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Op zaterdag 16 en zondag 17 oktober houden we een opendeurdag in het toekomstige gemeentepunt (Heirbaan 73). Jullie krijgen
de kans om door het gebouw te
lopen. We zullen ook toelichten
wat onze plannen met deze site
zijn. Om alles vlot te laten verlopen, moet je wel op voorhand
inschrijven.
In 2019 kochten we een voormalige textielweverij (Heirbaan 73). Op
deze site zullen we de gemeentelijke dienstverlening centraliseren
en daarnaast is het een kans om
onze organisatie te vernieuwen en
te versterken, dit op maat van onze
inwoners.
De site wordt meer dan een gemeentehuis. Het wordt een ontmoetingsplek waar je je krant kan lezen
in de bibliotheek, iets kan drinken
in de cafetaria en ondertussen je
identiteitskaart kan afhalen.
Aangezien er in de gebouwen voor-

heen een industriële activiteit werd
uitgevoerd, moesten we een functiewijziging naar gemeenschapsvoorzieningen aanvragen. Deze werd
ondertussen goedgekeurd.
Dat wil zeggen dat we nu aan de
slag kunnen om onze plannen concreet uit te voeren.
Vooraleer we dit doen, willen we
jullie graag laten kennismaken met
huidige de site. We willen uit de doeken doen welke diensten naar daar
zullen verhuizen en wat we allemaal
voorzien. Concrete bouwplannen
voor de volledige site zullen we nog
niet kunnen tonen, want daar is het
nog te vroeg voor. In eerste instantie
zullen enkele kleinere zaken aange-

pakt worden: opfrissen administratief gedeelte, inrichten zaal als een
polyvalente ruimte, voorzien van
opbergruimte voor verenigingen, …
Pas later volgen dan de grote veranderingen.

Op de opendeurdag van 16 en 17
oktober werken we met rondleidingen. Hiervoor moet je je op voorhand inschrijven.
Dit kan via www.anzegem.be/
opendeur of tel 056 69 44 31. Hier
zal je het gewenste startuur van de
rondleiding moeten doorgeven
(13u, 14u, 15u, 16u of 17u).

SCHRIJF JE IN VIA
WWW.ANZEGEM.BE/OPENDEUR
OF TEL 056 69 44 31

80-PLUSSERS KRIJGEN GELE DOOS IN DE KOELKAST
Onder het motto “de Gele Doos kan je leven redden”
verdeelt het Sociaal Huis vanaf eind oktober de Gele
Doos in Anzegem. De Gele Doos bevat belangrijke medische en persoonlijke contactgegevens en
wordt bewaard in de deur van de koelkast. Zo vinden
brandweer, politie en hulpverleners snel cruciale
informatie bij ouderen die in nood verkeren.
Hoe sneller een hulpverlener de
persoonlijke en medische achtergrond van iemand kent, hoe sneller
die persoon in nood de juiste zorg
krijgt. Denk maar aan allergieën,
diabetes, hartproblemen, medicatie,
beginnende dementie, … Niet alle
gegevens zijn immers digitaal beschikbaar voor de diverse hulpdiensten. Bovendien zitten in de Gele
Doos ook heel wat noodcontacten
zoals gegevens van familieleden,
personen die een huisdier kunnen
opvangen …

Voor wie is de Gele Doos?
Alle 80-plussers in Anzegem die
zelfstandig wonen, kunnen vanaf 20
oktober op afspraak gratis hun Gele
Doos ophalen in het Sociaal Huis.
Maak een afspraak via
www.anzegem.be/afspraak
tel 056 78 26 23
zorgenwelzijn@anzegem.be

Lukt het niet om zelf te komen? Dan
kan er gerust ook een familielid of
mantelzorger de doos komen ophalen. Is er niemand waarop je een
beroep kan doen, geef een belletje
en dan maken wij een afspraak
voor een huisbezoek. In november
en december is de Gele Doos ook
verkrijgbaar op de activiteiten van
de SAR (seniorenadviesraad).

