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Ten strijde tegen onkruid

Sinds een tweetal jaar mogen we geen
sproeistoffen meer gebruiken. Aangezien
het onmogelijk is om al het onkruid in
onze grote en landelijke gemeente manueel uit te trekken, hebben we al verschillende nieuwe systemen uitgeprobeerd.

Zo testte onze Groendienst een toestel dat
werkt met kokend water en hete lucht, maar
zonder het verhoopte resultaat. Daarna ging
men aan de slag met het verbranden van het
onkruid, maar dan blijven er zwarte plekken
over en is er een reële kans op brandgevaar.
Nu heeft het bestuur beslist om een andere
methode te gebruiken: men zal nu een toestel
kopen dat werkt op infraroodbranders.
Daarnaast probeert de Groendienst ook nog
het onkruid preventief te bestrijden. Tijdens
het snoeien wordt het snoeihout ter plaatse
verhakseld tussen de struiken. Deze laag
schors is een goede buffer tegen onkruid.
Op de kale stroken naast onze hagen, zaaien ze klaver. Dit houdt het onkruid tegen en
neemt bovendien de stikstof uit de lucht op
en geeft deze als meststof af aan de planten.
Bij recente aanplantingen kiezen ze bewust
voor bladhoudende bodembedekkers. Deze
soorten groeien snel dicht zodat het onder-

De Groendienst doet z’n best om het onkruid de baas te kunnen.

houd tot een minimum wordt herleid.
Ook jij kan helpen
• Iedere inwoner moet het voetpad en de
greppel voor zijn deur zelf onkruidvrij houden.
• Heb je een onbebouwd of braakliggend stuk
grond? Wist je dan dat je ervoor moest zor-

gen dat al het onkruid voor 30 juni gemaaid
werd? Indien dit niet gebeurd is en er komen
klachten van de buren, dan kan de burgemeester nog het onkruid laten maaien. De
eigenaar zal uiteraard voor de kosten moeten opdraaien. Hou dus de buren gelukkig en
onderhoud ook de stukken gronden waar er
niets op staan.

Deel Klijtberg afgesloten tot februari 2017
De spoorwegbrug in de Klijtberg is in slechte staat. Volgens Infrabel is de afbraak en het
bouwen van een nieuwe brug de enige optie. De nieuwe brug krijgt een rijweg van 4 meter
breed, met aan weerskanten een voetpad van 1,5 meter. Er zal –zoals nu- gemengd verkeer
zijn met een voorrangsregeling.

Deze brug over de spoorweg wordt binnenkort
vervangen.

In deze nieuwsbrief:
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Computerlessen
55-plussers

Door de vernieuwing van deze brug zal het gedeelte Klijtberg, van de Bosstraat tot na de brug
over de spoorlijn, afgesloten zijn vanaf maandag 8 augustus 2016 tot februari 2017. Er is
een omleiding voorzien via Peter Benoitstraat, Oudenaardestraat en omgekeerd. De fietsers
krijgen een veilige omleiding naar de voetbalvelden aan de Klijtberg.
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Toeristische
ambassadeurs

Oorlogsverhalen
gezocht

Algemeen

Sluitingsdagen zomervakantie
Alle gemeentelijke diensten zullen op vrijdag 8 juli van 10u tot 12u gesloten zijn.
Hoofdgemeentehuis Anzegem
11, 21 en 22 juli
za 9, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus
wo 20 juli t.e.m. zo 14 aug: gesloten in de namiddag
ma 15 aug

Jeugd- en Sportdienst, Buitenschoolse kinderopvang
van do 21 juli t.e.m. ma 15 augustus

Sociaal Huis Vichte | Burgerzaken
11, 21 en 22 juli
ma 25 juli t.e.m. ma 15 augustus

hoofdbibliotheek Anzegem
van ma 1 aug t.e.m. ma 15 aug
uitleenposten Ingooigem en Vichte
za 23 juli t.e.m. ma 15 aug

