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DoeKéZot met 100.000 euro

Doe mee aan onze budgetgame en beslis waar en
welke speelpleintjes er komen.
Stel. Je hebt 100.000 euro en deze mag je investeren in publieke speelruimte in onze gemeente.
Wat zou je ermee doen? Zou je gaan voor kleinere
speelpleintjes in alle dorpskernen? Of zou je dit
volledig besteden aan een super-de-luxe skatepark? Denk daar eens over na en kom op donderdag 3 december met ons meespelen.
Eu? Lezen we daar nu meespelen? Inderdaad, want
op donderdagavond 3 december organiseren we een
heuse ‘budgetgame’! De aanwezigen krijgen eerst
een overzicht van de huidige speelruimte in Anzegem
en een beschrijving van de potentiële locaties en de
verschillende mogelijkheden. Daarna verdelen we iedereen in kleinere groepjes en dan is het aan jullie.
Met behulp van grote kaarten, jetons en fiches van
types speelruimten moeten jullie beslissen hoe jullie
die 100.000 euro zullen besteden. Het is de bedoeling
dat jullie per groep tot een gezamenlijk besluit komen
en dit dan op het einde van de avond aan de anderen
voorstellen. Achteraf zullen wij al deze resultaten analyseren en hiermee rekening houden bij het uitgeven
van die 100.000 euro.
Wil je graag meedoen aan deze budgetgame?
Laat dit dan voor vrijdag 27 november weten via
jeugddienst@anzegem.be of tel 056 68 02 02.
Deze budgetgame vindt plaats op donderdag 3 december om 19u in zaal De Linde (Lindeplein 1). De
avond zal zo’n 3 uur duren. Wij zorgen voor de nodige
hongerstillers en drankjes!

Gezocht: fietsgebruikers voor ons fietsberaad

Fiets jij geregeld door Anzegem? En weet je dus wat er wel beter kan aan ons fietsbeleid?
Dan ben jij misschien de geknipte persoon om in ons fietsberaad te zitten.
Wil je jouw zegje doen over fietsen door Anzegem en wil je helpen meebouwen aan een veilige toekomst voor de fietsers? Laat ons dit dan weten via info@anzegem.be of
tel 056 69 44 31.
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Wil je weten wat een elektrisch toestel
(bv. een koelkast) jouw jaarlijks zal
kosten? Kijk dan op het infolabel en
deel het energieverbruik door 4. Lees
je bv. 200 kWh dan kost dit toestel je
jaarlijks €50.

Wat betekenen onze straatnamen?

Heuntjesstraat: deze straat is genoemd naar een zekere Johannes die daar vroeger
woonde. In het dialect werd deze naam dan veranderd naar ‘Heuntjes’. Als er dus
iemand de weg uitlegde dan zeiden ze: ‘Je moet langs Heuntjes gaan.’

11 november: vieringen & afhaaldata ‘een klein dorp in de Groote Oorlog’
Voor het eerst organiseren we een gezamenlijke eucharistieviering voor de deelgemeentes Anzegem, Kaster en Tiegem.
Daarvoor of daarna brengen we aan de
oorlogsmonumenten in deze deelgemeentes ook nog bloemenhuldes.
Het programma ziet eruit als volgt:
Kaster
9u: bijeenkomst en plechtigheid aan het
monument
Tiegem
10u: gezamenlijke eucharistieviering in de
St.-Arnolduskerk – optocht naar en plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden onder muzikale begeleiding van de KF De
Eendracht Anzegem – gezamenlijk vertrek
naar Anzegem

Anzegem
11u15: bijeenkomst aan het kerkhof en bloemenhulde aan het herdenkingsmonument
ter plaatse
Ingooigem
10u: eucharistieviering – optocht naar het
monument van de gesneuvelden op het kerkhof en bloemenhulde met evocatie
Vichte
8u30: samenkomst aan Vichteplaats en vredesoptocht naar de kerk – 9u: gebedsdienst
10u: plechtigheden aan het gedenkteken
met speciale hulde aan de gesneuvelden van
1915 - daarna vredesoptocht naar de Britse
militaire begraafplaats en huldebetoon aan
onze bevrijders

