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De brand in de Sint-Jan-De-Doperkerk heeft de Anzegemse gemeenschap diep geraakt. Het was één van de mooiste kerken in de streek,
maar nu blijft er alleen nog maar een ruïne over. Hoe het nu verder moet met de kerk, staat nog niet vast. Daarvoor is het immers nog te
vroeg. (met dank aan Icarusprojects voor de foto)

Schoolfietsroutekaarten

Voor het Sint-Vincentiusinstituut maakte
Anzegem, samen met de provincie, een
schoolfietsroutekaart. Op deze kaart staan
de veiligste trajecten van en naar school.

Deze leerlingen kwamen van Oeselgem, Zulte en Waregem met de fiets naar school.

In deze nieuwsbrief:
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Inschrijving
nieuwjaarsreceptie
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Groote Oorlog:
11 november

Week van de Smaak:
Proevertjestocht

De leerlingen testten vorige maand de
schoolfietsroutekaart uit. Directeur Lieven
Huys: “Er waren 145 fietsers. Een 65-tal
leerlingen gingen mee met de fietspooling,
dit zijn leerlingen die normaal niet met de
fiets komen.”
“Het gaat erom zoveel mogelijk scholieren
ertoe te bewegen via de veiligste weg onze
school per fiets te bereiken”, gaat Lieven
verder. “De leerlingen waren zeer enthousiast over dit initatief, net als hun ouders
omdat er begeleiding was door de leerkrachten.”

Algemeen
Gezocht: bedienden Buitenschoolse Kinderopvang &
verantwoordelijke kunstacademie Ingooigem
Verantwoordelijke kunstacademie afdeling Ingooigem (m/v)
deeltijds (13/38) - niveau D1-D3
Je bent verantwoordelijk voor het toezicht in de afdeling van Ingooigem (Pastoor Verrieststraat 12).
Bediende Buitenschoolse Kinderopvang (19u/week)
Je kan omgaan met kinderen, je kan een spel begeleiden, samenwerken met ouders en leerkrachten en je hebt een diploma kinderverzorgster (of gelijkgesteld).

Wie heeft een hart voor kinderen en wil ze na schooltijd een paar leuke
uren bezorgen?

Meer weten?
www.anzegem.be/vacatures of contacteer de
Personeelsdienst:
tel 056 69 44 51 | sonja.nuyttens@anzegem.be

zaalwachters voor sporthal nodig
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte - Ondernemingsnr.: 0314.595.348 - 0505-14-A5-folder-fr-© Paylessimages-fotolia.com

We zijn op zoek naar vrijwillige zaalwachters die afwisselend kunnen instaan voor het zaaltoezicht in de sporthal Torrebos in Anzegem.
Je kan vanaf 1 januari 2015 aan de slag, tweewekelijks op vrijdag
van 17u tot 22u en op zaterdag van 16u30 tot 21u30. Afhankelijk
van de reservaties is er ook soms permanentie nodig op zondagnamiddag tussen 13u en 17u. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.
Meer informatie? dienst Interne Zaken | 056 69 44 56
vrijwilligerswerk@anzegem.be | anzegem.be/vrijwilligerswerk

De zaalwachters staan in voor het zaaltoezicht in sporthal Torrebos.

Gas - ElEktricitEit: durf vErGElijkEn!
Meer dan ooit weegt de elektriciteits- of gasfactuur zwaar door in het
gezinsbudget. Een groot aantal consumenten heeft al gekozen voor
een geschikter aanbod, hetzij bij dezelfde leverancier, hetzij bij een
andere. En jij? Heb jij al durven vergelijken?
Om je hierbij te helpen, organiseert het gemeentebestuur i.s.m. FOD
Economie op 18 november 2014 een zitdag om de mensen te helpen
bij deze vergelijking. Wie eens wil kijken of hij goedkoper zou zijn bij
een andere leverancier of met een andere formule, maar dit zelf niet
online kan, is welkom. Breng hiervoor wel de laatste factuur met de
jaarlijkse afrekening van jouw energieleverancier mee.
zitdag:
dinsdag 18 november | 15u -20u | Antennepunt Vichte (Beukenhofstraat)
Zelf online vergelijken: http://www.vreg.be/doe-de-v-test
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Steun 11.11.11

Je kan hen steunen met een gift tijdens het actieweekend van 8 tot
en met 11 november of via een overschrijving op rekeningnummer
BE30 0000 0000 1111.