Sociaal Huis Vichte | Sociaal Welzijn
11, 21 en 22 juli
ma 1 aug t.e.m. ma 15 aug

Bibliotheek
11 en 21 juli

Cultuur en Toerisme
11 juli
do 21 juli t.e.m. ma 15 aug
ma 22 aug
culturele infrastructuren zijn ook dicht van 21 juli t.e.m. 15 augustus
geen bijkomende reservatiemogelijkheid voor deze periode

Sociaal Huis Vichte | OCMW
11 juli, 21 juli en 15 augustus
Recyclageparken
21 juli

Uitleendienst
ma 11 t.e.m. 15 juli & ma 25 juli t.e.m. 15 aug

Centrale Loods heet de Arena

Anzegem investeert in camerabewaking
Na de inbraken in de sporthal en de bib besliste het Anzegemse bestuur te investeren in
camerabewaking. Binnenkort zullen er dus camera’s aan de Anzegemse sporthal, de bibliotheek en de Ansold hangen. Snel daarna zullen we ook werk maken van camerabewaking
aan het Ommersheimplein (school, De Stringe, …) en aan de gemeenteschool in Ingooigem.
In het hoofdgemeentehuis hangen er al een paar jaar camera’s.
Zo hopen we de dieven af te schrikken en nieuwe inbraken te vermijden.
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In de gebouwen van Biehotex aan de Klijtberg
komt de centrale loods voor het personeel
van de Technische Dienst. Omdat we het gebouw een naam wilden geven, deden we een
beroep op de creativiteit van ons personeel.
We kregen heel wat voorstellen binnen en uiteindelijk viel de keuze op De Arena. Hiermee
beklemtonen we dat iedereen die daar werkt
een topatleet is! Met dank aan Eddy D’hondt
van de Technische Dienst voor deze suggestie.

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

Algemeen
Vrijwilligers refterdienst
kinderopvang gezocht
Als medewerker binnen de refterdienst van
de kinderopvang sta je in voor het toezicht
op en de begeleiding van kinderen tijdens
het middagmaal en dit op woensdagen en/of
andere weekdagen tijdens schoolvakanties.
Daarnaast sta je in voor de schikking en het
onderhoud van de refterzaal.
Je werkt graag zelfstandig en durft initiatief
nemen. Bovenal ben je contactvaardig en heb
je een hart voor kinderen.
Hiervoor bieden we een aantrekkelijk vrijwilligerscontract aan.

Wie heeft er zin om kindjes bij hun middagmaal te begeleiden?

Buitenschoolse Kinderopvang
Landergemstraat 1 | 0476 34 26 88
kinderopvang@anzegem.be

Wil je samen met ons verder bouwen aan een veilige schoolomgeving?

Word gemachtigd opzichter!
Voor Anzegem is verkeersveiligheid een topprioriteit en de omgevingen van de diverse Anzegemse scholen genieten dan ook onze bijzondere aandacht. Zo zetten we dagelijks, ter
hoogte van elke schoolpoort, gemachtigde opzichters in om er de oversteekbegeleiding te
verzorgen.
We zijn nog op zoek naar inwoners die zich ook graag vrijwillig als gemachtigd opzichter voor
onze schoolkinderen willen inzetten. Hiervoor moet je alleen een korte opleiding doorlopen
(c.a. 2u). Wij stellen het nodige signalisatiemateriaal ter beschikking en bieden vrijblijvend
een onkostenvergoeding aan. We bekijken dan samen met jou op welke oversteekplaats, dag
en tijdstip je ingeschakeld kan worden.
Interesse? tel 056 69 44 56 | vrijwilligerswerk@anzegem.be | anzegem.be/vrijwilligerswerk
Je kan je ook steeds persoonlijk aanbieden in het hoofdgemeentehuis.

Cursus Upgrade Windows 10

Word gemachtigd opzichter en help zo
kinderen op een veilige manier naar school.

