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EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN BIJ DE WERELDRAAD

Ann Ducatteeuw | 46 jaar
Lerares Sint-Vincentius Anzegem
Meer dan 10 jaar in de wereldraad

Dorine Verschuere | 53 jaar
Financieel directeur van De Hoge
Kouter in Kortrijk
Meer dan 10 jaar in de wereldraad

Lieven Vandendriessche | 61 jaar
Vakbondswerker
Meer dan 15 jaar in de wereldraad

WAT IS JE ROL BINNEN DE ADVIESRAAD?

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –11 JAARGANG N°10
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

Ik vertegenwoordig mijn school en
verzorg de link met het onderwijs.
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Als oprichtster van Keur Tippi in Senegal (www.keurtippi.be), ressorteert
dit burgerproject onder Vierde Pijler
en kan het op financiële steun rekenen vanuit de gemeente Anzegem.
Keur Tippi biedt onderwijs aan jonge
vrouwen zodat ze zelf een baan kunnen vinden en zelfstandig worden.

Ik sta in voor de plaatselijke Wereldwinkel en als “karrentrekker” van
Anzegem Fairtradegemeente probeer ik te ijveren voor eerlijke handel
en een faire verloning van arbeid
zowel hier als in het Zuiden.

H O E D R A A G T D E W E R E L D R A A D Z I J N S T E E N TJ E B I J ?
De wereldraad hielp om de mondiale
dagen op school te organiseren. Ik
vind het ook interessant om met diverse mensen samen te werken om
zo het thema Noord/Zuid op school
aan te kunnen kaarten. De stedenband met Pèrèrè en meer bepaald
de inleefreis heeft mij gedwongen
om een en ander anders te bekijken.

De wereldraad helpt financieel, maar
even belangrijk is dat we mensen
ontmoeten die begaan zijn met
hetzelfde: een andere wereld, waarin
iedereen tot zijn recht kan komen.
We moeten wereldburgers worden
en ‘wereldbreed’ denken.

De gemeente steunt zowel de
werking van de Wereldwinkel als die
rond fairtrade in het algemeen. Binnen de wereldraad besteden we hier
ook apart aandacht aan, denk maar
aan de actie rond de Kaba, de extra
aanduiding van het aanbod fairtrade
in de lokale winkels, …

WAT IS JOUW PERSOONLIJKE FOCUS INZAKE NOORD-ZUID?
Vooral onderwijs natuurlijk. Mij blijft
bij hoe leerkrachten in Bénin zich
moeten behelpen met schaarse
middelen.

Ik ben heel begaan met het lot van
vrouwen. Zij krijgen vaak niet het
recht om school te lopen omdat ze
vrouw zijn. Daarom vind ik bewustmaking belangrijk en in het bijzonder
inleefreizen. Zo ontmoet je mensen
in hun eigen omgeving en niet als
toerist.

De rechten en het inkomen van
alle werknemers overal ter wereld,
net zoals het behartigen van hun
leefomstandigheden op vlak van
veiligheid, milieu,…

WAT VIND JIJ EEN INSPIREREND CITAAT ?
“Onderwijs is het krachtigste wapen
dat je kan gebruiken om de wereld
te veranderen.” (Nelson Mandela)

“When you invest in women and
girls, you invest in everyone.” Melinda Gates

“We gunnen toch iedereen een
behoorlijke verloning voor hun
arbeid?”

De wereldraad organiseert een 3x11 challenge. Lees er meer over op p. 10!

HET TOEKOMSTIGE GEMEENTEPUNT IN EEN NOTENDOP
Anzegem stelde in het weekend van 16 en 17 oktober de deuren open van het toekomstige gemeentepunt. Kon je er
niet bij zijn? We geven hier al eens mee wat er allemaal in het gemeentepunt zal komen.
Het volledige verhaal en de plannen, vind je op www.anzegem.be/gemeentepunt.

ONTHAAL | ADMINISTRATIE

OPBERGRUIMTE VOOR VERENIGINGEN

BIB | DIENSTENCENTRUM | CAFETARIA

WIJKDIENST POLITIE

TECHNISCHE DIENST

BINNENTUIN

THEATERZAAL | POLYVALENTE ZALEN

EXPOHAL
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GEEN GEZINS- EN BEDRIJFSBELASTING IN 2021
Het college van burgemeester en schepenen besliste unaniem om voor het dienstjaar 2021 de gezins- en bedrijfsbelasting niet te innen. Door de coronapandemie heeft iedereen een moeilijke tijd achter de rug en daarom
worden er voor 2021 geen aanslagbiljetten uitgestuurd.