NIEUWE HUISARTSENWACHTPOST IN WAREGEM
Vanaf 1 november 2021 start voor de regio van de Eerstelijnszone
Waregem een huisartsenwachtpost op de site van het ziekenhuis in
Waregem. Dit wil zeggen dat je in het weekend en op feestdagen,
indien je nood hebt aan een huisarts van wacht, je moet wenden tot de
wachtpost. Deze kan je bereiken via het algemeen wachtnummer 1733.
Telefonische aanmelding is steeds noodzakelijk!
Via 1733 geeft men je een afspraak in de wachtpost of helpt men je op een
andere manier verder. Een medisch geschoold medewerker schat de ernst
van de situatie in. Indien er hoogdringende zorg vereist is, wordt meteen een
ambulance en eventueel een MUG naar je toegestuurd. Voor niet-levensbedreigende, maar niet-uitstelbare zorg krijg je een afspraak bij de wachtpost.
Indien je je niet zelf naar de wachtpost kan verplaatsen, komt een huisarts
bij je langs. Zonder telefonische inschatting en afspraak kan je je niet aanmelden in de wachtpost.
Openingsuren
De Wachtpost Regio Waregem is open van vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u - de avond voor een feestdag van 19u tot de ochtend na de
feestdag 8u.
Waar?
Ziekenhuis Waregem, Vijfseweg 150, tegenover de dienst spoedgevallen.
Voor wie?
De wachtpost regio Waregem is bedoeld voor de inwoners van Anzegem,
Avelgem, Deerlijk, Spiere- Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.

ALGEMEEN
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OPENBAAR ONDERZOEK
DIGITALE ATLAS
Nog tot en met 28 februari 2022
kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte
onbevaarbare waterlopen en de
publieke grachten inkijken.
Waterloopbeheerders hebben
inspanningen gedaan om de
informatie zo correct mogelijk op
te nemen, maar het zou kunnen
dat de digitale atlas niet volledig
overeenstemt met de situatie op
het terrein. Wanneer je vaststelt
dat de loop, de breedte of de
diepte van een waterloop of
publieke gracht in je buurt niet
overeenkomt met de weergave
in de digitale atlas, dan kan je dit
doorgeven.

i

ELEKTRISCHE WAGEN?

Op deze locaties kan je hem opladen
Louis Isebaertplantsoen
(ter hoogte van nieuwe kerk)

Station Vichte
(Beukenhofstraat)

De Vierschaar Anzegem
(ter hoogte van de grot)

Ansold
(Landergemstraat 1)

OC Kleine Kluis
(ingang parking Kortenberg)

Ontdek de voordelen van een
elektrische wagen via
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

www.integraalwaterbeleid.be

HOU JE HOND
AAN DE LEIBAND
Op de openbare weg en op alle
openbare plaatsen moet je je hond
steeds aan de leiband houden.
Ook op privaat terrein moet je je
hond in bedwang kunnen houden.
Dit is wettelijk vastgelegd.
De belangrijkste reden om je
hond aan de leiband te houden,
is misschien wel dat je je huisdier
zelf er een groot plezier mee doet.
Honden blijven immers dieren en
dus zijn ze niet altijd even voorspelbaar in hun handelingen. Door
je hond aan de leiband te houden
garandeer je de veiligheid.
Het aan de leiband houden van
een hond, getuigt bovendien van
het nodige respect voor andere
mensen en dieren.
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H E B J I J J E G E G E V E N S O P D E C H I P A L A A N G E PA S T ?
Sinds 1 mei zijn alle contactgegevens op de chips van huisdieren automatisch anoniem. Alleen bevoegde personen zoals dierenartsen kunnen
die gegevens dan nog lezen. Eigenaars kunnen er wel voor kiezen om
die gegevens openbaar te maken.
Alle katten en honden moeten verplicht gechipt zijn in Vlaanderen. Op die
chip staat een identificatienummer dat gelinkt is aan de contactgegevens
van de eigenaar. Als een hond of kat wegloopt, kan het baasje snel gevonden worden door die chip uit te lezen. Vroeger kon iedereen die een chiplezer heeft die gegevens nakijken, maar nu staan alle gegevens automatisch
anoniem.
Wil je dat anderen met een chiplezer (bv. een vzw die gevonden dieren
opvangt) toch nog jouw contactgegevens kunnen uitlezen? Dan kan je dit
aanpassen op volgende websites: www.dogid.be of www.catid.be.