Pak zelf je schulden aan
Via MyTrustO lossen mensen zelf hun schulden op termijn af, zonder dat daarbij nog
een dagvaarding of vonnis nodig is. Schuldeisers vorderen hun schuldvordering in
zonder bijkomende kosten te maken. Deze
begeleiding kost veel minder dan wat men
aan invorderingskosten moet afbetalen. Het
is het duwtje in de rug om het heft in eigen
handen te nemen.

Ben je vertrouwd met een ouder besturingssysteem en wil je kennis maken met de nieuwe
mogelijkheden van Windows 10? In deze cursus leer je werken met het nieuwe startmenu
en apps zoals het weer, de krant, e-mail,… komen uitgebreid aan bod.
zaterdagvoormiddag | 9u tot 11u45 | start op 10 september 2016 | geen lessen tijdens de
schoolvakanties | vroeger computerlokaal gemeenteschool Vichte (Beukenhofstraat 38) | 90
euro (excl. handboek) | de cursus omvat 20 lessen
Info en inschrijvingen: dienst Sociaal Welzijn | L. Bauwensstraat 40 | tel 056 78 26 23
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Wie kan terecht bij MyTrustO?
Iedereen in België die schulden heeft en
deze niet onmiddellijk kan betalen, maar dit
wel op termijn kan door een haalbare spreiding in de tijd vast te leggen.
Een afspraak maken?
Elke werkdag tussen 9 en 12 uur op
tel 03 220 12 00 of via info@mytrusto.be
Meer info op www.mytrusto.be.

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

Toekomstplannen KMO Mekeirleweg en Bosstraat
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KMO Mekeirleweg
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (= RUP) KMO Mekeirleweg gaat over
de toekomstplannen voor het ingesloten bedrijfsperceel aan de Mekeirleweg/Nijverheidslaan (te bereiken via de Beukenhofstraat). Dit
RUP wordt opgemaakt in functie van een aantal ruimtelijke doelstellingen:
• Omvormen van bestemming milieubelastende bedrijven naar
lokaal bedrijventerrein.
• Het organiseren van de invulling van en toegang tot een vrijliggend
bedrijfsperceel.
• Het bufferen van het bedrijfsperceel t.a.v. de aanpalende
woningen.
• Verhogen van de omgevingskwaliteit.
Bosstraat
Het RUP Bosstraat wil de woon-, leef- en werkomgeving verbeteren.
In het RUP wordt het functioneren van de bestaande handel en bedrijvigheid bekeken in functie van de woonomgeving.

str
Bos

Het openbaar onderzoek van deze RUP’s loopt van 18 juli 2016 tot en
met 16 september 2016. Meer info over inzage en het indienen van
eventuele bezwaren vind je op onze website. De screeningsnota en de
beslissing mer-screening(=Milieueffectrapportage) kan je raadplegen
op www.mervlaanderen.be (dossiernummer: SCRPL 15233 voor RUP
KMO Mekeirleweg en SCRPL 15251 voor RUP Bosstraat).

Fel groen voor genezing

Dit jaar nemen we opnieuw deel aan de Vergroot De Hoop-actie binnen de IMOG-regio. Nog tot en
met 31 augustus kunnen jullie je taxussnoeisel gratis naar de recyclageparken brengen. Dit snoeisel
gebruikt men immers om het kankerremmend middel ‘Taxol’ te maken. Vorige zomer hebben we zo
420 kankerpatiënten een chemotherapie bezorgd en het Kinderkankerfonds en het Fonds Oncologie
in Kortrijk elk € 8.412 geschonken.

Zomertips voor je dieren

Bestrijding van verwilderde
stadsduiven in Kaster
In het centrum van Kaster zijn er heel veel
verwilderde duiven. Aangezien deze dieren
veel overlast veroorzaken en dit geen beschermde diersoort is, mogen we ingrijpen.
Een inwoner zal dan ook een valkenier inzetten die met behulp van zijn roofvogel de
duiven opjaagt en ze dan afschiet.