Afhaaldata deel “1915”
Het tweede deel van de herdenkingspublicatie “1915 – Vichtenaren aan het front –
geïnterneerden en krijgsgevangenen” kan je
afhalen tijdens de tentoonstelling van Serge
Moreel met als thema “Trench Names”. Deze
vindt plaats op 7 en op 8 november van 14u
tot 16u in de Oude Kerk.
Deze herdenkingspublicatie (door het NSB11Novembercomité Vichte) kan je nog steeds
kopen voor de prijs van 30 euro (storting op
BE61 0353 7899 6017 van NSB-11Novembercomité, Elf Novemberlaan 10, met vermelding van naam en volledig adres) Meer info?
John Demeyer, Elf Novemberlaan 10
056 77 88 64 | john.demeyer@telenet.be

Boek: Kerk Sint-Jan de Doper en Sint-Eligius Anzegem

De kerkbrand was voor Roland en Jan D’Hondt het sein om de geschiedenis van de Anzegemse kerk voor het nageslacht te bewaren. Het boek telt 280 bladzijden met 225 foto’s. Dit
is een historisch naslagwerk dat thuishoort in de boekenkast van iedere Anzegemnaar.
Het boek kan op woensdag 11 november in de namiddag afgehaald worden in zaal Ansold tijdens de boekenbeurs. Het boek kost 25 euro. Dit kan je storten op rekening
BE 36 7360 1369 8181 van het Davidsfonds Anzegem-Kaster.
De opbrengst gaat integraal naar de wederopbouw van de kerk.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Algemeen

11.11.11

Beweeg ook jij mee voor sociale bescherming voor iedereen?
Ziek worden en je behandeling niet kunnen
betalen. Je job of oogst verliezen en geen
inkomen hebben. Een kind krijgen en de volgende dag weer aan het werk moeten. Voor
meer dan 5 miljard mensen is dit realiteit.
Tussen 6 en 15 november komen daarom
overal mensen in beweging voor 11.11.11.
Met het ingezamelde geld bouwen ze aan sociale bescherming in het zuiden.
Beweeg mee voor sociale bescherming
Jij kan 11.11.11 ook steunen en dit door mee
te sporten. Kom op 7 november om 15u naar
de sporthal in Anzegem en zumba een uurtje met ons mee! Of speel je liever een potje
badminton terwijl jouw kinderen zich uitleven
op het bewegingsparcours? Het kan allemaal.
€ 6 (vooraf inschrijven is niet nodig)
Meer info? tel 056 68 02 02

Vrijwillige busbestuurders gezocht
Voor leerlingenvervoer i.k.v. diverse
schoolactiviteiten
We zijn op zoek naar busbestuurders die
in het bezit zijn van een rijbewijs D en het
vakbekwaamheiddattest en die op vrijwillige basis enkele ritten voor hun rekening
kunnen nemen.
Interesse? Tel 056 69 44 56
vrijwilligerswerk@anzegem.be of spring
eens binnen in het hoofdgemeentehuis.
www.anzegem.be/vrijwilligerswerk

Wegnemen graven
Op de begraafplaatsen van Anzegem en
Vichte moeten er een aantal graven verdwijnen en worden bepaalde eeuwigdurende grafconcessies omgezet in 50 jaar.
De erfgenamen (voor zover we die kennen)
schreven we hiervoor al aan. Zij hebben
immers nog de kans om voor hun dierbaren een nieuw graf te kopen.
Op alle betreffende graven werden bordjes
geplaatst.
Meer info? burgerzaken@anzegem.be of
tel 056 69 44 40.

Aangepast reglement
Kinderopvang &
vrijwilligers gezocht

Het huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang werd aangepast.
Nieuw is dat je met jokers kan werken. Bij
een te late annulatie zonder geldige reden
kan je 2 jokers per jaar per kind inzetten en
moet je dus niet betalen. Het nieuwe reglement ligt tot 5 december in de verschillende
kinderclubs ter inzage. Als we tegen dan geen
bezwaren ontvangen, gaat het op 1 januari
2016 van kracht.
Vrijwilligers
We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers voor
onze Buitenschoolse Kinderopvang.
Interesse? Bekijk de volledige functieomschrijving op anzegem.be/vrijwilligerswerk
tel 056 69 44 56 of
vrijwilligerswerk@anzegem.be
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leefomgeving

