken of je in aanmerking komt voor een studie-
toelage? 

Laat dan van je horen en maak een afspraak bij het OCMW op 
056 77 88 28. 

Al een ticket voor de ontmoetingsnamiddag?
Op 17 september is er om 14u30 opnieuw de jaarlijkse OCMW-ontmoetingsnamiddag voor 60-plus-
sers, zieken en personen met een beperking in De Stringe. Optredens van Clown Rocky, Ivann, Nadia 
Mampaey & Showcase. Kaarten (2 euro) nog tot 12 september bij het OCMW (Lieven Bauwensstraat 
40) en in het gemeentehuis van Anzegem of in het antennepunt in Vichte.
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Vrije Tijd

Aurèle... een buiten-beentje
Anzegems icoon van de lange afstand

Kermis Anzegem: van ridders tot billenkarracers en wielrenners
Op 5, 6 en 7 september wordt het centrum 
van Anzegem het middelpunt van een 
sprankelend weekend. Anzegem stelde 
samen met een werkgroep van enthousi-
aste vrijwilligers een goedgevuld kermis-
programma samen. 

Een overzicht van het volledige programma 
vind je in de Uit-kalender van deze Aktiv. 
Maar hier is alvast een greep uit het aanbod:

Vrijdag 5 september
wielerwedstrijd GP vloeren D’hondt
17u30 | start Wortegemsesteenweg
Voor deze eerste parochianenkoers kan je je 
inschrijven in café de Sportduif (Dorpsplein 
13). Deze wedstrijd is er alleen maar voor 
inwoners of voor leden van een Anzegemse 
wielertoeristenclub (geen KBWB!). De afstand 
bedraagt 30 kilometer voor 40-plussers of 40 
kilometer voor 18 tot 39-jarigen. 

Zaterdag 6 september
Riddertornooi & Cinébib-event: The Holy 
Grail 
18u | kloostertuin Sint-Vincentius
Gratis openluchtfilm in de kloostertuin van de 
zusters van  Sint-Vincentius.

Vanaf 18u is er randanimatie in het thema 
van ridders met een heus riddertornooi! Om 
20u leggen we de wapens neer en starten we 
de film.

Voor het riddertornooi zijn we op zoek naar 
dappere ridders en jonkvrouwen die het in 
groepjes van 5 tegen elkaar opnemen in een 
aantal proeven. Inschrijven voor het tornooi 
kan tot eind augustus:
bibinfo@anzegem.be  
jeugddienst@anzegem.be

Zondag 7 september
Tentoonstelling marathonlegende Aurèle 
Vandendriessche
10u-20u | raadzaal hoofdgemeentehuis
Om 10u wordt deze tentoonstelling feestelijk 
geopend. 
Naar aanleiding van deze opening werden er 

ook een paar ex-topatleten uitgenodigd: 

Karel Lismont (o.a. zilveren medaille op Olym-
pische Spelen in 1972 en brons in 1976), Ro-
ger Moens (o.a. zilver op Olympische Spelen 
in 1960), Hedwig Leenaert (meervoudig Bel-
gisch kampioen lange afstand en piste) en de 
ex-Anzegemnaars Armand Parmentier (zilver 
op Europees kampioenschap marathon 1982) 

en Roger Deweer (meervoudig Belgisch kam-
pioen 3000m steeple).

Bonanza’s billenkarrace | 14u
Trommel 5 vrienden op en doe samen mee 
aan deze leuke gocartrace. Inschrijven voor 
deze race kan nog via 
kermis.anzegem@gmail.com. 
Deelnemen kost 10 euro per team. 

Internationale Cross-Country Anzegem 
Military Waregem organiseert in het weekend van 25 september haar Internationale Even-
tingwedstrijd. Dit topsport paardenevenement omvat dressuur, springen en een spektakel-
rijke Cross-Country. Op zondag 28 september vindt van 9u tot 18u de Cross-Country plaats 
in het kasteeldomein ‘Hemsrode’ in Anzegem. 