Zorg ervoor dat je dier steeds de schaduw kan opzoeken of plaats een hok, terrarium of aquarium in de schaduw | Voldoende drinkwater is een must | Laat je dier nooit achter in de auto,
zelfs niet als je maar heel even weg bent.
Honden
Wandel niet met je hond op asfalt, zand of
andere hete ondergronden.
Katten
Gebruik zonnebrandcrème op een dunne en/
of witte vacht.
Weidedieren
Dek een stal met lichtkoepels of doorzichtige
dakplaten af met donkere dekens. Zo blijft het
een stuk koeler en komen er geen vliegen en
dazen meer in de stal. Vermijd transport bij
hoge temperaturen.
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Zorg dat je dieren voldoende schaduw hebben.

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

Senioren

Computerlessen voor 55-plussers
Internet: toepassingen
maandagvoormiddag | 8u45-11u45 | 1ste les: 5 september | € 100
Voor wie het internet op regelmatige basis gebruikt, maar enkele
nieuwe toepassingen wil leren kennen: E-commerce, veilig bankieren
en betalen, online toepassingen met de elektronische identiteitskaart
(taxonweb, mypension, myminfin,…), internetbeveiliging,…
Kennismaking met de computer: computercursus voor de complete beginner
dinsdagvoormiddag | 9u-11u45 | 1ste les: 6 september
€ 90 (excl. handboek)
Heb je nog nooit of nog maar weinig met een computer gewerkt? Dan
is deze opleiding zeker iets voor jou!
Haal meer uit internet
dinsdagnamiddag | 13u15-16u | 1ste les: 6 september | € 100
Surfen, het gebruik van zoekmachines, downloaden, mailen, chatten,
filmpjes bekijken, naar de radio luisteren, veilig internetgebruik, ....
Multimedia 1
donderdagvoormiddag | 9u-11u45 | 1ste les: 8 september | € 100
Mooie foto’s zoeken op internet, foto’s en dia’s scannen, foto’s
opslaan, bekijken, organiseren en bewerken met een computer.
Bestanden of foto’s afdrukken met een printer of via een online
afdrukdienst wordt kinderspel. Als eindproduct maak je wenskaartjes
en een fotoalbum.

‘Haal meer uit je iPad’ is een van de vele cursussen die we aanbieden.

Haal meer uit je iPad
vrijdagvoormiddag | 9u-11u45 | 1ste les: 9 september | € 100
In deze opleiding ga je aan de slag met je eigen iPad of iPhone en
maak je kennis met de basisvaardigheden, nuttige apps, iTunes,
video,… Heb je nog geen toestel, dan wordt in de 1ste les aankoopadvies gegeven.
Alle lessenreeksen omvatten 20 lessen en vinden 1 keer per week
plaats in gemeenteschool Vichte (Beukenhofstraat 38) | geen lessen
tijdens de schoolvakanties
Inschrijvingen: dienst Sociaal Welzijn, L. Bauwensstraat 40,
tel 056 78 26 23 of dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Seniorenuitstap

ma 12 september | Staf Versluyscentrum Bredene
programma
9u15: vertrek aan de diverse opstapplaatsen / 10u30: aankomst met koffiebuffet / 11u-12u15: vrije keuze: men kan ter plaatse blijven of de
omgeving verkennen (de zaal is gelegen aan de duinen met diverse wandelroutes en op wandelafstand van winkels, ...) / 12u30: middagmaal / 14u30-18u: vrije keuze uit:
• Dansnamiddag met onze muzikant Glenn
• Verkenning van de omgeving (diverse wandelroutes beschikbaar)
• Bezoek aan de Haan: er wordt een gratis bus ingelegd voor wie een bezoekje wil brengen aan de charmantste badplaatsje van onze kust.
18u15: vertrek, tuiskomst is voorzien rond 19u30
Deelnemen?
€ 25 of € 5 met de UiTkansenPAS (voor vervoer, koffie, middagmaal (incl. water en wijn) en dansnamiddag). Dit moet je betalen op het moment van je inschrijving. Vergeet je UiTpas niet als je die hebt. Je kan tot 21 augustus inschrijven bij dienst Sociaal Welzijn (Sociaal Huis, L.
Bauwensstraat 40) of op een van de zitdagen (opgepast geen zitdagen van 21 t.e.m. 15 augustus) of in het hoofdgemeentehuis in Anzegem.
Bus
Je hebt de keuze uit verschillende opstapplaatsen. Eenmaal de opstapplaats gekozen kan je achteraf niet 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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Vrije Tijd