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

Algemeen

83 537
Dat is het aantal ton afgedankte elektroapparaten dat Recupel dit jaar al gerecycleerd heeft. Jij kan ook nog jouw steentje bijdragen: heb je nog een oude gsm
of een gsm-lader liggen, maar wil je die
liever kwijt? Deponeer hem dan tussen
24 november en 7 december in de inzamelbox in het hoofdgemeentehuis.

Bejaardenwoning vrij

Verwenmoment mantelzorg
ma 24 november | 14u-16u | zaal Ansold

Als mantelzorger zorg je voor een zorgbehoevend persoon uit
je omgeving. Dit kan zowel een partner, buurman, kind, ouder
of vriend zijn.Op maandag 24 november 2014 willen wij eens
tijd maken voor de mantelzorger zelf en organiseren we daarom een heus
verwenmoment. Er is keuze uit de volgende activiteiten: kleurenanalyse, wijndegustatie,
kaarsendecoratie en handenverwen.
Dit is allemaal gratis, maar je moet je wel voor 17 november inschrijven bij dienst Sociaal
Welzijn, Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23 | mantelzorg@anzegem.be

Gezocht: Meters en peters voor elke glasbol & Netheidsmeesters

In de Sint-Arnolduslaan komt er een bejaardenwoning vrij. Deze woning is uitgerust met alle nodige voorzieningen en de
bewoners kunnen gebruik maken van de
maaltijd-, poets- en karweidienst van het
OCMW.

Een nette straat, een nette buurt is het werk
van iedereen. Daarom is Imog op zoek naar
glasbolpeters en -meters en netheidsmeesters. Zij zorgen ervoor dat het in hun straat
of rond een glasbol proper blijft.

Voorwaarden
• de leeftijd van 65 jaar hebben
(voor echtparen moet één van de
echtgenoten aan de leeftijdsvoorwaarde
voldoen)
• valide zijn of, bij mindervaliditeit,
zelfstandig kunnen leven

Wie interesse heeft, kan deelnemen aan de
infoavonden. Voor de glasbolpeters en –meters is dit op maandagavond 10 november
2014 en voor de netheidsmeesters is dit een
opleiding van 2 avonden en dit op 20 en 24
november 2014.
De opleidingen vinden plaats in de kantoren
van Imog in Harelbeke.

De inschrijvingen gebeuren schriftelijk en
moeten gericht zijn aan de voorzitter van
het OCMW Anzegem. Je kan ook gebruik
maken van het online aanvraagformulier op
www.ocmwanzegem.be

Geïnteresseerd? Meld je dan aan voor
de opleiding via
duurzaamheid@imog.be
of
telefonische via 0800/99 827.

Steven Naessens is (met een beetje hulp van
zijn zoon) netheidsmeester in Anzegem.

Nieuwjaarsreceptie: gewijzigde formule!
Het gemeentebestuur nodigt de Anzegemse inwoners uit op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op zaterdag 3 januari
2015 van 19u tot 22u in De Stringe (Ommersheimplein). De deuren gaan open om 18u en er zijn pendelbussen voorzien tussen de zaal
en het Marktplein (De Verteller) en kerkplein Nieuwe Kerk (Oudenaardestraat).
De aanwezigen krijgen een aantal bonnetjes. Het is dus zeker nodig om je vooraf in te schrijven. Dit kan voor 19 december via:
www.anzegem.be/nieuwjaarsreceptie | nieuwjaarsreceptie@anzegem.be | via onderstaande invulstrook (binnen te brengen in het
hoofdgemeentehuis of in Antennepunt Vichte) of via tel 056 69 44 56/31/68. Vermeld zeker je naam + het aantal volwassenen en
kinderen.
Naam..........................................................................................................................................................................................................
Adres .........................................................................................................................................................................................................
Aantal volwassenen ............................... Aantal kinderen ...............................