WEEK VAN DE FAIRTRADE
ANZEGEM DOET MEE AAN DE LANGSTE KOFFIEKLETS
Al 50 jaar schudt Oxfam mensen wakker
over de onrechtvaardigheden in de internationale handel. Maar er is nog werk aan
de winkel. Nochtans willen wij allemaal
een eerlijk inkomen, niet?
Tijdens de Week van de Fairtrade, van 6
tot 16 oktober, willen wij van eerlijke handel
en sociale rechtvaardigheid een gespreksonderwerp maken, en dit bij een lekker
potje koffie. Daarom is iedereen welkom
op vrijdag 8 en 15 oktober tijdens de markt
in Vichte. We serveren een potje koffie en
praten over wat eerlijk is en wat niet. Hoe
langer we met zijn allen koffiekletsen, hoe
meer tijd we van onze politici kunnen vragen
voor de beleidseisen rond eerlijke handel.

3 X 11 CHALLENGE
SAMEN BARRIÈRES OVERWINNEN
Op zaterdag 6 november tussen 14u en 17u organiseert de lokale werkgroep 11 11 11 op campus Sint-Vincentius Anzegem een niet-competitieve fysieke
uitdaging voor bestuursploegen, vrienden- en/of
klasgroepen, buren, collega’s, families, …

ANZEGEM ZKT VERENIGINGEN
Beman een kraampje tijdens de
nieuwjaarsreceptie en spijs je kas!

Met een groep van 5 ga je 3 challenges aan die je enkel
door solidaire actie tot een goed einde kan brengen.
De obstakels staan synoniem voor beperkingen waar
mensen soms letterlijk mee te maken krijgen in hun
leven ofwel waar inwoners in het Zuiden mee af te
rekenen krijgen. Het belooft alleszins een verrijkende
ervaring te worden.
Inschrijven kan via www.anzegem.be/3x11challenge.
Inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt € 20 (incl. drankenkaart) en moet op voorhand overgeschreven worden
op BE60 7380 1517 5670 Wereldraad Anzegem.
Supporters zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het
uitgebreide programma volgt in het novembernummer
van Aktiv en op de gemeentelijke website. De opbrengst
gaat volledig naar 11 11 11.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een nieuwjaarsreceptie. Om het evenement aantrekkelijk te
houden, gooien we het concept dit jaar over een andere boeg. We kiezen ervoor om onze verenigingen te
betrekken in de organisatie. Zo kunnen we een heel
divers publiek aanspreken en kunnen verenigingen
zich laten zien én de kas spijzen. Een win-win voor
beide partijen dus, en daarom zijn we op zoek naar
enthousiaste verenigingen die een kraampje willen
bemannen op zaterdag 8 januari 2022.

i

Heb je interesse? Stuur dan voor 10 oktober
een mailtje naar communicatie@anzegem.
be en hou maandag 11 oktober om 20u vrij in je
agenda. Op dat moment brengen we alle ideeën
samen om zo een gevarieerd aanbod te kunnen
samenstellen.
anzegem.be/nieuwjaarsreceptiezoektverenigingen

ALGEMEEN

5

BOMENPLAN VOOR ANZEGEM
Anzegem neemt deel aan het Plattelandsproject ‘Bomenplan’ en werkt daarvoor samen met de provincie
West-Vlaanderen en de Regionale en Stadslandschappen.
Sinds donderdag 12 augustus worden
alle bomen op openbaar domein en
in beheer van de gemeente Anzegem
geïnventariseerd. Daarnaast wordt
ook een kansenkaart opgemaakt om
te kijken waar nieuwe bomen kunnen
worden aangeplant. Sowieso worden
er al minstens 83 hoogstambomen op
openbaar domein gerealiseerd.
Dankzij dit duidelijke overzicht mikken
we op een proactief beheer en een
duurzame en kwaliteitsvolle uitbreiding
van het bomenbestand.
Anzegem investeert hiervoor € 10.000.