WEEK VAN HET AFVAL
15-21 november
In Vlaanderen zijn er duizenden mensen met het schoonste beroep ter wereld. Zij werken voor onze afvalintercommunales als afvalophaler en recyclageparkwachter. Elke week verzamelen zij al ons huisvuil en zorgen voor een vlotte werking van de recyclageparken. Geef tijdens de week van het afval eens een complimentje, maak een kleurplaat
of zet een boodschap op je afvalzak. Heb je weinig tekeninspiratie? Download een kleurplaat op www.imog.be, print
ze af, kleur ze in en kleef ze op je restafvalzak.

»

In 2021 telde Anzegem 189 vuilnisbakken.

»

Dit zijn 12,79 vuilnisbakken per 1.000 inwoners.

»

Ofwel 4,5 vuilnisbaken per km².

»

Opmerkelijk is dat de hoeveelheid afval in de straatvuilnisbakken sterk gestegen is in de laatste 5 jaar en jaarlijks blijft
stijgen.

»

Volgens de ophalers wordt er steeds meer huisvuil in de
vuilnisbakken aangetroffen.

»

In Anzegem staan 15 verschillende types afvalbakken, het
doel is 1 of 2 uniforme types vuilnisbakken.

EEN VUILNISBAKKENPLAN OP MAAT VAN ANZEGEM
Iedereen woont graag in een nette gemeente. Anzegem zet dan ook heel wat mensen en middelen in om vuilnisbakken te plaatsen, te legen en om zwerfvuil en sluikstort op te ruimen. Ook de medewerking van de Anzegemnaren is van cruciaal belang. Wie afval produceert gooit dit in de vuilnisbak. Straatvuilnisbakken zijn er enkel en
alleen voor afval van voorbijgangers. In de praktijk zien we echter dat afval op straat wordt gegooid en dat sommigen afval meenemen van thuis om in een straatvuilnisbak te gooien. Om deze problemen aan te pakken, wordt in
samenspraak met Imog een vuilnisbakkenplan op maat van onze gemeente opgesteld. De inventaris, metingen en
eerste analyses zijn uitgevoerd.
R E S U LTAT E N
De Technische Dienst bekijkt de vullingsgraad van de vuilnisbakken en de aanwezigheid van sluikstort. Bijna 30%
van de vuilnisbakken zijn op het moment van de lediging slechts 25% gevuld en 22% van de vuilnisbakken zitten
vol. Tien procent van de vuilnisbakken blijft (bijna) leeg, 8% zit overvol. Gemiddeld vindt men bij 13% van de
ledigingen sluikstort in de vuilnisbak. Deze vuilnisbakken krijgen een waarschuwingsbord dat huisvuil niet in de
straatvuilnisbak hoort. Vervolgens worden ze opgevolgd en indien nodig weggenomen of verplaatst. Uit de analyse
van de vuilnisbakken werd ook opgemerkt dat sommige vuilnisbakken niet vlot bereikbaar of goed zichtbaar zijn.
Deze vuilnisbakken zullen de komende maanden verplaatst worden naar een geschiktere locatie.
WIJ ZORGEN VOOR EEN VUILNISBAKKENPLAN.
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GOOI JIJ JE AFVAL IN DE JUISTE VUILNISBAK?

DE RENOVATIECOACH KOMT NAAR JE TOE
Jouw renovatie, onze zorg!
Je wil graag renoveren, maar ligt in de knoop met het
kluwen van normen, regels en premies? En zou je
dat nu wel doen, nu de prijzen voor gas, stroom en
bouwmaterialen zo hard stijgen? Op al je vragen geeft
de RenovatieCoach graag een antwoord. Ontmoet
hem in het woonloket van de gemeente. Hij bekijkt je
persoonlijke situatie en zit klaar om al je verbouwingszorgen weg te nemen, van offerte tot oplevering.

i

17 november en 22 december, gemeentehuis
op afspraak van 14u en 18u30
beterwonen@anzegem.be of 056 69 44 48

A E D -T O E S T E L L E N K U N N E N L E V E N S R E D D E N
JE VINDT ZE HIER:
Sporthal Torrebos
Landergemstraat 4, Anzegem
Assistentiewoningen Residentie Heirwege
Vichtsesteenweg 102, Anzegem

LANDBOUWERS
VERSTERKEN
Als landbouwer werken aan
bodem- en waterbeheer en op
die manier beter wapenen tegen
de gevolgen van klimaatverandering?