Tips afschakeling

Om een ongecontroleerde stroomuitval in
het hele land te vermijden heeft men ons
land in verschillende zones ingedeeld.
Deze zones kunnen van het elektriciteitsnet afgeschakeld worden om zo een
stroomuitval te vermijden.
In totaal zijn er acht zones. Als men moet afschakelen zal men beginnen met zone 8 en
daarna zone 7, 6, enzovoort. Deze afschakeling zal normaal in de vooravond zijn, maar
het zou ook perfect kunnen dat er bijvoorbeeld een tekort dreigt tijdens de ochtendspits. Je zal normaal gezien nooit langer dan
drie uur zonder elektriciteit zitten.
Onze volledige gemeente werd ook opgenomen in het afschakelplan, maar we zitten niet
allemaal in dezelfde zone. Er liggen straten
in zone 7, 6, 4, 3 en 1. Wil je weten in welke
zone jouw straat ligt? Kijk dan op
www.eandis.be.
7 dagen op voorhand verwittigd
Stel dat er een stroomtekort dreigt, dan zullen we dit in principe 7 dagen op voorhand
weten. De bedoeling is dat we die periode gebruiken om zelf op ons elektriciteitsverbruik
te letten, zodat een afschakeling toch nog
kan voorkomen worden.
Blijft de dreiging tot afschakeling? Dan weten
we dit één dag op voorhand. Wij zullen de getroffen bewoners dan via een bewonersbrief
verwittigen.

Indien er effectief afgeschakeld zal worden,
dan worden wij één uur op voorhand verwittigd.
Op onze beurt maken we dit bekend via de
website en sociale media.
Tijdens de afschakeling
Bij een afschakeling komt de gemeentelijke
veiligheidscel bijeen in de brandweerkazerne
op het Ommersheimplein en stellen we De
Stringe open voor wie daar zou willen blijven.
Wie een probleem heeft tijdens de afschakeling, kan dus daar altijd terecht.

Verwacht je problemen?
Wij vragen om nu al eens na te gaan of je
problemen zou kunnen hebben indien je
zonder elektriciteit zit. Kan je bijvoorbeeld bij
vrienden of familie terecht? Mocht dit niet het
geval zijn en je vreest in grote problemen te
komen, kan je ons dit altijd laten weten. Dan
zoeken we samen naar een oplossing. Je kan
dit melden via tel 056 69 44 44 of
info@anzegem.be.
Meer info en tips?
www.anzegem.be/afschakelplan
www.eandis.be
www.west-vlaanderen.be

Infomarkt
Omleidingsweg
De provincie West-Vlaanderen houdt
op dinsdag 8 december 2015 vanaf
16u een infomarkt over de omleidingsweg in zaal Ansold (Landergemstr. 1).
De provincie heeft een aantal bijkomende tracévarianten voor de omleidingsweg onderzocht ter hoogte van
de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde en
wil de resultaten van dit onderzoek terugkoppelen naar de bevolking. Hierbij
is het de bedoeling om zoveel mogelijk
input en aandachtspunten vanuit de
bevolking te verzamelen voor het verder onderzoek.

Infomoment ecologische
visie Land van Streuvels
De provincie West-Vlaanderen wil een voorstel opmaken met aanbevelingen tot het ecologisch opwaarderen van het wandelnetwerk
“Land van Streuvels” en de omgeving.
Dit infomoment richt zich vooral tot gebruikers en grondeigenaars van het landschap in
onze gemeente (landbouwers in het bijzonder).
ma 23 november 2015 | 19u | raadszaal
gemeentehuis Anzegem
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Leven & Welzijn

Anzegem hartveilig

Maak je omgeving

Volg de opleiding en leer in 3 uur tijd reanimeren met behulp
van een automatische externe defibrillator (AED)

HARTVEILIG

Volg de opleiding !

V.u.: Philippe Vandekerckhove, Motstraat 40, 2800 Mechelen | Foto © Frank Toussaint | 2008_118 | Bestelnummer: OND 108A

Steden en Gemeenten
Hartveilig

Dagelijks krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten
het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen
de 3 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend
met een AED-toestel? Dan heeft hij tot 70% kans om te overleven.
In Anzegem hebben we een AED-toestel aan de sporthal in Anzegem en binnenkort komt er nog een tweede aan de Drie Kaven. In
samenwerking met het Rode Kruis-Vlaanderen, afdeling WaregemAnzegem organiseren we een opleiding die openstaat voor iedereen.
Wie met een AED-toestel wil leren werken, is welkom op dinsdag 1
december 2015 om 19u in zaal de Linde. Inschrijvingsgeld: 6 euro
(beademingsmasker, handboek en drankje inbegrepen).
Interesse? Schrijf je dan voor 15 november in via dienst Sociaal
Welzijn | Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