HERFST? GEBRUIK DE BLADKORVEN!
MODDER OP DE WEG
In het oogstseizoen (september,
oktober, november en december)
rijden er meer landbouwvoertuigen
op de openbare weg dan anders.
Het vervoeren van oogst, in combinatie met de weersomstandigheden, zorgt vaak voor modder op de
openbare weg. Daardoor ontstaat
slipgevaar.

TIPS VOOR WEGGEBRUIKERS
•

•
•
•

Breng begrip op voor de
landbouwers die hun oogst
moeten binnenhalen.
Hou rekening met het extra
verkeer dat hierdoor ontstaat.
Pas je snelheid aan.
Sla waarschuwingsborden betreffende slipgevaar niet in de
wind, maar pas je rijstijl aan.

WAARSCHUWINGSBORDEN
Landbouwers die graag waarschuwingsborden zetten, kunnen
deze bestellen bij dienst Landbouw (tel 056 69 44 47 of landbouw@anzegem.be). De borden
kosten € 30 voor twee stuks.
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Anzegem heeft veel straatbomen. Dat oogt mooi in de lente en de
zomer, maar zorgt onvermijdelijk voor bladafval in de herfst. Daarom
plaatst de Groendienst jaarlijks bladkorven in de straten waar er veel
bomen staan. Zij worden leeggemaakt vanaf half oktober tot begin
december.
Deze bladkorven zijn alleen bedoeld voor afgevallen herfstbladeren die
op openbaar domein zijn gevallen, niet voor ander (groen)afval (snoeihout, gras, onkruid, bladeren uit eigen tuin, … ). Als we merken dat de
bladkorven gebruikt worden om ander afval in te deponeren, zullen we
deze weghalen.
Staat er geen bladkorf in je buurt, maar denk je dat je straat wel in
aanmerking komt? Laat dit dan weten via info@anzegem.be.

SPAARACTIE
VRIJDAGMARKT
Van oktober t.e.m. december vindt
de spaaractie opnieuw plaats tijdens
de vrijdagvoormiddagmarkt op
Vichteplaats. Bij elke aankoop krijg
je een stempel. Heb je vijf stempels
verzameld, dan maak je kans om per
maand 1 van de 4 waardebonnen
van 25 euro in de wacht te slepen.
Elke laatste vrijdag van de maand
(rond 12u) zal een onschuldige hand
de winnaar bekendmaken.
Het wedstrijdreglement van de
spaaractie kan je hier raadplegen:
www.anzegem.be/nieuws/spaaractie-vrijdagmarkt

MAMACAFÉ BABYGEBAREN
LEER JE BABY BETER BEGRIJPEN
Het is niet altijd makkelijk om te communiceren met onze baby’s. Ze
begrijpen al heel wat, maar wij weten niet altijd wat ze bedoelen. Daarom
wordt er meer en meer met babygebaren gewerkt.
Tijdens het mamacafé tonen we jullie een aantal basisgebaren die jullie
makkelijk kunnen aanleren aan jullie baby’s. Met een beetje oefening zullen jullie elkaar al heel wat beter begrijpen.
Op het mamacafé ontmoeten (toekomstige) mama’s van kinderen tussen 0
en 3 jaar elkaar. Je krijgt de kans om in een ontspannen sfeer met andere
mama’s over opvoeding te praten. We gooien de perfectie overboord en
leren dat we mild mogen zijn voor onszelf.

i

Het mamacafé vindt plaats
op 14 oktober om 20u in de
kindruimte, Ommersheimplein
(de ingang bevindt zich naast
skatepark de Kazerne).
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht op loka@
anzegem.be. De plaatsen zijn
beperkt.

