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Juli 2013

Dienst Burgerzaken ook op zaterdag open
Vanaf 1 september 2013 zal dienst Burgerzaken (= bevolking, burgerlijke stand, rijbewijzen en strafregister) in het hoofdgemeentehuis
iedere zaterdag van 9u tot 11u open zijn. Zo willen wij een nog betere dienstverlening aan onze bevolking leveren en tegemoetkomen aan
de burgers die zich tijdens de week moeilijk kunnen vrijmaken om naar het gemeentehuis te komen.
Een overzicht van de openingsuren, sluitingsdagen en contactgegevens per dienst vind je op pagina 5 en 6.

Het evenement Grijsloke! is een initiatief van het gemeentebestuur in samenwerking met de Grijslookse verenigingen.

Grijsloke!

Feestelijke inhuldiging van de vernieuwde dorpskern in Gijzelbrechtegem op 25 augustus
Om de vernieuwde dorpskern van Gijzelbrechtegem in te huldigen, is er op zondag
25 augustus een heus dorpsfeest.
Alles start om 16u aan de Kleine Kluis met
een inwandeling, speeches en een receptie
aangeboden door het gemeentebestuur.
Vanaf 17u30 heb je dan tal van mogelijkhe-

In deze nieuwsbrief:
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Infovergadering RUP
Douterloigne

den: een bezoek aan het slagerijmuseum of
het atelier van een plaatselijk kunstenaar, een
opendeur in de kerk, fototentoonstelling in de
tent, kantklosdemo’s en tentoonstellingen
van keramiek, schilderijen en beeldhouwwerk in de Kleine Kluis. Om 18u en 19u is er
een optreden van het Sint-Mattheuskoor en
om 20u treedt de Grijslookse folk- en rock-
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Buschauffeurs gezocht
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Losse ticketverkoop
van start

groep ‘Blame it on the Apes’ op. Als afsluiter
is er om 22u een kunstzinnige slotact. Alle
activiteiten zijn gratis.
Dit initiatief is een samenwerkingsproject
tussen Grijsloke en het gemeentebestuur:
Anzegem leeft!
Het gedetailleerde programma vind je
op www.anzegem.be

Leefomgeving

Infovergadering woonproject
Op 26 augustus meer info over de nieuwe woonverkaveling aan de Waregemstraat-Priester Daensstraat
In opdracht van het gemeentebestuur realiseert intercommunale Leiedal een nieuwe
woonverkaveling langs de Waregemstraat
- Priester Daensstraat.
Leiedal biedt er 14 kavels aan voor private
woningen tegen budgetvriendelijke prijzen.
De kopers zijn vrij in keuze van architect,
aannemer of bouwpromotor. Uiteraard
moet er rekening worden gehouden met
een aantal stedenbouwkundige voorwaarden en stijlkenmerken.
Ben je dus op zoek naar een bouwperceel,
een fijne plek om te wonen en te leven?
En wens je meer info over de aankoopvoorwaarden en de bouwvoorschriften op

deze nieuwe verkaveling? Kom dan naar de
infoavond op maandag 26 augustus in CC De
Stringe (Ommersheimplein 4) om 19 uur.

Inschrijven voor 22 augustus via
www.leiedal.be/waregemstraat2608
of tel 056 24 16 16.

Hoe is het met onze
voetpaden gesteld?
Dat vragen wij ons af en daarom willen we
een inventaris van de gemeentelijke voetpaden opmaken.
We zijn hiervoor op zoek naar vrijwilligers
die voor ons op pad gaan om te kijken
waar binnen de bebouwde kom de knelpunten zitten.
Geïnteresseerd?
Laat het ons voor 15 juli 2013 weten via
carlien.vanwijmelbeke@anzegem.be
of tel 056 69 44 36.

RUP 19.2 Douterloigne:
infoavond en openbaar onderzoek
Het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Douterloigne werd in de gemeenteraad van 28
maart 2013 voorlopig vastgesteld en daarom zal er nu een openbaar onderzoek en een
infoavond gehouden worden.
Vanaf 12 juli 2013 tot en met 12 september 2013 ligt het dossier dan ook in het gemeentehuis
(De Vierschaar 1) ter inzage. Dit kan iedere dag van 9u-11u30 en op dinsdag ook van 13u3018u30 ingekeken worden.
Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), De Vierschaar
1, 8570 Anzegem, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs en dit voor 12
september om 11u30.
Om het RUP toe te lichten organiseert het gemeentebestuur een infovergadering. Deze
vindt plaats op maandag 8 juli om 19u in zaal De Speldoorn, Vichtsesteenweg 108a.
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Resultaten verkeerscontroles
In april hield politiezone Mira 11 snelheids-,
twee alcohol-, twee parkeercontroles en
één controle op zwaar vervoer. De snelheidscontroles gebeurden o.a. in Westdorp,
Vichtsesteenweg, Bevrijdingslaan en Grote
Leiestraat. In totaal werden er 4.227 snelheidscontroles uitgevoerd en daarbij reden
269 bestuurders te snel.