www.hartveilig.be

Wie helpt mee aan de vluchtelingenproblematiek?
Het OCMW heeft 10 opvangplaatsen voor 17
vluchtelingen. Vluchtelingen worden door Fedasil aan Anzegem toegewezen en het OCMW
zorgt aansluitend voor de opvang in het lokaal opvanginitiatief (LOI). Gedurende dit
verblijf wordt er ingezet op de noodzakelijke
integratie. Vaak is de verblijfsperiode in het
Lokaal Opvang Initiatief nog niet voldoende
om volledig geïntegreerd te zijn. Dit is namelijk een langdurig proces.
Het OCMW kan jullie hulp gebruiken om de
integratie voor de vluchtelingen vlotter te
laten verlopen.
1. De vluchtelingen mogen werken na een
periode van vier maanden. Met hun arbeidskaart C kunnen ze om het even welke
tewerkstelling in loondienst uitvoeren. Ook
vrijwilligerswerk is een optie.
Wie wil hen begeleiden in de zoektocht naar
werk?
2. Als de asielzoeker toestemming krijgt om
in België te blijven, moet er op een korte tijd
naar een woning gezocht worden. Dit is vaak

Paraat. Altijd, overal.

Wie heeft er (vrijwilligers)werk voor asielzoekers of helpt hen aan een woning?

minder vanzelfsprekend.
Wie wil hen helpen zoeken naar een huurwoning?
Voor beide punten doen we graag een beroep
op jullie hulp. Misschien ben je werkgever
en heb je (tijdelijke) jobs ter beschikking?
Zoekt jouw organisatie of vereniging een vrij-

williger? Denk je aan het verhuren van een
woning/appartement? Of ben je thuis in de
arbeidsmarkt of huurmarkt? Dan kunnen we
jullie hulp goed gebruiken.
Interesse? LOI@ocmwanzegem.be
tel 056 77 88 28

Verwenmoment voor mantelzorgers
ma 23 november 2015 | De Stringe

10u -11u30: infomoment omgaan met dementie | 11u 30-13u45: ‘oes mantelzorgrestaurant’:
samen met andere mantelzorgers genieten van een warme maaltijd. Jouw zorgbehoevende
kan/mag ook meekomen. We zorgen dan voor helpende handen bij het middagmaal.
14u: Je kan gratis aansluitend genieten van de film ‘de Brabançonne’
Inschrijven en meer info: mantelzorg@anzegem.be of tel 056 78 26 23
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd
Wie wint de cultuurtrofee?
Personen of verenigingen die zich het afgelopen jaar of over de jaren heen cultureel verdienstelijk gemaakt hebben, willen
we ook in 2015 bekronen. Misschien ken
je mensen die hiervoor in aanmerking komen? Geef ons dan voor 6 december 2015
een seintje.
Deze onderscheiding komt van de culturele
raad en het gemeentebestuur en wil hiermee de laureaten stimuleren om op dezelfde weg verder te gaan.
Vorig jaar mocht de Koninklijk Fanfare St.-Cecilia de cultuurtrofee in ontvangst nemen.

tel 056 68 82 50 | cultuur@anzegem.be

Poëzieworkshop
Wandelwoorden: kruip in je pen!

Het poëzieproject van de cultuurraad is ondertussen echt van start gegaan en de foto’s bij de
geselecteerde wandellussen staan online (www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur/culturele-raad/
wandelwoorden). De hoogste tijd dus om zelf in onze pen te kruipen en in de loop van het najaar een poëtische tekst (limerick, haiku, gedicht, gevoelige impressie…) op papier te zetten.
Om ons enigszins op weg te helpen geeft de bib een gratis workshop “poëzie schrijven”
onder leiding van schrijfdocent Poëzie en proza Tine Mortier.
Deze vindt plaats op woensdag 18 november 2015 van 19u30 tot 22u in de bibliotheek van
Anzegem. Je plaats reserveren kan tot 15 november via bibinfo@anzegem.be
tel 056 68 14 22 of in de bib.

Tine Mortier leert hoe we zelf een poëtische
tekst kunnen maken.