NIEUW DIGITAAL ZOEKPLATFORM
OPVANG VLAANDEREN
Kinderopvang zoeken is geen kinderspel. Om de zoektocht voor ouders
te vergemakkelijken start Anzegem met het digitaal zoekplatform Opvang.
Vlaanderen. Alle opvanginitiatieven in Anzegem kan je hierop raadplegen
en ook verschillende buurtgemeenten en steden werken al met Opvang.
Vlaanderen. Zoekvragen worden gebundeld en via een overzicht kan je alles
verder meevolgen als ouder.
Ga naar www.opvang.vlaanderen en ontdek het kinderopvangaanbod in
Anzegem. Alle informatie staat stap per stap uitgelegd op de website.
Heb je nood aan extra ondersteuning? Anzegem beschikt over een Loket
Kinderopvang. Je kan er met al je vragen terecht over de zoektocht naar
kinderopvang of het digitaal zoekplatform.

Een afspraak maken kan via:
Lokaal Loket Kinderopvang,
Kerkstraat 113, 8570 Anzegem.
tel 056 71 93 78
of Huisvanhetkind@anzegem.be

ALGEMEEN
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ANZEGEM ZOEKT
TA A L B U D D Y ’ S É N
A N D E R S TA L I G E I N W O N E R S
In Anzegem ondersteunen we op
verschillende manieren anderstalige
inwoners die de Nederlandse taal
willen leren.
Het bieden van oefenkansen om
Nederlands te spreken is daarbij
essentieel. We hebben al heel wat
vrijwilligers die zich ten volle inzetten
om die hulp te bieden, maar we
zijn steeds op zoek naar geschikte
taalbuddy’s!

Voorwaarden:
•
•
•

ervaring binnen de educatieve
sector of binnen het vormingswerk
zin en motivatie om anderstaligen te begeleiden
een goede kennis van de Nederlandse taal

Ook anderstalige inwoners kunnen
zich nog steeds aanmelden om deel
te nemen aan dit project. Er wordt
wekelijks 1-op-1 geoefend en elke
2de dinsdag van de maand vindt er
een groepsactiviteit plaats.

Wie interesse heeft als
taalbuddy of Nederlands wil leren,
kan contact opnemen met het
Sociaal Huis: tel 056 78 88 28 of
sociaalhuis@anzegem.be.

BLIJ
F
IN A HANGEN
NZE
GEM
OPR
O
EIND EP DEEL
N
E JA A
RSA AME
CTIE

In samenwerking met Unizo Aktiv'o en hun ondersteunende partners organiseren wij van 1 december
2021 tot en met 31 januari 2022 een heuse eindejaarsactie.
In die periode kan men, door te winkelen bij de deelnemende handelaars/ondernemers, stickers sparen. Heeft
men een volle spaarkaart dan maakt men kans op een
mooie prijs!
Handelaars/ondernemers die willen meedoen aan deze
actie kunnen zich voor 5 november inschrijven via onze
website. Iedere ondernemer kan deelnemen (bakker,
slager, kapper, schilder, garagist, horeca-uitbater, ... )
Inschrijven en meer info:
www.anzegem.be/inschrijving-eindejaarsactie.be
8
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BORSTKANKERMAAND
Vroegtijdige opsporing is de beste
bescherming tegen borstkanker.
Laat van je 50ste tot en met je 69ste
elke twee jaar een mammografie
nemen.
In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het Bevolkingsonderzoek
Borstkanker. Het onderzoek moedigt
vrouwen van 50 tot en met 69 jaar
aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen.
Een screeningsmammografie kan
afwijkingen in je borsten vroegtijdig
opsporen, lang voordat je er zelf iets
van merkt.
Borstkanker kan al in een vroeg
stadium worden ontdekt. Daardoor
is het één van de ziekten die in
aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek. Tijdig opsporen is
belangrijk. Doordat de ziekte vroeger
wordt vastgesteld, is de kans op
volledige genezing groter.
Meer weten?
Bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op 0800 60160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur,
stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

Wil je weten wanneer je een uitnodiging mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig via www.
mijngezondheid.be.

disch dossier en medicatieschema
vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook de
app ‘itsme’ gebruiken.