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

Leefomgeving

Vichteplaats voor de werken...

...en na

Vichteplaats bijna klaar
Door het slechte weer heeft het wat langer geduurd dan voorzien, maar de werken in het centrum van Vichte (Vichteplaats)
zijn bijna achter de rug.
Vichteplaats vormt het centrum van Vichte en was al een tijdje aan
vernieuwing toe. Daarom investeerde de gemeente in een grondige
opknapbeurt van zowel Vichteplaats als een deeltje van de Kerkdreef.
De werken zijn bijna gedaan, maar het resultaat mag er nu al zijn:
een mooi centrum waar het aangenaam is om te winkelen en elkaar

te ontmoeten.
Het verkeer op Vichteplaats zelf kan al een tijdje vlot door en daarnaast werd er gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid van de winkels.
Momenteel is de aannemer nog bezig met rioleringswerken ter hoogte van het kruispunt N36 en de Hoekstraat, maar deze werken zullen
nog voor het zomerverlof afgerond zijn.

Algemeen

Gemeentelijk kunstonderwijs: schrijf je in!
De organisatie van het deeltijds kunstonderwijs betekent voor onze gemeente een grote meerwaarde. Het gemeentebestuur van Anzegem organiseert
(onder de koepel van de Kunstacademie Waregem) daarom op drie plaatsen
kunstonderwijs binnen de gemeente:
• O.C. Ansold
(Landergemstraat 1A – Anzegem):
zowel beeldende als muzische vorming
(verantw.: Els Perdu:
0476 86 77 07)
• Gebouwen kunstonderwijs
(Ommersheimplein - Vichte):
zowel beeldende als muzische vorming
(verantw.: Johan Deslee:
0476 29 28 89)
• Gemeentelijke lagere school
(Pastoor Verrieststraat 12 – Ingooigem):
enkel muzische vorming
(verantw.: Ingrid De Langhe:
0476 29 28 82)

Wil jouw kind piano leren spelen? Schrijf het dan in bij het kunstonderwijs.

Een verruimd aanbod en de samenwerking
met andere diensten, scholen en organisaties zorgen voor uitstraling en maken kunst
mogelijk op ieders niveau en volgens ieders
mogelijkheden. Een team pedagogisch en
didactisch heel sterke leerkrachten staan
samen met de opvoeders, administratieve

medewerkers en directie klaar om dit alles
te realiseren.

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

Meer info?
www.academiewaregem.be
of
contacteer de verantwoordelijke
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Algemeen

buschauffeurs gezocht
Het gemeentebestuur heeft op regelmatige
basis nood aan tijdelijke vrijwilligers-buschauffeurs voor het verzorgen van volgend
leerlingenvervoer:
• turn- en zwemactiviteiten
• vervoer tussen buitenschoolse
kinderopvang en school
Beschik je over een rijbewijs categorie D
(+ voldaan aan vakbekwaamheidsvereiste
en medische schifting groep2), heb je nog
wat vrije tijd en ben je sociaal en stipt ingesteld? Geef dan een seintje aan de Personeelsdienst: secretariaat@anzegem.be – tel
056 69 44 51 of stuur een briefje naar het
college van burgemeester en schepenen, De
Vierschaar 1, 8570 Anzegem.
Een vrijwilligersvergoeding wordt voorzien.

Wie wil op vrijwillige basis het busvervoer van de Anzegemse scholieren verzorgen?

Vakantiekalender
bedrijven
Wil je weten of jouw bakker of slager gesloten is tijdens de vakantie? Raadpleeg
dan onze vakantiekalender op
www.anzegem.be/vakantiekalender.

Ontmoetingsnamiddag
De jaarlijkse OCMW-ontmoetingsnamiddag
vindt plaats op woensdag 18 september
2013 om 14u30 in De Stringe, Ommersheimplein 4.