Vrije Tijd
Heb je al tickets voor de eerstvolgende voorstellingen van het Gemeenschapscentrum?
Bestellen? tel 056 68 82 50 | cultuur@anzegem.be | www.anzegem.be/formulieren/online-ticketreservatie
Kunstze! Kasteelconcert
14 nov. | 20u | Beukenhof Vichte | € 6
Jonge virtuozen aan het werk in een uniek
kader.
Film “Marina”
17 nov. | 14u | De Stringe | € 2 | kaarten
ook bij dienst sociaal Welzijn
Naar het verhaal van Rocco Granata.
Een doodgewone jongen – Hommage
Bram Vermeulen
22 nov. | 20u | CC De Schakel | € 19
10 jaar na zijn overlijden brengen zijn vrienden/muzikanten een hommage.
Dagboek van een soigneur – Theater
Antigone
23 nov. | 20u | De Stringe | € 14
Jos Verbist en Lucas Van den Eynde schitteren in deze tragikomedie als twee broers die
ondanks alles veroordeeld lijken tot elkaar.
Rimpelwals – Theater Tieret
figurentheater voor kinderen vanaf 4 jaar en
hun (groot)ouders
30 nov. | 15u | De Stringe | € 6
Een erg beeldende voorstelling waarbij grote
thema’s als herinneringen, afscheid, ziekte
en dood op een poëtische, speelse manier
worden gebracht.

Een doodgewone jongen.

Rimpelwals

Huldiging sportlaureaten en sportfiguur 2014
Op vrijdag 16 januari 2015 huldigen we de plaatselijke sportlaureaten en de sportfiguur 2014 in de Stringe (Ommersheimplein 1). Kandidaturen worden voor 19 december 2014 bij de Sportdienst verwacht. Hiervoor hebben we een duidelijke omschrijving van de behaalde
prestaties, gestaafd met eventueel krantenartikels, uitslagen en een foto nodig.
Criteria die gehanteerd worden bij de verkiezing van de sportfiguur zijn:
• De kandidaten moeten een uitmuntende sportieve prestatie geleverd hebben in 2014.
• De prestatie moet zich minstens situeren op provinciaal vlak.
• Een sportfiguur kan slechts éénmaal verkozen worden in onze gemeente.
Bij het ontbreken van valabele kandidaturen kan de jury beslissen de titel ‘sportfiguur’ niet toe te kennen.
Kandidaturen kunnen persoonlijk worden afgegeven of doorgegeven worden via www.anzegem.be/huldiging-sportlaureaten.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Groote Oorlog: 11 november

11 novembervieringen
Anzegem
10u30: eucharistieviering verzorgd door Vrije Basisschool Anzegem in zaal De Ark (Kerkstraat) | plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden, verzorgd door Basisschool
het Bollebos | optocht naar het kerkhof
Kaster
9u30: bijeenkomst en plechtigheid aan het monument
Tiegem
10u30: bijeenkomst en plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden | optocht
naar het kerkhof
Ingooigem
11u: bijeenkomst en plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden op het kerkhof

Zoals elk jaar is er ook een plechtigheid aan het
monument.

Vichte
8u30: samenkomst aan Vichteplaats en vredesoptocht naar de kerk | 9u: eucharistieviering
10u: plechtigheden aan het gedenkteken met speciale hulde aan de Vichtse gesneuvelden
van 1914 en daarna vredesoptocht naar de Britse militaire begraafplaats en huldebetoon
aan onze bevrijders

Herdenkingsbrochure
“Een klein dorp in de Groote Oorlog”
Belevenissen van soldaten en burgers uit
Vichte en omgeving tijdens WOI. Herdenkingspublicatie in jaarlijkse afleveringen
(2014-2018).
Afhaal- en verkoopdag: zaterdag 8 en zondag
9 november | 10u tot 12u | Salons Rembrandt
€ 30 voor 5-jaarlijkse brochures met gratis
verzamelmap. Een steunabonnement is € 50.

Het NSB-11 novembercomité brengt tot 2018 ieder jaar een herdenkingsbrochure over WOI uit.

De Groote Oorlog van de
kleine Belg | Folgazan
8 nov. | 20u | Ansold
€ 15/ € 12 DF leden | org. DF
Anzegem-Kaster | tickets:
Christine Follet – c.follet@
skynet.be – 056 68 08 97
Folkband Folgazan en gastzanger Yves Bondue nemen het publiek
mee naar de tijd van WO I. Hoe hebben onze voorouders als soldaat
of burger deze Groote Oorlog beleefd? Via muzikale verhalen, afgewisseld met woord en beeld krijgt de toeschouwer een verrassende
kijk op deze periode.