Toeristische ambassadeurs & streekproducenten
Wist je dat je sinds kort ook bij onze ambassadeurs toeristische informatie kan krijgen (bv. wandel- en fietsknooppuntenkaarten, ...)?
Dit kan bij deze toeristische ambassadeurs:
Brasserie Oud Gemeentehuis | Café ’t Gaperke | Sterhoekhoeve
‘t Schuttershof | Achiel & Hector | Dirk & Hilde | ‘t Vossenhol | Bakkerij
Dewaele | Brood & Broodjes | Café “Nieuw Yvegem” | De Welriekende
Dreef | Beukenhof | Café Den Hert | Molecule | De Bergrust
De streekproducten zijn:
advokaat van de Sterhoekhoeve | appelsap van Dôlage | Anzegemse
streekbieren patee van Hoeveslagerij Cornette | streuvelspralines van
Montserrat Chocolatier | Streuvels’ bier van Brouwerij Verhaeghe
Meer info:
Dienst Toerisme, Westdorp 3, 056 68 82 50, toerisme@anzegem.be

De toeristische ambassadeurs en de streekproducenten van Anzegem.

Maak van het 11-juli feest een fijne gezinsuitstap!

Programma op zondag 10 juli 2016
10u30: Eucharistieviering in de St. Stefanuskerk in Vichte
11u30: Academische zitting en receptie in ‘De Stringe’, met als gastspreker Peter Van Rompuy, Vlaams parlementslid en Eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement.
12u30: Beenham met groenten, fruit, sauzen, brood en aardappelen
(inschrijven via 11julicomiteanzegem@gmail.com)
14u30: Optreden van DE BLIK DOOZE BAND

Losse ticketverkoop Gemeenschapscentrum van start
Sinds 27 juni kan je ook losse tickets bestellen voor het gemeenschapscentrum. Wees er snel
bij, want sommige voorstellingen lopen als een trein!
Natuurlijk kan je nog steeds abonnementen reserveren (vanaf 3 verschillende voorstellingen
met kortingen tussen 10% en 20%, en uiterst gunstige voorwaarden voor -26 jarigen). Mensen
die het financieel wat moeilijker hebben, kunnen dankzij de Uitpas aan kansentarief participeren aan 20% van de normale kostprijs. Je kan voor meer info hierover in het Sociaal Huis
terecht.
GC Anzegem – 056 68 82 50- cultuur@anzegem.be – www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur

Kookworkshop Zomerse picknick ( 5+)
wo 31 aug | 10u tot 14u30 | Mensindezaal
Om die lange en zalige vakantie af te sluiten
kan je je kokschort en -muts aantrekken om
lekker te kokkerellen samen met Nicole Van
Houtte. Op het menu staan gezonde slaatjes,
kraakverse sandwiches, fruitige tussendoortjes en zoete desserts. We maken ook frisse
en verrassende drankjes om al dat lekkers
mee door te spoelen.
Over de middag spreiden we de dekentjes uit
in de tuin en proeven we van ieders kookkunsten.
Plaatsen beperkt – inschrijven tegen 22
augustus – cultuur@anzegem.be of
tel 056 68 82 50 | € 5 /kind
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Vrije Tijd