Cursus Multimedia voor volwassenen
In deze cursus – georganiseerd door CVO Waregem, Anzegem, Tielt i.s.m. het gemeentebestuur - leren we CD’s en DVD’s branden, staan we stil bij het gebruik van muziek en
film op een pc, leren we omgaan met digitale foto’s, …

Dit keer zijn er optredens van Clown Rocky,
Dirk Van Vooren, Ietera en Patrick Onzia.
Kaarten: OCMW (Lieven Bauwensstraat 40),
gemeentehuis van Anzegem of antennepunt
Vichte en dit van 12 augustus tot 18 september | € 2 (koffietafel inbegrepen).

Deze cursus vindt iedere zaterdagvoormiddag van 9u tot 11u45 plaats in de gemeenteschool
Vichte (Beukenhofstraat 38). De eerste les start op zaterdag 7 september 2013 en in totaal zijn
er 20 lessen. Belangrijk: geen lessen tijdens de schoolvakanties
Wie deze cursus wil volgen, moet al een basiscursus gevolgd hebben of goed vertrouwd zijn
met PC.
Geïnteresseerd?
Schrijf je dan in via dienst Sociaal Welzijn (Beukenhofstraat 42) – tel 056 78 26 23.
Deelname kost 90 euro (per cursist wordt een computer voorzien).
4

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

Overzicht diensten

Bewaar mij!

Diensten gevestigd in hoofdgemeentehuis Anzegem (De Vierschaar 1 & Oudstrijdersstraat 4)
openingsuren vanaf 1 september:
ma
di
wo
do
vr
za

8u-12u
8u-12u | 13u30-18u30
8u-12u | 13u30-17u*
8u-12
8u-12
9u-11u* (NIEUW!!! Vanaf 1 september!)

*alleen cluster Burgerzaken is open. De andere gemeentelijke diensten zijn dan gesloten.
Contactgegevens per dienst:
Algemene contactgegevens
tel 056 69 44 40 – info@anzegem.be
Gemeentesecretaris
tel 056 69 44 56 – secretaris@anzegem.be
Communicatiedienst
tel 056 69 44 31 – communicatie@anzegem.be
Cluster Burgerzaken bestaat uit:
Bevolking
tel 056 69 44 43 – bevolking@anzegem.be
Burgerlijke Stand
tel 056 69 44 40 – info@anzegem.be
Rijbewijzen
tel 056 69 44 52 – rijbewijzen@anzegem.be
Strafregister
tel 056 69 44 52 – strafregister@anzegem.be
Vreemdelingenzaken
tel 056 69 44 43 – bevolking@anzegem.be

Diensten gevestigd in Antennepunt Vichte
(Beukenhofstraat 42)
Dienst Burgerzaken
openingsuren vanaf 1 september
ma
do

Cluster Interne Zaken bestaat uit:
Financieel beheerder
tel 056 69 44 58 – ontvanger@anzegem.be
Financiën
tel 056 69 44 59 – ontvanger@anzegem.be
Algemene Zaken
tel 056 69 44 51 - secretariaat@anzegem.be
Cluster Grondgebiedszaken bestaat uit:
Economie
tel 056 69 44 47 – economie@anzegem.be
Huisvesting
tel 056 69 44 47 – stedenbouw@anzegem.be
Landbouw
tel 056 69 44 47 – landbouw@anzegem.be
Milieu & Natuur (in Oudstrijdersstraat 4)
tel 056 69 44 44 – milieudienst@anzegem.be
Openbare Werken (in Oudstrijdersstraat 4)
tel 056 69 44 35 – openbare.werken@anzegem.be
Ruimtelijke Ordening
tel 056 69 44 47 – stedenbouw@anzegem.be

Diensten gevestigd in sporthal Torrebos
(Landergemstraat 1)
Cluster Recreatie (Jeugd, Sport & Buitenschoolse
Kinderopvang)

13u30-17u
13u30-17u

ma t.e.m. vr
di 		

tel 056 77 70 09 | fax 056 78 26 30
vichte@anzegem.be

9u-12u
ook van 13u30-17u

tel 056 68 02 02
kinderopvang@anzegem.be - sportdienst@anzegem.be
jeugddienst@anzegem.be

Dienst Sociaal Welzijn
ma, wo, do en vr 9u-12u
di		 14u-18u30
Mobiele dienstverlening van dienst Sociaal Welzijn
Anzegem (De Vierschaar 1)		
dinsdag van 8u30-11u30
Ingooigem (Ingooigemplaats 5)
woensdag van 8u30-10u
Kaster (Bevrijdingslaan 92)		
donderdag van 8u30-9u15
Tiegem (Westdorp 3)		
donderdag van 9u30-10u30
tel 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Containerparken
(Landergemstraat 6 & Otegemstraat z.n.)
di
wo
do
vr
za