Sportterreinen de 3 Kaven
Vichtsesteenweg 39 A, Anzegem
Basisschool
Ommersheimplein Vichte
Sociaal Huis Vichte (niet bereikbaar buiten de openingsuren)
Lieven Bauwensstraat 40 Anzegem

Wat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar
toestel dat een elektrische schok
aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.
De AED analyseert het hartritme
van het slachtoffer en bepaalt
automatisch of een stroomstoot
het slachtoffer kan helpen. Het
AED-toestel geeft gesproken
instructies. Het helpt je door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van je overnemen.
Meer info www.rodekruis.be

Inagro, Boerennatuur, Leiedal,
de provincie en Anzegem staan
voor je klaar. We onderzoeken
welke maatregelen een meerwaarde betekenen voor jou en
het landschap. Je krijgt advies
en we leiden je naar subsidiekanalen voor acties rond water- en
bodembeheer zoals de aanleg van
waterbekkens, erosiemaatregelen,
koolstofopbouw, oeverranden ...
Schrijf je in voor één van de twee
gratis infomomenten op donderdag 18 november 2021. Bij een
hapje en een drankje doen we het
project uit de doeken en luisteren we naar jouw behoeften en
suggesties.
www.leiedal.be/landbouwversterken

ALGEMEEN
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VERKEERSVEILIGHEID EEN PRIORITEIT IN ANZEGEM
De winter staat voor de deur en de donkere dagen
naderen. Dit wil zeggen dat we ons vaker in het donker door het verkeer moeten verplaatsen. Fluorescerende en reflecterende kledij/accessoires maken je
beter zichtbaar in het verkeer.
Ben je te voet of met de fiets, met de brom- of
motorfiets dan zien andere weggebruikers je veel
sneller als je fluokledij of -accessoires draagt.

Wist je dat …
Een voetganger met donkere kledij maar op 20 meter zichtbaar is voor een chauffeur?
Als voetganger moet je je daar heel goed van bewust zijn, zeker als je oversteekt in het donker of op de rijbaan
stapt.
Een chauffeur die 50 km/u rijdt en plots een donker geklede voetganger opmerkt, onmogelijk nog kan
stoppen?
Hij heeft immers 26 meter nodig om zijn auto tot stilstand te brengen (in ideale omstandigheden op een droog
wegdek).
Je zichtbaar bent vanop 50 meter met lichtgekleurde kledij en vanop 150 meter met reflecterende kledij?
Draag je lichtkleurige kledij in het donker, dan ben je zichtbaar vanop 50 meter. Wie reflecterende kledij draagt is
in het donker al zichtbaar op 150 meter! Dat maakt een heel groot verschil. Een auto die 120 km/u rijdt heeft 102
meter nodig om tot stilstand te komen en kan dus nog tijdig stoppen.

VEILIG OP DE ELEKTRISCHE STEP
De laatste tijd zien we meer en meer elektrische steps in het straatbeeld. Je vindt ze in elke supermarkt en
ook online zijn ze makkelijk en in verschillende vormen verkrijgbaar. Veel steps zijn echter vaak verboden tot
het verkeer of moeten als bromfiets worden ingeschreven.
Welke regels gelden voor een (e-)step?
Wie een step gebruikt, wordt aanzien als een fietser van zodra hij of zij sneller dan ‘stapvoets’ rijdt (6km/u). In dat geval moet je dezelfde verkeersregels
volgen die voor fietsers gelden en op het fietspad rijden.
Wie stapvoets met een elektrische step rijdt, wordt aanzien als voetganger
en moet zich ook zo gedragen. Dat betekent dat je het voetpad moet gebruiken, moet oversteken aan een zebrapad, …
De maximale snelheid van een step mag niet hoger zijn dan 25km/u. Steps
die sneller kunnen, zijn niet op de openbare weg toegelaten, tenzij ze zijn ingeschreven als een bromfiets. Daarbij geldt een verplichting tot verzekering,
dragen van een helm, rijbewijs AM en een minimumleeftijd van 16 jaar.
Steps waarvan de maximale snelheid minder dan 25km/u bedraagt worden
aanzien als een gemotoriseerd voortbewegingstoestel. Daarvoor is geen
minimumleeftijd van toepassing en ben je niet verplicht een helm te dragen.
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11 NOVEMBERHERDENKING
Op 11 november herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het was op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand
dat in 1918 de wapens zwegen. Precies op dat tijdstip kwam er een
einde aan het bloedigste conflict dat de mensheid tot dan gekend
had. Op 11 november willen we ook in Anzegem het einde van deze
gruwelijke oorlog en alle oorlogsslachtoffers herdenken.
Vichte
8u30 | samenkomst aan de Vichteplaats en vredesoptocht naar de
kerk
9u | woorddienst verzorgd door de leerlingen van het 5de leerjaar
10u | plechtigheden aan het gedenkteken
Aansluitend vredesoptocht naar de Britse militaire begraafplaats en
huldebetoon aan onze bevrijders
Ingooigem
9u | viering in de Sint-Antoniuskerk
optocht naar het monument van de gesneuvelden op het kerkhof en
bloemenhulde met evocatie
Tiegem
10u15 | bijeenkomst en plechtigheid aan het monument van de
gesneuvelden
Kaster
10u45 | plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden en op
het kerkhof
Anzegem
11u15 | bijeenkomst aan het monument van de gesneuvelden aan de
kerk
Optocht onder begeleiding van de fanfare naar het kerkhof en bloemenhulde aan het herdenkingsmonument ter plaatse