Je kan alle details terugvinden op www.eventingwaregem.be

Een greep uit het kermisaanbod: openluchtfilm ‘The  Holy Grail’, een heus riddertornooi, tentoonstel-
ling over marathonlegende Aurèle Vandendriessche en een parochianenkoers.
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Lest we forget 
Daguitstap: de lotgevallen van onze soldaten in de eerste maand van De Groote 
Oorlog

Het 11-novembercomité Vichte organiseert ism Neos, Gezinsbond Vichte, Heemkring 
De Schietspoele en Davidsfonds Vichte een daguitstap in het teken van de Groote Oor-
log. Men bezoekt er het  fort van Loncin (nabij Luik, in de omgeving waar Joseph De-
cock sneuvelde in de nacht van 5 op 6 augustus), Leuven (met een geleide wandeling 
Brand van Leuven – Robert Blockeel vertelt hierover in zijn dagboek op 25-26 aug 
1914), en Londerzeel (slagveld van Imde, waar Richard Van de Vijvere sneuvelde op 24 
augustus bij de eerste uitval uit Antwerpen).

De kostprijs bedraagt € 60, inclusief middag- en avondmaal, busvervoer en gidsenbe-
geleiding. Inschrijven voor 15 september  bij  John Demeyer 056 77 88 64, 
john.demeyer@telenet.be. Je bent alleen ingeschreven als het juiste bedrag is overge-
schreven op rek. BE 61 0353 7899 6017 tegen de vooropgestelde datum, met vermel-
ding van naam en adres.
Meer inhoudelijke info bij Pol Ostyn, 056 77 93 19.

kooklustige kandidaten & straten 
gezocht

De week van de Smaak (13 tot 23 november) staat dit jaar in het 
teken van duurzaamheid. De cultuurraad daagt daarom lokale ver-
enigingen, buurtcomités of vriendengroepen uit om de handen in el-
kaar te slaan en samen hapjes te maken met ingrediënten van onze 
lokale landbouwers of met producten uit eerlijke handel. Laat onze 
inwoners op zondag 23 november tussen 14u en 17u kennismaken 
met jullie  kookkunsten tijdens een proevertjestocht langs een aan-
tal deelnemende hoeves/producenten.  De cultuurraad geeft jullie 
sowieso een logistiek én financieel duwtje in de rug bij deelname. 

Info en inschrijven (voor 1 oktober): 
cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50

Drie ‘lekkere’ straten gezocht
De werkgroep Fairtrade zoekt daarnaast ook nog eens 3 straten die 
als FairTradestraat tijdens die proevertjestocht hun kookkunsten wil-
len tonen. Per straat stelt de werkgroep Fairtrade een bedrag van 
100 euro ter beschikking. 

info en inschrijven als FairTradestraat (voor 1 oktober): 
wereldraad@anzegem.be of tel 056 68 02 02 (de eerste drie 
straten krijgen de kans zich te bewijzen!)

Sport voor jongeren

Multimove & Kick @ Sport
Voor kleuters en lagere schoolkinderen

In ons sportparadijs leren kleuters alle basisvaardigheden: lopen, 
kruipen, slaan, ... en de lagere schoolkinderen kunnen dan weer 
proeven van o.a. trampoline, hockey, frisbee, atletiek, golf,  ...

Start op 17 september 2014 | sporthal Anzegem | € 30 per trimester 
(kortingen mogelijk voor meerdere trimesters of meerdere kinderen)
14u: lagere schoolkinderen | 15u: kleuters

www.anzegem.be/sportacademie

Vedloop: start van het schoolsportseizoen
24 sep | 13u30 | Lendedreef

Het nieuwe schooljaar begint dus geven we ook het startschot van 
de schoolsportkalender. We hebben maar liefst 10 activiteiten tij-
dens dit schooljaar gepland. Beginnen doen we met de veldloop 
op 24 september. Er zijn aparte reeksen voor iedere leeftijd en ge-
slacht.

www.anzegem.be/schoolsport
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Cultuur
za 30 aug Groepstentoonstelling “Veerkracht” / met werken van Yvan Behaege (schilderijen), Ann Demeyere (sculpturen), Toon 

Maes (fotografie), Jan Devos (schilderijen), Henk Troost (sculpturen) / Oude kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 18u / 
t.e.m. 5 sep.