10u-12u / 14u-18u
14u-18u30
14u-18u
10u-12u / 14u-18u
9u-15u

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

Bewaar mij!
bibliotheek

Diensten gevestigd in Tiegem
(Westdorp 3)
Dienst Cultuur & Toerisme
ma t.e.m. vr:
di 		
		
		

9u-12u
ook van 13u30-18u30 – waarvan
permanentie in de Stringe vanaf 16u-18u30
(tel 056 77 72 82)

Tel 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be

Vichte (De Stringe - Ommersheimplein 4)
ma
16u-17u30
wo
17u-20u
za
10u-11u30

Diensten gevestigd in Ingooigem
(Ingooigemstraat 7)

Ingooigem (De Linde - Ingooigemplaats 42)
ma
17u30-19u
wo
14u-17u
za
10u-11u30

Uitleendienst
ma en vr		
13u-18u
tel 056 77 15 94 | uitleendienst@anzegem.be

Tel 056 68 14 22 – bibinfo@anzegem.be

Sluitingsdagen zomervakantie

OCMW (Lieven Bauwensstraat 40)

Hoofdgemeentehuis Anzegem
do 11 juli
ma 22 juli t.e.m. vr 16 augustus: gesloten in de namiddag
do 15 augustus
di 27 augustus: in de namiddag gesloten
ma 2 september (kermis Anzegem)

ma
di
wo
do
vr

Antennepunt Vichte
ma 8 juli (ommegang)
do 11 juli
ma 22 juli t.e.m. vr 26 juli: gesloten in de namiddag
ma 29 juli t.e.m. vr 16 augustus: volledig gesloten
di 27 augustus: in de namiddag gesloten
Sociaal Welzijn
ma 8 juli
do 11 juli
ma 22 juli t.e.m. vr 2 aug: gesloten in de namiddag
ma 5 aug t.e.m. vr 16 augustus: volledig gesloten
ma 29 juli t.e.m. vr 16 augustus: geen mobiele dienstverlening
di 27 augustus: in de namiddag
di 17 september (kermis Vichte)
Cultuur en Toerisme
do 11 juli
ma 22 juli t.e.m. vr 26 juli: gesloten in de namiddag
ma 29 juli t.e.m. vr 16 augustus: volledig gesloten
ma 19 augustus (ommegang Tiegem)
di 27 augustus: in de namiddag
ma 16 september (kermis Tiegem)
tijdens juli en augustus is er geen permanentie in De Stringe
Bibliotheek
ma 1 juli (enkel Anzegem)
do 11 juli
Anzegem: do 1 aug t.e.m. wo 14 augustus
Ingooigem en Vichte: ma 22 juli t.e.m. wo 14 augustus
do 15 augustus
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Anzegem (Landergemstraat 1 A)
ma
15u-19u
wo
10u-11u30 / 14u30-19u
do
17u30-20u
vr
15u-19u
za
10u-11u30 / 14u30-16u30

14u-16u30
14u-18u30 (toegankelijk tot 18u)
9u-11u30
9u-11u30
9u-11u30

tel 056 77 88 28 (ook om een huisbezoek aan te vragen)
frieda.maes@ocmwanzegem.be

ma 2 september (enkel Anzegem)
Jeugddienst en Buitenschoolse Kinderopvang
ma 22 juli t.e.m. vr 16 augustus
ma 2 september (enkel voor de Jeugddienst) (kermis Anzegem)
Sportdienst & sporthal
Za 20 juli t.e.m. zo 18 augustus
Uitleendienst
do 11 juli
di 23 juli t.e.m. vr 16 augustus
containerparken van Anzegem en Vichte
do 11 juli
di 6 augustus t.e.m. za 10 augustus
do 15 augustus
di 27 augustus
di 17 september (kermis Vichte)
OCMW
ma 15 juli t.e.m. vr 16 augustus2013: geen laatavondopeningen op
dinsdag. Het OCMW sluit dan om 17u i.p.v. 18u30.
ma 15 juli t.e.m. vr 16 augustus: geen mobiele dienstverlening