Gezocht: oorlogsverhalen voor ‘Elfstenentocht’
Na de succesvolle route ‘Literaire Lus’ start de intergemeentelijke
werkgroep Wielsbeke-Anzegem-Deerlijk met een nieuw initiatief, genaamd ‘Elfstenentocht’. Daarvoor zijn ze op zoek naar oorlogsverhalen
die zich afspelen in de drie gemeenten. Uit de inzendingen kiezen we
er elf en deze krijgen elk een ‘stenen monument’ langs de nieuwe
route.
Ken jij een sappige, leuke, spannende of ontroerende anekdote over
oorlog of vrede? Stuur jouw verhaal dan vóór 30 september naar de
Toeristische Dienst, Westdorp 3, 8573 Anzegem of via
toerisme@anzegem.be, of kom het vertellen op onze dienst zelf.

Wie heeft er een mooi verhaal over oorlog of vrede? Foto van Kaster in 1918.

Literaire Lus
Dit is een fietsroute (42km) die het André Demedtshuis, Het Lijsternest van Stijn Streuvels en het René De Clercqmuseum met elkaar
verbindt. De kaart van deze route kan je verkrijgen bij de dienst voor
Toerisme (Westdorp 3).

Dwars door Grijsloke
za 27 augustus

Op zaterdag 27 augustus is het eindelijk weer zover: Grijsloke wordt opnieuw het mekka
van de loopsport, de ultieme afspraak van de recreatieve atleet met de regionale toppers.
“Dwars door Grijsloke” wil overduidelijk weer aanknopen met de rijk gevulde traditie uit het
verleden. Met de nostalgische tijd waarbij honderden supporters de deelnemers letterlijk
vooruit schreeuwden. Overal op en langs de weg muziek, ambiance en veel, héél veel volk.
Met die glorieuze traditie in het achterhoofd willen de organisatoren er opnieuw een waar
volksfeest van maken.
Daarom zijn er opnieuw “kinderlopen”, de “loopkoers over 6,7km” en de “18,9 loop”. Nieuw
is deze keer het “bedrijf- of clubklassement” op de 6,7, maar daarnaast behouden ze wel
de “aflossing op de 18,9”. Helemaal in de nieuwe organisatie-filosofie kadert het “ambianceplein” aan de aankomst: een gezellige buitenbar met uitstekende sfeermuziek bij de
talrijke drank- en eettentjes. Gemeente Anzegem draagt ook haar steentje bij met diverse
streekproducten die het regionale karakter van deze happening beklemtonen.
Meer info via www.grijsloke.be

Foto: Jan Vanmaercke

Petanquepleintjes
Het gemeentebestuur heeft voor verschillende petanquepleintjes gezorgd en de
omwonenden maken er gretig gebruik
van.
Zo is er een gloednieuw terrein in het
Mensinidepark (Tiegem) en op het Gaperspleintje. In het Beukenhof is er ook
een petanquepleintje en daar speelt men
elke woensdag van begin juni tot eind
september om 19u.

Onze gemeente heeft heel wat petanquepleintjes.

Wie daar wil meedoen, is van harte welkom (meer info op 0499 184 352).

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: Juli & Augustus
Cultuur
wo 6 juli

AST, speelse tentoonstelling van illustraties Gerolf Van de Perre / Het Lijsternest:
Streuvelshuis & Schrijversresidentie(I) / open op wo, do, vr, za van 14u tot 17u en op
zo van 10u tot 17u / t.e.m. zo 17 juli

ma 11 juli

2e deel keramiekworkshop voor tieners (12+) / Kleine Kluis(G) / tussen 14u en 17u

vr 15 juli

Viva-voordracht: Wokken / 18u30 / café De Sportduif(A)

za 20 aug.

Avondpicknick met openluchtfilm “Bon Dieu” / vanaf 19u picknick / film om 20u45
Kleine Kluis(G) / org. Bib Anzegem

wo 31 aug.