Maak van jouw straat
een speelstraat!
Wil je van jouw straat een echte speelstraat
maken? Dan moet ze aan deze voorwaarden voldoen:

Digitaal helemaal mee met de bib
De beste apps voor tablets en
smartphone

Er bestaan miljoenen apps die je het leven
makkelijker kunnen maken. Maar welke zijn
echt de moeite? Weet je bijvoorbeeld hoe je
gratis kan sms’en en bellen met WhatsApp?
Hoe je de titel van een liedje te weten komt?
Hoe je eenvoudig opzoekt wanneer je volgende bus of trein vertrekt? In deze interactieve
demo-sessie overlopen we een 40-tal essentiële apps, voor alle mogelijkheden.
Deze gratis infoavond vindt plaats op donderdag 19 november om 20u in de bib van
Anzegem. Inschrijven voor 17 november via
bibinfo@anzegem.be | tel 056 68 14 22 of
in de bib zelf.
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• Er mag max. 50km/uur gereden worden.
• Meer dan de helft van de straat moet
akkoord gaan.
• Er moet een peter/meter aangesteld
worden waarmee de Jeugddienst kan
communiceren.
• Er mag geen belangrijk doorgaand
vervoer rijden.
Wil je een speelstraat organiseren?
Dien dan 3 maanden op voorhand een aanvraag bij de Jeugddienst in.
(jeugddienst@anzegem.be)
Bij deze dienst kan je ook de gratis speelkoffer lenen die speciaal voor de speelstraten gemaakt is.
Plezier verzekerd!

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

Vrije Tijd
Aquagym/aquaquiz voor 55-plussers
Voor deze activiteit is het zwembad exclusief
gereserveerd voor de senioren! Je moet niet
kunnen zwemmen want veel oefeningen worden gedaan aan de rand van het zwembad en
in ondiep water. Na afloop van het zwemuurtje trakteren we jullie op koffie en taart.
Aquaquiz: watervrees of water te koud?
Geen nood, we voorzien een leuke actieve
quiz met vragen en opdrachten over onze gemeente. Breng zeker je quizmaten mee.
do 19 november | 14u45 aan sporthal
Anzegem of 15u aan de Stringe (busvervoer
voorzien) | 5 euro of 1 euro met UITkansenpas (bus, deelname, taart en koffie).
Inschrijven kan t.e.m. 6 november via Sociaal Welzijn: tel 056 78 26 23 of Sportdienst
tel 056 68 02 02 of sar@anzegem.be.

Wie duikt er mee het water in?

Start to mountainbike 16+

Huldiging sportlaureaten en sportfiguur 2015
Op vrijdag 15 januari 2016 huldigt de gemeente de plaatselijke sportlaureaten en de
sportfiguur 2015 in de Stringe. Kandidaturen kan je vanaf 9 november bij de Sportdienst indienen. Geef hierbij een duidelijke omschrijving van de behaalde prestaties,
gestaafd met eventueel krantenartikels, uitslagen en een foto.
Criteria of meer info vind je op www.anzegem.be/huldiging-sportlaureaten of bij de
Sportdienst zelf (tel 056 68 02 02).

We leren je alle basistechnieken en geven
ook mee hoe je jouw mountainbike moet onderhouden. We passen ons aan aan het beginniveau van de groep.
De reeks start op zaterdag 14 november en
bestaat uit vijf lessen, telkens op zaterdag
van 9u30-12u, met vertrek aan de sporthal
Anzegem. Deelnemen kost 35 euro.
Wie geen mountainbike heeft, kan die bij ons
huren.
www.anzegem.be/starttomountainbike

UiT in Anzegem: november
Cultuur
vr 6

Boekenbeurs Davidsfonds Anzegem-Kaster / Retrospectieve Edwin Vandewiele (schilderkunst en glasbewerking) / Zaal
Ansold(A) / t.e.m. wo 11

za 7

Boekenbeurs Davidsfonds Anzegem-Kaster / Meerdaagse boekenbeurs met heel ruim aanbod voor kinderen, jeugd en
volwassenen / Zaal Ansold(A) / t.e.m. wo 11

za 7

Toneelvoorstelling “Fee” / door Koninlijke toneelvereniging Streven Vichte / De Stringe(V) / telkens om 20u / ook op vr 13 en
za 14

za 7

Tentoonstelling “Trench names” (schilderkunst) / met werk van Serge Moreel / Oude kerk(V) / open op za en zo en 11/11
van 14u tot 18u / t.e.m. zo 15

wo 11

Boekenbeurs Davidsfonds Anzegem-Kaster / Fotoboek Sint-Janskerk: voorstelling boek / Zaal Ansold(A)