za 6 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: gratis openluchtfilm “The Holy Grail” / zie rubriek vrije tijd

za 6 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: Indigo groepstentoonstelling / Zaal Ansold(A) / open van 14u tot 19u / ook op zo van 10u 
tot 19u

zo 7 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: huldiging en tentoonstelling Aurèle Vandendriessche / 10u-20u / raadzaal Anzegem

zo 14 sep Open Monumentendag in het Lijsternest / 10u tot 18u / om de 30 minuten een gidsbeurt / gratis

di 16 sep Voordracht “Leren van etiketten op voedingsmiddelen” / 20u / OC Groeninge(K) / org. Gezinsbond Kaster

za 20 sep Muzikale humor: “Het beste van De Schedelgeboorten jubileumshow 20 jaar” / 20u / De Stringe(V) / €14 / org. Ge-
meenschapscentrum Anzegem 

zo 21 sep Startvergadering + boekententoonstelling / Mensindezaal Tiegem / org. Davidsfonds Tiegem-Ingooigem

za 27 sep Tentoonstelling Jeroen Boussier / fotografie en schilderwerk (gemengde techniek) / open op vrij, za en zo van 10u tot 18u 
/ Oude kerk(V) / t.e.m. 12 okt.

zo 28 sep Locatieproject n.a.v. Kermisfeesten Kaster: “Bal à balles…musette” door Cie Balladeux / Familietheater / 15u / Leef-
school Groene Poortje(K) / €6 (in combinatie met Outside the box) / org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. Ouderco-
mité Leefschool Groene Poortje

zo 28 sep Locatieproject n.a.v. Kermisfeesten Kaster: “Outside the box” door Fullstop Acrobatic Theatre / Internationaal straat-
theater voor alle leeftijden / 15u45 / Leefschool Groene Poortje(K) / €6 (in combinatie met Bal à balles…musette) / org. 
Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. Oudercomité Leefschool Groene Poortje

                  Senioren
di 16 sep Voordracht: “Partnerrelatie, seksualiteit en intimiteit” / door dhr. Luc Van de Ven / 14u / Gasthof ’t Park(T) / 056 68 73 

10 / org. 50 Actief Anzegem

ma 29 sep Voordracht: “E-boek of werken met smartphone en tablet” / 14u / Zaal Ansold(A) / org. SAR Anzegem

                 Sportief
do 28 aug Kermisfeesten Anzegem-dorp: vinkenzetting / de Sportduif / 18u

za 30 aug 34e Massaloop Dwars door Grijsloke / vanaf 13u / kinderreeksen: 500m (minder dan 6 jaar), 1.000m (7-9 jaar), 1.500m 
(10-12 jaar) – volwassenen: 3,2 km/6,7 km/18,9 km

vr 5 sep Kermisfeesten Anzegem-dorp: wielerwedstrijd ‘GP Vloeren D’hondt’ / zie rubriek Vrije Tijd)

vr 5 sep kermisfeesten Anzegem-dorp: duivenvlucht Arras-Brionne / 18u / De Sportduif

za 6 sep 7e Schaliënhofloop (V)/ Verschillende wedstrijden voor kinderen (per leeftijdsgroep)  | start 2,5 - 5 - 10 km om 16u / -12 
jaar: €2 of € 3 en volw. € 4 of € 5 / wim.merlevede@telenet.be

UiT in Anzegem: van 28 aug t.e.m. 4 oktober

Sport voor 12-18-jarigen: SNS-pas
Met een SNS-pas, die € 45 per schooljaar 
kost, kunnen 12-18-jarigen elke dag, zonder 
reserveren, deelnemen aan diverse sportac-
tiviteiten aansluitend op de schooluren.  

Vanaf eind september kun je deze pas aan-
kopen bij de gemeentelijke Sportdienst. 

www.anzegem.be/sns 

Aerobic – Yoga – Pilates
In de week van 15 - 19 september 2014 star-
ten de lessenreeksen voor volwassenen.

yoga | dinsd. |  18u-19u | sporthal
aerobic | dinsd. | 20u-21u | Vrije Basisschool 
Anzegem 
pilates-fitbal | donderd. | 18u-19u | sporthal 

www.anzegem.be/sportinitiaties 

Actief Anzegem 55+
fietsen | 25 september | vertrek aan de par-
king van De Stringe | 14u | afstand is 20km
€ 1,5 (incl. drankje)  

wandelen | 30 september (en niet 23 sep-
tember!) | vertrek aan de kerk van Elsegem  
14u | afstand is 7 km | deelname is gratis

 www.anzegem.be/sportelen 



UiT in Anzegem: van 28 aug t.e.m. 4 oktober

Colofon:

AKTIV nieuwsbrief | een uitgave van de gemeente Anzegem | verschijnt 11 maal per jaar | 4e jaargang | nr. 8