Kookworkshop zomerse picknick 5+ / zie rubriek Vrije Tijd

Sportief
za 15 aug.

VWB Semiklassieker Halle-Ingooigem voor wielertoeristen / vanaf 7u tot 14u
Zaal De Linde(I) / 50-90-125-180 km / org.Wielervrienden Ingooigem

za 27 aug

36e Loopevenement Dwars door Grijsloke / vanaf 13u / kinderlopen – volwassenen: 6,7 km/18,9 km / met ambianceplein

zo 28 aug.

Verrassingswandeling met ’t Sportkliekske / 9u / café De Sportduif(A) / vooraf inschrijven

Feest
za 9 juli

Eucharistieviering met koor “La Gioia” / 17u30 / om 18u30 Academische zitting in de kerk met aansluitend receptie / org.
Feestcomité Heirweg

zo 10 juli

Rommelmarkt / vanaf 8u / Vichtsesteenweg(H) / doorlopend worstenbak / 11u Aperitiefconcert / namiddag: koffie met gratis
taart / 14u30 Optreden van Het Marino Punk / 17u30 Optreden van Dietwin de jodelaar / org. Feestcomité Heirweg

ma 15 aug

Ommegangsfeesten Tiegem / 18u30 / barbecue in Landouw(T)

ma 22 aug.

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

zo 28 aug.

Verkiezing Bronnenkind / 14u / Mensindepark Tiegem

vr 2 sept.

Kermisfeesten Anzegem / t.e.m. ma 5

Varia
vr 8 juli

Vinkenzetting / 18u / café De Sportduif(A

za 9 juli

Inschrijving lidgeld voor Essevee-supporters / vanaf 18u / café De Sportduif(A)

di 12 juli

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

zo 24 juli

Vinkenzetting / 9u / café De Sportduif(A)

zo 24 juli

Plechtige eucharistieviering met Te Deum / in de kerk van Vichte ter gelegenheid van de Federale Feestdag / 10u30

zo 14 aug.

Op de koffie in de Vlindertuin / info over vlinders en insecten / Beukenhofpark(V) / 15u / org. Natuurpunt Anzegem

zo 14 aug.

Prijskaarting / 17u30 / café De Sportduif(A)

ma 15 aug.

Lekker ontbijt / Zaal Sportduif(A) / 9u / €6 / inschr. 056 68 99 19 / org. VIVA-SVV

zo 21 aug.

Muzi-foto-sneukeltocht / Mensindezaal(T) / 13u / org. Koninklijke Muziekmaatschappij De Eendracht(A)

do 25 aug.

Kermisvinkenzetting / 18u / café De Sportduif(A)do 25 aug. Kermisduivenvlucht café De Sportduif(A) / ook op vr 26 aug.

za 10 sept.

Garageverkoop / van 10u tot 17u / met stratenplan / inschr. voor eind aug. 056 68 93 40 / org. Gezinsbond Tiegem i.s.m.
Gezinsbond Waarmaarde

Zoek je nog een leuke workshop/activiteit voor je kind tijdens de
zomervakantie? Snuister dan eens in onze zomerkriebelfolder.
Een aantal acitiviteiten zijn immers nog niet volzet!
Meer info op www.anzegem.be
Noteer alvast in je agenda: ontmoetingsnamiddag OCMW
op 21 september in De Stringe. Deze namiddag is er
voor 65-plussers, zieken en personen met een beperking. Deelname kost 2 euro (koffietafel inbegrepen).
Inschrijven kan vanaf 22 augustus bij het Sociaal Huis (OCMW),
L. Bauwensstraat 40, tel 056 77 88 28

Jouw activiteit in de UiT-agenda van
september? Geef die dan voor 10 augustus
door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad
wordt verdeeld in week van 29 augustus
en bevat alle activiteiten tot en met 3
oktober 2016.
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