Intekenen kan door storting van het juiste
bedrag op BE61 0353 7899 6017 van het
NSB-11 novembercomité, Elf Novemberlaan
10, Vichte met vermelding van naam en volledig adres.
info:
john.demeyer@telenet.be | 056 77 88 64

Herdenkingsconcert 19141944-2014 | Lia Linda & Big
Band The Melodymakers
1 dec. | 14u30 | De Stringe
€ 11 | kaarten bij de Cultuurdienst en Sociaal Welzijn
Samen met een Big Band heeft Lia Linda een uniek muzikaal
programma uitgewerkt waarin ze de grootste successen vertolkt uit
het repertoire van Vera Lynn, The Andrew Sisters, The Ramblers,
Edith Piaf, Rina Ketty…

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

5

Proevertjestocht:

Smaken van bij ons & zet je straat (h)eerlijk in de kijker: zondag 23 november | 13u30-17u | gratis deelname
Lokale verenigingen en vriendengroepen
bundelen hun krachten om op diverse stopplaatsen tijdens een proevertjestocht hapjes
aan te bieden die gemaakt zijn met ingrediënten van onze lokale landbouwers of met
producten uit eerlijke handel. Ze laten je kennismaken met bereidingswijzen van vroeger
en nu en op de locaties krijg je door de uitbaters ook toelichting.
Je kan vrij starten op een locatie naar keuze
en op je startplaats krijg je dan een parcours
waarmee je zoveel mogelijk deelnemers kan
bezoeken. Je kan daarbij ook je eigen culinaire top drie doorgeven en hiermee nog zelf
een leuke prijs winnen.
Stopplaatsen
Sterhoekhoeve, Landergemstraat 32, Anzegem | Café Local, Grote Leiestraat 80, Anzegem | hoeveslagerij Cornette, Neerstraat
7, Tiegem | fruithoeve Dolage, Bergstraat 9,
Tiegem | Oxfam Wereldwinkel, Vichteplaats
42, Vichte | hoeve Jordaan & Ivo Dermaut,
Materzeelstraat 60, Ingooigem.
De werkgroep Fairtrade sluit aan bij deze

Tijdens de proevertjestocht krijg je hapjes die met lokale ingrediënten of met producten uit eerlijke
handel zijn gemaakt.

proevertjestocht en heeft onze inwoners uitgedaagd om samen met hun buren een van
de eerste drie fairtrade straten in de gemeente te worden. Ze kunnen deze titel verdienen
door hun kookvaardigheden aan te scherpen

en een (h)eerlijk menu te bereiden met ingrediënten van dezelfde producenten. Ook hun
kookkunsten kan je op deze proevertjestocht
ontdekken. Kom daarom ook zeker langs in
Ter Schabbe, Anzegem.

Film: Taxidermia

20 november | 20u | kerk St. Theresia
Heirweg | € 4 | org. Bib
info: bibinfo@anzegem.be
tel 056 68 14 22

Taxidermia: een film over één van de zeven hoofdzonden: gulzigheid.

Deze film brengt het verhaal van 3 Hongaarse mannen uit verschillende generaties.
Eén van hen is een aspirant-wedstrijdeter
die reikhalzend uitkijkt naar de dag waarop
snel-eten een olympische discipline wordt.

Uitstap naar het Plantenhuis van Vloesberg
16 november | € 5 (eigen vervoer) of € 10 (bus)
inschrijven vooraf verplicht: dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
tel 056 78 26 23
In het ‘maison des plantes médicinales’ in Vloesberg herontdekken
we de fascinerende wereld van de geneeskrachtige kruiden en planten. Ook culinair worden we verwend met een hapje en een drankje
op basis van geneeskrachtige planten.
Afspraak ter plaatse om 14u30 stipt (Georges Jouretstraat 9, 7880
Vloesberg) of opstapplaatsen bus: 13u30 parking De Stringe –
13u40 kerk Heirweg – 13u50 station Anzegem
Ontdek de wereld van de geneeskrachtige kruiden en planten.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Duurzaamheidsquiz

13 november | 19u30| Mensindezaal
Tiegem | gratis | inschrijven verplicht:
wereldraad@anzegem.be – 056 68 02 02

Kom je kennis testen in een ontspannende
quiz rond duurzame voeding. Hoewel duurzaamheid vandaag alomtegenwoordig is,
blijft het vaak een ongrijpbaar begrip.
Met deze quiz willen we bijdragen tot een
grotere bewustwording hierrond.