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: november
vr 13

Muziektheater: “Als de nacht” door Lennaert Maes & Andries Boone / 20u / Domein
Sint-Arnoldus(T) / €10 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem

vr 13

VIVA Maja / Infosessie over bio- en fairtrade honing / café-zaal De Sportduif(A) / 19u
org. VIVA-SVV Anzegem

za 14

Marionettentheater: ”De prinses op de erwt” door “Tjiftjaf” / 14u / Zaal Ansold(A)
€5 - €4 voor leden Gezinsbond / org. Gezinsbond Anzegem

ma 23

Filmvoorstelling “Brabançonne” / 14u / De Stringe(V) / €2,5 / org.
Gemeenschapscentrum Anzegem / koffietafel aangeboden door de SAR

vr 27

Workshop “Bloemschikken” / café-zaal De Sportduif(A) / 19u / org. VIVA-SVV Anzegem

vr 27

Toneelvoorstelling “Als mijn zuster dat moest weten” / door toneelgroep Uilenspiegel(T)
Mensindezaal(T) / 20u / ook op 28 nov., 2, 4, 5 dec. om 20u – aanvang 29 nov. en 6 dec. om 18u

za 28

Boekenafhaaldag / De Kleine Kluis(G) / org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

wo 2 dec. Gitaarconcert door Thomas Cooman / Oude kerk(V) / 20u / €5 / org. Davidsfonds Tiegem-Ingooigem

Senioren
di 17

Workshop “Chocoladeproeverij” / Gasthof ’t Park(T) / 14u / €5 / info: Marc Ronsse 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

Sportief
wo 18

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

zo 22

Wandelen met ’t Sportkliekske / café De Sportduif / 13u30

di 24

Wandeling 55+ / 7km in groep / 14u kerk Desselgem / gratis / www.anzegem.be/sportelen

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

Feest
za 7

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

zo 8

8ste Eetfestijn ere-burgemeester Victor Gerniers / De Stringe / 12u / €15 (volw) - €8 (kind) / inschr. 0474 58 97 40
met steun aan het kankerfonds

wo 11

Wapenstilstand / in de verschillende deelgemeenten worden er herdenkingsplechtigheden gehouden

za 14

Natuurpunt Anzegem Feest! / vanaf 10u gevarieerd programma voor groot en klein / Sint-Arnolduspark(T) / org. Natuurpunt
Anzegem i.s.m. de Wereldraad, KVLV, Minaraad en Jeugdbond voor natuur en milieu

za 21

11de Eetfestijn KAJ Anzegem / Zaal De Speldoorn(H) / 19u / €13 (volw) - €8 (kind)

di 24

Eindejaarsfeestje / café-zaal De Sportduif(A) / 14u30 / org. VIVA-SVV Anzegem

Jeugd
di 3

Buddy: Studio 100-spel / voor alle 2e en 3e kleuters / Sporthal(A) / 9u / org. Jeugddienst Anzegem

di 3

Buddy: Bladerenfestijn / voor alle 2e en 3e kleuters / De Kapoen(H) / 13u45 / org. Jeugddienst Anzegem

wo 4

Buddy: Griezelen / voor alle kinderen van het 1e tot 3e leerjaar / Jeugddienst(A) / 9u / org. Jeugddienst Anzegem

wo 4

Buddy: Heksje Heks / voor alle 2e en 3e kleuters / De Kapoen(H) / 13u45 / org. Jeugddienst Anzegem

do 5

Buddy: Spoken / voor alle kinderen van het 4e tot 6e leerjaar / De Kapoen(H) / 9u / org. Jeugddienst Anzegem

wo 21

Buddy: So You Think You Can Dance (dansnamiddag) / voor alle kinderen uit het 1e tot 6e leerjaar / OC Groeninge(K) / 14u /
org. Jeugddienst Anzegem

za 28

Op bezoek bij de Sint / De Kleine Kluis(G) / org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

za 28

Sinterklaasfeestje / Café-zaal De Sportduif(A) / 15u

Varia
za 7

De Streuvelsquiz / Zaal Stijn Streuvels(I) / 19u / t.v.v. Kom op tegen Kanker

zo 8

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

wo 11

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

za 14

Pirobak / in Sint-Jansbond(A), bij Willy Windels, ook op zo 15

vr 20

Pirobak / in de Breugel(V), t.v.v. minivoetbalclub Bruine Duivels(V), ook op zo 22

za 21

Viva Sinterklaasfeest / Café De Sportduif (A) / 15u30

zo 22

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