KERKHOVEN: VERLENGING EEUWIGDURENDE CONCESSIES
Op onze begraafplaatsen zijn er graven met een eeuwigdurende concessie
(vergunning) die bijna vervallen zijn. Nabestaanden kunnen deze concessies
gratis verlengen en dit voor een termijn van 50 jaar te rekenen vanaf 15 oktober 2022. De lijst met de vervallen concessies wordt uitgehangen aan de
ingang van ieder kerkhof en op de bedoelde graven.

i

www.anzegem.be/begraafplaatsen
Sociaal Huis, Dienst Begraafplaatsen
tel 056 77 70 09 of dienstbegraafplaatsen@anzegem.be
Op afspraak op ma, di en wo van 9u-12u en op di van 14u-18u30
Of telefonisch op ma, di- en wo van 9u-12u en op di van 14u-18u30
Wegnemen bloemen Allerheiligen
Bloemen die je plaatst ter gelegenheid van Allerheiligen worden door de
gemeentediensten verwijderd vanaf 1 december.

ALGEMEEN
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WIE ZORGT ER VOOR DE MANTELZORGERS?
Vlaanderen telt zo’n 600.000 mantelzorgers. Vaak word je mantelzorger
zonder het goed en wel te beseffen. Plots zorg je voor iemand in je
nabije omgeving die je dierbaar is: je
partner, je kind, je ouder(s), je broer
of zus, …
Als mantelzorger zit je vaak met heel
wat vragen. Welke diensten kunnen me ondersteunen? Op welke
premies heb ik recht? Hoe kan ik als
mantelzorger een officiële erkenning
aanvragen? Welke mogelijkheden
zijn er om werk en mantelzorg te
combineren? Hoe kan ik als mantelzorger even op adem komen?
Je hoeft er als mantelzorger niet alleen voor te staan. Er zijn verschillende diensten en verenigingen die je kunnen helpen en ondersteuning bieden met zowel praktische hulp als emotionele ondersteuning. Er zijn in Vlaanderen
zes erkende mantelzorgverenigingen. Hun contactgegevens zijn terug te vinden via www.expertisepuntmantelzorg.be. Op deze site wordt ook een antwoord gegeven op veel vragen waar mantelzorgers mee geconfronteerd
worden.

1 op 5 scholieren is jonge mantelzorger
Naar schatting zijn 1 op de 5 scholieren jonge mantelzorgers. Dat zijn omgerekend 20.000 tot 40.000 jongeren die
opgroeien in een gezin met iemand die hulp nodig heeft. Jonge mantelzorgers nemen taken op in het gezin die
leeftijdsgenoten niet opnemen. Ze maken zich vaak zorgen en kunnen de thuissituatie moeilijk loslaten.
Meer weten? Neem een kijkje op zojong.be.

i

Vragen? Meer info?
Sociaal Huis | dienst Zorg en Welzijn: 056 78 26 23 of zorgenwelzijn@anzegem.be

Maak op een ontspannen manier kennis met jonge mantelzorg
dankzij de theathervoorstelling Mouchette!
Mouchette en Arsène wankelen door de wereld. Zij
moet als meiske van 14 voor haar jonge zusje zorgen en
het huishouden van haar zieke moeder bestieren. Hij is
platzak, kwaad en verloren omdat zijn vrouw niets meer
van zich heeft laten horen. Wanneer ze elkaar ontmoeten, ontstaat ongewild een vreemde samenhorigheid
waaraan ze zich allebei vastklampen.
Met: Anemone Valcke & Wouter Bruneel