Koken met restjes

Vergeten groenten

Wat kan je doen met een overschotje vlees,
of een allegaartje van vruchten en groenten?
Onze gastkok geeft je tijdens deze voordracht
een kookdemo en heel wat tips om restjes te
bewaren. Je leert o.a. ook hoe je boodschappen kan doen met het oog op zo weinig mogelijk voedselverlies.

Voor deze voordracht is de boer van
ourobouros, een biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf uit Dikkele bij ons te gast.

20 november | 14u | zaal Ansold | gratis
inschrijven voor 10 november:
sar@anzegem.be – 056 78 26 23

21 nov. | 20u | De Kleine Kluis | gratis
inschrijven: natuurpunt_anzegem@pandora.be – 056 77 50 22

Daarnaast nodigen wij een hobbykok uit om
te koken met vergeten groenten, waarna je
naar hartenlust kan proeven.

UiT in Anzegem: 3 november t.e.m. 7 december
Cultuur
ma 3

Boekenbeurs Davidsfonds Anzegem-Kaster / vrij te bezoeken van 8u30 tot 18u30 + klasbezoeken secundair en basisscholen met zoektocht / Zaal Ansold(A) / ook op 4 en 5 nov.

do 6

Voorstelling “Ule” / Zaal Ansold(A) / org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

vr 7

Toneelvoorstelling “Naamloze gebeurtenis”/ door Koninlijke toneelvereniging Streven Vichte / De Stringe(V) / telkens om 20u
/ ook op za 8, di 11, vr 14 en za 15

vr 7

Tentoonstelling Lisy Beuten (kleurtekeningen) en Jean-Paul Sagaert (schilderijen en sculpturen) / Oude Kerk(V) / open
op vrij, za en zo van 14u tot 18u of na afspraak 056 35 31 17 / t.e.m. zo 16

za 8

Muziektheater: ”De Groote Oorlog van de Kleine Belg” door “Folgazan” / zie rubriek Groote Oorlog

do 13

Week van de Smaak: Duurzaamheidsquiz / (zie rubriek Week van de smaak)

vr 14

Kunstze! Kasteelconcert / 20u / Beukenhof(V) / €6 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem (zie rubriek vrije tijd)

vr 14

Viva-wijndegustatie / 20u / café-zaal De Sportduif / iedereen welkom

zo 16

Week van de Smaak: Uitstap naar het Plantenhuis van Vloesberg / (zie rubriek week van de smaak)

ma 17

Filmvoorstelling “Marina” / 14u / De Stringe(V) / €2 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem / koffietafel aangeboden door de
SAR

ma 17

Week van de smaak: kookles: duurzame feestmenu / door Ria Ledoux / Den Hertog van Brabant(T) / 13u30 / €7 (leden: €5)
/ org. KVLV Tiegem-Kaster

do 20

Week van de Smaak: Filmvoorstelling “Taxidermia” / (zie rubriek week van de smaak)

do 20

Week van de Smaak: Koken met restjes / (zie rubriek week van de smaak)

vr 21

Week van de Smaak: Infoavond rond vergeten groenten / (zie rubriek week van de smaak)

vr 21

Lezing: “Doodgelukkig leven” / door Jan De Cock / 20u / Sint-Stefanuskerk Vichte / €5 / org. Parochieraad Vichte

za 22

Tentoonstelling / met werk van Filiep Vandenbeghe (keramiek), Renaat Meersman (figuratieve schilderkunst), Hilde Oreye
(mixed media en juwelen, Mie Ghesquiere (keramiek) en Geert Verstaen (figuratief-abstract) / Oude kerk(V) / open op za en zo
vna 14u tot 18u / t.e.m. zo 7 dec.

za 22

Boekenafhaaldag voor leden / De Kleine Kluis Grijsloke / org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

zo 23

Week van de Smaak: Proevertjestocht Smaken van bij ons / zie rubriek week van de smaak
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Deze plaats voor jouw cartoon?
Wil jij in 2015 met jouw cartoons / tekenwerk op deze plaats
staan? Dat kan! Geef een seintje voor 30 november:
communicatie@anzegem.be of tel 056 69 44 31.