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

Vrije Tijd

Vakantie in eigen streek
In eigen land zijn er heel wat mogelijkheden voor een aangename
wandeling, fietstocht of dagtrip. Wil je hiervoor de nodige ideeën
opdoen? Spring dan eens binnen bij de dienst Toerisme. Hier kan je
een bijzonder ruim assortiment gratis folders vinden van de diverse
provinciale toeristische federaties en ook algemene brochures als
de “gids voor toeristische attracties en musea in België” of “logeren in Vlaanderen” zijn er ter beschikking.
Zoek je het liever echt dichtbij huis? Dan geven we je graag documentatie mee over de Anzegemse fiets- en wandelroutes. Meer
info? Dienst Toerisme, Westdorp 3, 8573 Anzegem
tel 056 68 82 50 – toerisme@anzegem.be

Ook bij ons zijn er plekjes die de moeite waard zijn te bezoeken, zoals het
Sint-Arnolduspark.

Losse ticketverkoop Gemeenschapscentrum van start
Op 15 juni ging de abonnementenverkoop
van Gemeenschapscentrum Anzegem van
start. Abonnementen kan je ook nu nog
steeds persoonlijk, telefonisch of per email reserveren (vanaf 3 verschillende
voorstellingen met kortingen tussen 10%
en 20%, en uiterst gunstige voorwaarden
voor -26 jarigen).
Wie door een onvolledige bedeling - buiten
onze wil om - geen seizoensbrochure heeft
ontvangen (vermoedelijk in hoofdzaak inwoners van Kaster) kan die vanzelfsprekend nog
steeds bij ons opvragen.

Wie nog tickets voor Bart Cannaerts wil, zal
vlug moeten zijn.

Sinds 1 juli kan je ook losse tickets bij ons
bestellen, maar opgelet, onmiddellijk reageren is de boodschap want sommige voorstellingen met een beperkt aantal plaatsen zijn
nu al uitverkocht (nl. Guga, Walter Baele) of
lopen als een trein (o.a. Bart Cannaerts, Lais,
Riguelle).

Meer informatie?
GC Anzegem – 056 68 82 50
cultuur@anzegem.be
www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur

Senioren
Computerlessen voor 55-plussers
Je bent nooit te oud om met de computer
te leren werken. Daarom organiseren we ook
dit jaar computerlessen voor 55-plussers.
Er is keuze uit:
• Basiscursus voor beginners:
maandagnamiddag | 13u15-15u45
• Photoshop Elements 1:
dinsdagvoormiddag | 9u-11u50
• Upgrade naar Windows 8:
dinsdagnamiddag | 13u15-15u45
Alle cursussen starten de eerste week van
september en in totaal zijn er 20 lessen.
Geen les op maandag 9 september (seniorenuitstap) en tijdens de schoolvakanties.
De lessen vinden plaats in gemeenteschool
(Beukenhofstraat 38) en kosten 70 euro.
Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via dienst
Sociaal Welzijn – tel 056 78 26 23.

Seniorenuitstap

Dit jaar trekken we op 9 september met alle
55-plussers naar Floreal in Blankenberge.
Programma?
9u15: vertrek
10u30: aankomst met koffie
11u-13u: men kan ter plaatse blijven of
de omgeving verkennen
13u: middagmaal (3-gangenmenu), water en wijn
incl.
14u30-18u: men kan ter plaatse blijven of Blankenberge gaan verkennen.
Vanaf 14u30 start de ontspanningsnamiddag met liveoptreden.
18u15-18u30: vertrek - thuiskomst rond 19u30.
Inschrijven?
bij dienst Sociaal Welzijn, op één van de zitdagen of in het hoofdgemeentehuis Anzegem.
Dit kan tot 31 augustus, maar wie inschrijft na 10 augustus kan enkel nog kiezen uit de
beschikbare vrije plaatsen en niet altijd meer volgens eigen keuze | 25 euro (incl. vervoer,
welkomstkoffie, middagmaal en 2 drankbonnetjes) | bij inschrijving: keuze van halte opgeven. Eenmaal de opstapplaats gekozen kan je achteraf NIET meer van halte veranderen.
Voor mensen met een beperkte mobiliteit voorzien wij een liftbus (toegankelijk voor rolstoelen, met krukken, …). Gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden bij de inschrijving.