© Kvde
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Theathervoorstelling Mouchette door Arne Sierens
di 30.11 | 20u | De Stringe
€ 12 ( Uitpas-omruilvoordeel)
tickets via reservaties.anzegem.be
m..m.v. gezins-en welzijnsraad & socio-culturele
verenigingen

C U LT U U R V O O R S T E L L I N G E N I N N O V E M B E R
© Freya Decorte

Zwaar Leven – Amelie Albrecht - Humor
Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens
zou komen met haar grote mond en neiging om alles
in het belachelijke te trekken. Een eigenschap die haar
vroeger voortdurend in de problemen bracht, maar haar
in 2018 wel de overwinning van Humo’s Comedy Cup
opleverde. Het afgelopen jaar nam corona het helaas
van haar over, maar vanaf nu toont Amelie graag zelf
terug aan hoe Zwaar het Leven wel niet kan zijn…
Elias Van Dingenen verzorgt het voorprogramma. Hij
haalde in 2018 de finale van de Radio 2 Humorklas.
vr 12.11 | 20u | € 10 (Uitpas omruilvoordeel)
Ansold | tickets: reservaties.anzegem.be
m.m.v. KLJ TieKaKewa
www.ameliealbrecht.be

AIAIAI- Theater FroeFroe
Figurentheater voor kinderen vanaf 3 jaar en hun familie
Een voorstelling voor jong en klein publiek in een bosrijke installatie vol marimba en andere dieren, met poppen
in de hoofdrol en live muziek, over op een dag iemand
anders ontmoeten, spannender en interessanter. Het
kan iedereen overkomen.

i

zo 28.11 | 16u | De Stringe
€ 8 | duur: 50 min
tickets via reservaties.anzegem.be
www.froefroe.be

© FroeFroe

KINDERKUNSTENDAG
Doe- en kijknamiddag voor gezinnen met kinderen tussen 2 en 12
Jeugd- en Cultuurdienst zetten opnieuw in op Kunstendag voor Kinderen (KvK), dé cultuurhoogdag op maat van gezinnen.
De Covid-maatregelen hebben ons geconfronteerd met een ingrijpende wijziging van de beleving van onze thuisplek. Daarom proberen we op KvK de
kijk op ieders huis open te trekken. De Kunstacademie ging met dit gegeven
aan de slag en hun realisaties zullen op die dag te bewonderen zijn.

10e
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i

zondag 21 november

De aparte installatie ‘Onder de tafel’ met allerlei kunstzinnige meubeltjes, zijn
het domein voor de allerkleinsten om te ontdekken en te veranderen. Voor
de iets ouderen zijn er de luister- en beeldverhaaltjes van ‘Camping Koekoek’ die samen met een knutseltent een kamertje bekleden. En voor wie de
keukenschort wil aantrekken staat huiselijk koekjes bakken op het programma. Kortom: samen kijken, luisteren, spelen, proeven en vooral genieten.

i

zo 21.11 | Ansold | 14u-17u
www.kunstendagvoorkinderen.be

© Carll Cneut

VRIJE TIJD

kunstendagvoorkinderen.be
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WINTERWANDELING
55+
Dinsdag 14 december 2021 organiseert de Sportdienst een gezellige
winterwandeling. Na de wandeling
is er koffie en taart voor alle deelnemers. Daarnaast krijgt iedereen
die het afgelopen jaar 4 activiteiten
heeft afgewerkt, een mooi aandenken, en tot slot stellen we je ook
het volledig beweegaanbod van
2022 voor.

i

di 14.12 | 14u | De Stringe
gratis
inschrijven kan tot tot
6 december via
sportdienst@anzegem.be
of 056 68 02 02

VOORLEESACTIVITEITEN BIB
Voorlezen is het fijnste en gezelligste kwartiertje van de dag. Kom langs voor
leuke voorleestips of kom samen met jullie (klein)kinderen genieten op één
van onze voorleesmomenten tijdens de maand november:
vr 12.11 om 15u30 in bib Anzegem | wo 24.11 om 16u in bib Vichte
vr 26.11 om 15u in bib Ingooigem
De vertelpieten komen langs!
Na een jaar afwezigheid komen op zondagvoormiddag 28 november onze
Vertelpieten terug langs. Ze brengen de mooiste sinterklaasverhalen mee
voor de allerkleinsten. Alle Anzegemse tweejarigen (kinderen geboren in
2019) krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging in de bus en worden
verwend met een cadeautje.
Meer info? bibinfo@anzegem.be of tel 056 68 14 22