Daar kan je ook je vaccinaties, me-

C H AT H U L P V E R L E N I N G V O O R
JONGEREN
Door COVID-19 was het voorbije anderhalf jaar voor
iedereen mentaal zwaar. Niet het minst voor jongeren en jongvolwassenen. Daarom lanceerde W13,
CAW Zuid-West-Vlaanderen en 11 lokale besturen
chathulpverlening voor jongeren tussen 12 en 25 jaar
in de regio Zuid-West-Vlaanderen.
De jongere stuurt een whatsapp-bericht naar het
nummer 0490 56 47 12. Een professionele hulpverlener maakt meteen een afspraak voor een chatgesprek. De jongere krijgt een link doorgestuurd naar
het beveiligd platform ‘Sittool’. Daar chat de jongere
met een medewerker uit de eigen regio. De jongere
kan vervolghulp krijgen van dezelfde begeleider als
waar de jongere de eerste keer zijn verhaal bij deed.

WELZIJN
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BUREN BIJ KUNSTENAARS | 23 & 24 OKT
Beeldende kunst is springlevend, en Buren bij Kunstenaars is daar het bewijs
van. Op 23 en 24 oktober laten onze Zuid-West-Vlaamse artiesten je hun
werk zien, en als je geluk hebt, mag je ook eens binnengluren in hun atelier.
De locaties zijn open van 10u tot 12u en van 14 tot 18u. Beeldhouwers,
schilders, glaskunstenaars, keramiekers, fotografen, tekenaars … ze wonen
allemaal in je buurt.
Op de website vind je alle deelnemende kunstenaars terug. Soms ontvangen
ze je in hun eigen atelier maar je vindt even goed groepstentoonstellingen
terug.
De volgende kunstenaars in Anzegem stellen hun deuren voor jullie open:
•

Carine Delapierre | keramiek | Varentstraat 23, Kaster

•

Guido Van Heeke | Keramiek | Varentstraat 23, Kaster

•

Kris van Gent | beeldhouwkunst | Juliaan Claerhoutstraat 22, Kaster

•

Yves Sermeus | schilderen | Koornbloemstraat 13, Vichte

•

Elsje Devogelaere | fotografie | Streenbruggestraat 19, Anzegem

i

www.uitinzuidwest.be/burenbijkunstenaars

Ruben Van Gucht, Mathieu & Guillaume,
Jonathan Bockstael – Sportman II
Sporters leveren een ongeziene bron van inspiratie op.
De meest succesvolle sporters hebben vaak een unieke
kijk op het leven. In deze voorstelling gaat Ruben Van
Gucht op jacht naar legendarische uitspraken in de
sportgeschiedenis. Grappige, beklijvende, historische en
inspirerende uitspraken.
“Sportman II” is een trip down memory lane, langsheen
grote kampioenen met grote verhalen en kleine kampioenen met kleine anekdotes.
vr 29 oktober | 20u15 | OC d’Iefte Deerlijk
€ 14 - € 9 (-26j)
beperkt aantal tickets via GC De Zinnen beschikbaar
Meer info op www.rubenvangucht.be
Tickets?
Je kan digitaal tickets bestellen via
reservaties.anzegem.be.
Wie problemen ondervindt bij de reservatie, kan elke
voormiddag van 9u-12u persoonlijk bij ons terecht of
telefonisch contact opnemen met de dienst Cultuur op
056 68 82 50.