UiT in Anzegem: 3 november t.e.m. 7 december
zo 23

Week van de Smaak: Zet je straat (h)eerlijk in de kijker (Fairtrade) /
zie rubriek week van de smaak

zo 23

Theater: “Dagboek van een soigneur” / door Theater Antigone /
met Lucas Van den Eynde en Jos Verbist / 20u / De Stringe(V) / €14 /
org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. Sportraad Anzegem

vr 28

Toneelvoorstelling “Het Derde Rijk” / door toneelgroep Uilenspiegel(T) /
Mensindezaal(T) / 20u / ook op 29 nov., 3, 5, 6 dec. om 20u – aanvang 30 nov.
en 7 dec. om 18u

zo 30

Familievoorstelling (figurentheater): “Rimpelwals” / door Theater Tieret / 15u /
De Stringe(V) / €6 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. Ouderraden

ma 1
dec.

Muziek: “Herdenkingsconcert 1914-1944-2014” / zie rubriek ‘Groote Oorlog’

Senioren
di 18

Voordracht “Yakult” / door een bedrijfsafgevaardigde / Gasthof ’t Park(T) / 14u / €3,5 / info: Marc Ronsse 056 68 73 10 / org.
50 Actief Anzegem

Sportief
za 8

Start To Mountainbike / 5 zaterdagen van 9u30-12u / afspraak Sporthal Anzegem www.anzegem.be/starttomountainbike

zo 9

Wandelen met ’t Sportkliekske / 13u30 / café-zaal De Sportduif (A)

wo 19

Schoolsport: alles met de bal / 1e – 2e leerjaar / de sporthal Vichte inschrijven via schoolsportboekjes / www.anzegem.be/
schoolsport

di 25

Wandeling 55+ / 14u kerk Zwevegem Knokke / gratis www.anzegem.be/sportelen

wo 26

Schoolsport: netbal / 5e – 6e leerjaar / Sporthal Anzegem / inschrijven via schoolsportboekjes / www.anzegem.be/schoolsport

Feest
za 8

Kaas- en streekbierenavond / Mensindezaal(T) / 18u30 / €12,5 (volw) - €5 (kind) / inschr. 056 68 93 40 / org. Gezinsbond
Tiegem

di 11

Wapenstilstand / in de verschillende deelgemeenten worden er herdenkingsplechtigheden gehouden (zie rubriek vrije tijd)

di 11

Prijskaarting bieden of manillen / 17u30 / café-zaal De Sportduif(A)

zo 16

Eetfestijn ere-burgemeester Victor Gerniers (Eendracht) / De Stringe / 12u

Za 22

10e Eetfestijn KAJ Anzegem / Zaal De Speldoorn(H) / 18u30 / €13 (volw) - €8 (kind) / Inschr. 0477 59 76 87

zo 7 dec. Eetfestijn Supportersclub Sep Vanmarcke / De Stringe(V) / 11u30 / Leden €15 – niet-leden €18 / reservatie: 0474 86 17 81

Jeugd
zo 16

Kinderrommelmarkt / 15u / café-zaal De Sportduif(A)

za 29

Sinterklaasfeest / voor kinderen tot 12 jaar / 15u / café-zaal De Sportduif(A) / vooraf inschrijven / iedereen welkom

Varia
za 8

Tweedehandsbeurs / De Stringe(V) / 14u / org. Gezinsbond Vichte

zo 9

Pirobak / in ‘t Gaperke(A), bij Luc Sobrie

za 15

Pirobak / in Sint-Jansbond(A), bij Willy Windels / ook op zo 16

za 15

Dag van de natuur / Aanplant omgeving Hemsrode / De Barze, Ouden Heirweg 4, Anzegem / van 10u tot 12u / org. Natuurpunt
Anzegem

za 15

Dag van de natuur / Aanplant Vlindertuin / Vlindertuin Beukenhof Vichte / van 10u tot 11u / org. Natuurpunt Anzegem

za 15

Dag van de natuur / Aanplanten geboortebos kinderen / Beukenhof Vichte / 10u / org. Gezinsbond Vichte

vr 21

Pirobak / in de Breugel(V), t.v.v. minivoetbalclub Bruine Duivels(V) / ook op zo 23

zo 23

Pirobak / in Sint-Arnold(T), bij Philip Desmet

Jouw activiteit in de UiT-agenda van december? Geef die
dan voor 12 november door via www.uitdatabank.be.
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