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: juli & augustus
Cultuur
za 6 juli

Groepstentoonstelling Kunstkring Centaura / olieverf, aquarel, pastel, gemengde techniek, keramiek, beelden / open op za en zo van
14u tot 18u / Oude kerk(V) / t.e.m. zo 14 juli

za 31 aug

Overzichtstentoonstelling persfotograaf Willy Depraetere / raadszaal gemeentehuis Anzegem / 14u-19u / ook op zo 1 sep: 10u-19u /
org. en info: Davidsfonds Anzegem-Kaster

Sportief
zo 7 juli

Sneukeltocht met ’t Sportkliekske / ong. 10 km en daarna BBQ / café-zaal De Sportduif(A) / vooraf inschrijven

zo 21 juli

Touwtrektornooi / Vichtsesteenweg(A) / 13u / org. Trek den ‘eirweg’

do 15 aug

Halle-Ingooigem voor wielertoeristen /vanaf 7u / Zaal De Linde(I) / 50-90-125-180 km / org. Wielervrienden Ingooigem

zo 18 aug

9e Kapellekestocht / Mountainbiketocht rond de fusie / De Stringe(V) / van 8u tot 11u / afstanden: 35-45-55-65-75-90-100-110 km / org.
KWB Vichte

zo 18 aug

Wandelen met ’t Sportkliekske / 14u / café-zaal De Sportduif(A)

zo 31 aug

Dwars door Grijsloke

Feest
zo 7 juli

KWB Zomerfeest / met allerlei volksspelen voor jong en oud / 14u30 / org. KWB Tiegem

zo 7 juli

11-juliviering Davidsfonds / 10u30 eucharistieviering in de Sint-Stefanuskerk(V) / aansluitend academische zitting in de raadzaal deelgemeentehuis Vichte – feestrede door dhr. Michel Doomst, burgemeester van Gooik / receptie

za 13 juli

2e Benefiet ten voordele van “Free4Life” / (organisatie tegen mensenhandel in Brazilië) / Spaghettiavond met dessert / 18u / Zaal De
Speldoorn(H) / €15 (volw) - €10 (kind) / kaarten: 0475 37 17 28 / org. Davy Van Herzeele

za 13 juli

Verlofkaarting bieden of manillen / 18u / café-zaal De Sportduif(A)

zo 21 juli

Plechtige eucharistieviering met Te Deum / in de Sint-Janskerk(A) ter gelegenheid van de Federale Feestdag / 10u30

ma 19 aug

Ommegangsfeesten Tiegem / 9u30 / H. Mis in de boskapel

ma 19 aug

Ommegangsfeesten Tiegem / BBQ / Landouw (T)

za 24 aug

Kaarting bieden of manillen / om 18u 1e kaarting / café-zaal De Sportduif(A)

zo 25 aug

Grijsloke! / inhuldiging vernieuwde dorpskern Gijzelbrechtegem / zie p. 1

zo 25 aug

Muzifotosneukeltocht / culinaire wandeling in Anzegem met zoektocht / vertrek tss 13u30 en 15u / de Ark / 0494 81 74 24 of 0496 70
48 52 of info@muziekanzegem.be of via muzikanten van De Koninklijke Muziekmaatschappij “De Eendracht”

do 29 aug

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Vinkenzetting / 18u / café-zaal De Sportduif(A)

vr 30 aug

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Duivenvlucht inkorven Arras-Brionne / café-zaal De Sportduif(A)

vrij 30 aug

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / 2e speeldag kwis Beker van de Burgemeester / Feesttent Oudstrijdersstraat(A) / 19u30 / org. KWB
Anzegem, Ouderraad VBA en de Volkse Kermis

za 31 aug

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / om 15u stepjeswedstrijd rond de kerk / om 18u30 prijsuitdeling en animatie van Papa-Chico / café-zaal
De Sportduif(A)

zo 1 sep

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / 28e Volkse Kermis met feestmaaltijd opgeluisterd door DJ Billy en in de namiddag volksspelencompetitie
/ Optreden van Kip van Troje – Tine Hofman met “Mevrouwtje Mevrouw en Butler” om 13u / Feesttent Oudstrijdersstraat(A)

zo 1 sep

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Optocht Anzegemse fanfare + vuurwerk om 22u met steun van het gemeentebestuur

ma 2 sep

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / om 12u lunch met geanimeerd optreden van Papa Chico / café-zaal De Sportduif(A) / om 14u alle
kleuters gratis naar de kermis

di 3 sep

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / om 17u30 prijskamp bolling met gratis barbecue / café-zaal De Sportduif(A)

Jeugd
ma 29 juli

Vakantie-atelier Casa Blanca / t.e.m. 2 augustus / Mensindezaal(T) / ook nog van ma 5 t.e.m. 9 augustus

Varia
ma 1 juli

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

wo 3 juli

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

di 9 juli

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

do 18 juli

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