010
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VRIJE TIJD

150 JAAR STREUVELS - CREATIEF ERESALUUT
Een multidisciplinaire evocatie schetst het leven van de beroemde
schrijver, van prille jeugd tot maturiteit. Een verteller kruipt in de huid
van de auteur en laat tal van personages uit het rijke oeuvre van de literator theatraal tot leven komen. Zo treden figuren uit ‘Het leven en de
dood in de ast’ in dialoog met ‘Alma met de vlassen haren’, en brengt
‘Mira’ naast ‘Jan Vindeveugel’ een ode aan het Vlaamse landleven.
Een kleine groep bevlogen acteurs (Stefaan Demerie, Ronny Vanmaercke,
Joy Vanmaercke, Filip Santens, Carlos Decock, Ilse Naessens, Ann Dubuquoy, Dieter Santy en Claudine Heyse) brengt, in een regie van Ludwig
Poignie, het universum van Streuvels tot leven in een bedwelmende mix van
livemuziek, beklijvende videoprojecties van het jongerencollectief Spacemakers (JH Krak Avelgem) en bezwerende choreografieën van Ariadne-Eureka
(Anzegem). De evocatie speelt in 3 verschillende gemeenten die verbonden
zijn met de levenswandel van Stijn Streuvels: Anzegem, Avelgem en Heule.
za 16 okt | 9u30 | De Stringe | tickets (€ 10) | reservaties.anzegem.be
www.150jaarstreuvels.be
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TIEGEM BERGKERMIS 2021

RONDLEIDING EN DEGUSTATIE

FIETSEN SENIOREN 65+

VR 8 TOT ZO 10

ZA 23 EN ZO 24 VAN 14U TOT 16U

DO 28 OM 14U

J VITAL MOREELSPLEIN TIEGEM

J BROUWERIJ VERHAEGHE

J DE LINDE

` Meer info via www.facebook.com/

` rondleiding en degustatie 4 bieren

` gratis

` maximum 15 deelnemers

` org. Sportdienst Anzegem

tiegembergkermis

R

` gratis

DAG VAN DE TRAGE WEG
ZO 17 OM 14U

` inschrijven: tel 056 77 70 32 of

info@brouwerijverhaeghe.be

J JACHTHAVEN KLORON

HALLOWEENTOCHT
ZA 30 VAN 19U TOT 22U

J GEMEENTESCHOOL DE BEUKENNOOT

` wandeling van 7km

WANDELIG OOIKE 65+

` Kostprijs € 2

` door de kouters van Kaster en Kerkhove

DI 26 OM 14U

` Reservatie: tel 0496 79 89 96 of

` gratis

J SPORTHAL TORREBOS

` organisatie Natuurpunt en Werkgroep

` gratis

nele.vanderheyde@telenet.be

` org. Sportdienst Anzegem

PIROBAKKEN

LEZING: ONZE DARMEN ONS
TWEEDE BREIN

16 E ZAAITOCHT

BIJ LUK LAKIERE

DO 28 VAN 7U TOT 15U

ZA 23 EN ZO 24  IN DEN OUDEN

DI 19 VAN 14U TOT 16U

J OC DE MENSINDE

KOESTAL (T), BIJ KAY

J DE KLEINE KLUIS

` wandelen op en rond Tiegemberg

ZO 24  IN PERRONGELUK (A), BIJ

` € 7,5

` € 2,5 | Textieltrekkers en kinderen -12

DEBORAH DE CLERCQ

Trage Wegen

ZA 16 EN ZO 17  IN NIEUW YVEGEM (I),

` tel 0479 51 84 81 of

info@anzegem@vief.be

gratis | leden Wandelsport Vlaanderen €
1,5

ZA 31  IN ‘T SCHUTTERSHOF (K), BIJ
YOKO

Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!





MIA VERLEYE

LUC NEIRYNCK

PETER MALAISE

CAROLINE SAMYN

YVES SERMEIS

STEFAAN VANDENBOGAEREDE

Of via  /  / info@anzegem.be
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