SINTBUS
H I J K O M T, H I J K O M T…
De Sint maakt op zaterdag 13 november zijn intrede
in ons land! De pieten plaatsen vanaf 15 november dé
Sintbus opnieuw aan de bibliotheek van Anzegem en
wordt op 24 november verplaatst naar de bibliotheek
van Vichte. Op vrijdag 3 december komen de pieten de
brievenbus weer halen.

3x11 CHALLENGE
De wereldraad organiseert voor de eerste keer een
challenge voor groepen van 5 deelnemers. De groepen
moeten hun krachten bundelen om drie verschillende
opdrachten te volbrengen. De obstakels staan symbool
voor beperkingen waar mensen letterlijk ofwel figuurlijk
mee kampen, zowel hier als in het Zuiden.
Interesse om deel te nemen met je team? Inschrijven
kan via www.anzegem.be/3x11challenge en door
overschrijving van € 20 op BE60 7380 1517 5670 van
wereldraad Anzegem. In ruil ontvangt je groep een
drankenkaart.
Supporters kunnen de tentoonstelling van Kifouli Dossou (Benin) gaan bekijken, kinderen kunnen deelnemen
aan de workshop maskers maken ofwel de bar met
verkoopstand 11 11 11 producten bezoeken.
za 6.11 | 14u tot 17u | campus St Vincentius,
Kerkstraat 86 | gratis toegang voor publiek
010
10
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Maak een mooie tekening, vermeld je naam, leeftijd
en adres en drop hem in de Sintbus.
De Sint zorgt voor een leuke verrassing in jouw
brievenbus!
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JEUGDLITERATUUR

LEZING

AQUAGYM (SENIOREN)

omgaan met rouw en verdriet

DI 23 VAN 14U15 TOT 15U

Lezing door Wally De Doncker

DI 16

J AQUANDÉ

ZO 7 VAN 10U30 TOT 12U00

J DE KLEINE KLUIS

` Aquagym is een complete, lichte en

J ANSOLD

`€9

`€7

` 60+

` Kinderen tot 12 jaar: € 3

` Bel naar 0479 51 84 81 of info.

gemakkelijke sport die heilzaam is voor
lichaam, hart en geest
` Inschrijven via mail (sportdienst@
anzegem.be) of 056 68 02 02
` Kostprijs € 5

anzegem@vief.be

WANDELEN MET ’T
SPORTKLIEKSKE

BLOEMSCHIKKEN

ZO 7 OM 9U45

VR 19 OM 19U30

J DE SPORTDUIF

J DE SPORTDUIF

` Inschrijven tot 1 november

` Inschrijven tot 13 november

4 DE SFEERVOLLE
KAARSLICHTJESWANDELING
ZA 27 OM 18U

J ‘T SPEY
` 4,5 km wandelen op eigen tempo

PRIJSKAARTING
bieden of manillen
DO 11 OM 17U30

TWEEDEHANDSBEURS
ZA 20 VAN 13U30 TOT 17U

J DE STRINGE

J DE SPORTDUIF

TONEELSPEL ‘ALLES VOOR U’
VR 12 TOT VR 19 NOVEMBER 2021

J DE STRINGE
` Toneelspel over het draaglijk maken van

het schier ondraaglijke.

DE SINT OP BEZOEK
ZA 20 OM 15U

J DE SPORTDUIF
` Inschrijven tot 15 november
` Geschenk voor ieder kind tot 12 jaar

genietend langs een met kaarsjes
ht parcours en 3 standjes met
versnaperingen onderweg en 1 bij
aankomst!.

WANDELEN IN ZULZEKE
(SENIOREN)
DI 30 OM 14U

J KERK ZULZEKE

Jouw activiteit in de UiT-agenda
van december? Geef die dan voor
11 november door via www.
uitdatabank.be. Dit infoblad
wordt verdeeld in week van
29 november en bevat alle
activiteiten tot en met 2 januari
2022.

VRIJE TIJD

11

Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

MIA VERLEYE

LUC NEIRYNCK

CARINE RAGOLLE

JAAK COREELMAN

MICHÈLE VAN WIJNSBERGHE

Of via  /  / info@anzegem.be
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