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 

zo 7 sep kermisfeesten Anzegem-dorp: Bonanza Billenkarrace ‘GP Tuvabo’ 

zo 7 sep kermisfeesten Anzegem-dorp: pimp my ride / 15u / kinderen kunnen 
hun fiets versieren, de mooiste fiets krijgt een prijs 
inschrijven is gratis: kermis.anzegem@gmail.com

zo 7 sep 8e Gezinsfietstocht / Vertrekplaats: VBS Ingooigem / tussen 13u30 en 15u30 
hapjes en drankjes voorzien op de stopplaatsen / org. KWB Ingooigem 
info: 056 77 24 72

zo 14 sep 20e Prutsketochten /Start aan De Stringe(V) / Afstanden: 6-12-18-25-35-42 km 
starturen: 7u tot 15u / org. De Textieltrekkers(V)

zo 21 sep Kermisfeesten Tiegem: Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen / 15u / 
org. Wielerclub “De Bergklimmers”(T)

                  Feest
vr 5 sep Kermisfeesten Anzegem-dorp: opening kermis / 17u45 / 1ste kwartier gratis

vr 5 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: 3e speeldag kwis Beker van de Burgemeester
Feesttent Oudstrijdersstraat(A) / 19u30 / org. Volkse Kermis

vr 5 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: kermismenu / 20u15 / Oud Gemeentehuis

za 6 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: Stepjeswedstrijd / 15u30 / de Sportduif

za 6 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: Papa Chico / 19u / de Sportduif (gratis optreden)

za 6 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: Italiaanse avond / 20u/ Oud Gemeentehuis

za 6 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: Elza’s Rock met Fire Fly Xperience / 21u / kerk

zo 7 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: 29e Volkse Kermis met feestmaaltijd opgeluisterd door DJ Billy en in de namiddag volks-
spelencompetitie / vanaf 11u / Feesttent Oudstrijdersstraat(A)

zo 7 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: kermismenu / 12u / Oud Gemeentehuis

zo 7 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: Wandelconcert Fanfare ‘De Eendacht’ / 16u / Ter Berk

zo 7 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: optreden ‘Black Tolex’ / 18u / de Ark

zo 7 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: optreden ‘Tagadatra’ / 19u30 / Oud Gemeentehuis

zo 7 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: vuurwerk / 22u / kerk

ma 8 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: eetfestijn / 12u30 / de Sportduif

ma 8 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: gratis kermis voor de Anzegemse kleuters / 13u30

ma 8 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: papa chico-team / 15u30 / de sportduif / gratis

di 9 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: bingo met gratis BBQ / 17u30 / de Sportduif

di 9 sep Kermisfeesten Anzegem-Dorp: afsluiter met champagne / 22u / De Sportduif

za 20 sep Kermisfeesten Tiegem:“Tiegem Rockt” / met optreden van “The Upcats”, “Black Tolex”, “Moody Woods”, “Horses on 
Fire” en “Preuteleute” / vanaf 17u30 / Kerkplein Tiegem / toegang gratis

za 20 sep Kermisfeesten Tiegem / 20u / Pijproking voor mannen en vrouwen in ’t Park(T) / €75 prijzen / org. Pijpenclub “De 
Meneerkes”(T)

ma 22 sep Kermisfeesten Tiegem / 19u / barbecue in Zaal ’t Park(T) – inschrijven vooraf

za 27 sep “Feest in het Dorp” / 4e speeldag kwis Beker van de Burgemeester / feesttent op de parking achter de kerk Grijsloke / 
19u30 / org. Ouderraad “De Verrekijkers” Grijsloke

za 4 okt 5e speeldag kwis Beker van de Burgemeester / Mensindezaal(T) / 19u30 / org. KLJ Tiekakewa

               
                 Varia
zo 31 aug Quick-Win “Bosomvorming Hemsrode” / 9u15 / domein Hemsrode / Clint.calles@west-vlaanderen.be

zo 7 sep kermisfeesten Anzegem-Dorp: jaargetijde  / 9u / voor de overledenen van de Sint-Jansparochie / kerk

za 13 sep Tweedehandsbeurs / Zaal Ansold(A) / van 10u tot 13u / org. Gezinsbond Anzegem

zo 21 sep Dag van de Landbouw / bij Dieter en Petra D’Haene-Devos / melkvee en akkerbouw / Sint-Antoniusstraat 98

za 4 okt Spellennamiddag / 14u-21u / Sint-Antoniusstr. 14 / gratis / voor groot en klein / luk.de.lombaerde@telenet.be

Jouw activiteit in de UiT-agenda van oktober? Geef die 
dan voor 10 september door via www.uitdatabank.be.


