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“Mijn vrouw stierf tijdens de bevalling”

11.11.11 voert dit jaar actie voor de 1,3 miljard mensen die geen toegang tot gezondheidszorg hebben
Suniran Basnet woont met zijn zoon Sushant (13 jaar) en dochter Sharleen (10 jaar)
in Darjeeling, een stad in India. “Mijn vrouw
Ruda overleed bij de geboorte van Sharleen”,
vertelt Suniran. “Ze beviel thuis en kreeg een
hevige bloeding. Wat er precies fout liep, weten we nog steeds niet.” Ook baby Sharleen
maakte het niet goed na de bevalling en had
een operatie nodig die 400.000 roepies kostte. “Maar ik werk als conciërge en met mijn
karige loon kon ik de ziekenhuiskosten niet
betalen. Gelukkig was mijn broer bereid het
geld voor te schieten.” Dit drama had kunnen
vermeden worden. De families in deze regio
wonen afgelegen en hebben weinig dokters
in hun buurt. Daarom voert 11.11.11 van 4
tot 13 november campagne voor een goede
gezondheidszorg in het Zuiden. Steun onze
straatmedewerkers, ook dit jaar kan je lekkere chocolade kopen!

Suniran verloor zijn vrouw bij de geboorte van hun dochter. Nochtans kan een goede basisgezondheidszorg moeder- en kindersterfte terugdringen. Copyright: 11.11.11/Tim Dirven

DAG VAN DE NATUUR
ANZEGEM - 19 november 2016

Aanplanten van 600 meter haag in de Dolderstraat
Afspraak om 9u aan de Bouvelokapel (kruising Dolder- en Bouvelostraat)

Beste buurtbewoner,
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Op zaterdag 19 november is het naar goede jaarlijkse gewoonte Dag van de
Natuur. Ook in Anzegem willen we op deze dag ons steentje bijdragen en verder
werken aan het landschap.

Dit jaar slaan
11 novembervieringen

deAsfaltwerken
gemeente
Krekel Anzegem en het
Tussenkomst
in diverseAnzegem, Natuurpunt
stookoliefactuur
straten
Stadlandschap Leie en Schelde de handen in elkaar om het Anzegemse landschap
te behagen.

Algemeen

11 novembervieringen

Net zoals vorig jaar is er opnieuw een gezamenlijke eucharistieviering voor Anzegem,
Kaster en Tiegem. Daarvoor of daarna zijn
er toespraken, bloemenhuldes en worden de
nationale hymne en de Last Post aan de oorlogsmonumenten van deze deelgemeentes
gespeeld. Dit opzet zullen we jaarlijks, via een
beurtrol, herhalen.

In iedere deelgemeente organiseren we ook dit jaar iets om de slachtoffers van Wereldoorlog I te
herdenken.

Programma
Tiegem
9u: bijeenkomst en plechtigheid aan monument in de Kapellestraat
Kaster
10u: gezamenlijke eucharistieviering in de St.
Petruskerk / 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 op het kerkhof
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 Vichtse overleden civielarbeider van 1916- daarna vredesoptocht
naar de Britse militaire begraafplaats en huldebetoon aan onze bevrijders

Jouw project gesteund door
Wereldwinkel Anzegem?

Administratief medewewerker Welzijn (halftijds) gezocht
Het zorgnetwerk Annah is een belangrijke speler binnen het thuiszorgaanbod en staat in voor
aanvullend vervoer, boodschappen samen met de gebruikers, kleine klusjes en bezoekjes.
Dit project draait op vrijwilligers. Als administratief medewerker verzorg je de ondersteunde
taken van deze thuiszorgdienst. Voor deze job moet je een diploma secundair onderwijs
(niveau C1-3) hebben, heb je kennis van de sociale kaart, dienstverlening OCMW en andere
thuiszorgdiensten, kan je organiseren, plannen en logisch redeneren, ben je computervaardig (vooral Word en Excel) en ben je flexibel (last-minute opdrachten horen bij de job).
Interesse? Raadpeelg dan de uitgebreide jobomschrijving op www.anzegem.be/vacatures
en solliciteer voor 14 november. Voor meer info kan je ook terecht in het gemeentehuis, via
secretariaat@anzegem.be of tel 056 69 44 53.
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Oxfam Wereldwinkel Anzegem organiseert
op 29 januari 2017 opnieuw hun jaarlijks
ontbijt in De Stringe. Ieder jaar schenkt de
Wereldwinkel daarbij 1 euro per verkochte
kaart aan een project in het Zuiden. Jaarlijks wordt dit aangevuld tot 500 euro.
Steun jij een project in het Zuiden en kan
dit project het geld goed gebruiken? Dan
kan je je kandidaat stellen via een privébericht op de Facebookpagina van Oxfam
Anzegem en dit voor 18 november!

Een handje toesteken bij Oxfam
Wereldwinkel?
Om onze ploeg te versterken, zoekt Oxfam
Wereldwinkel Anzegem naar nieuwe vrijwilligers. Wil je af en toe eens de winkel
open houden? Neem dan contact op via tel
056 68 04 10 of
lieven.Vandendriessche60@gmail.com.

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

Leefomgeving
Openbare Werken:

Buyckstraat & asfaltwerken in diverse straten
Buyckstraat
Door de slechte toestand van het wegdek en om de verkeersveiligheid in de
Buyckstraat te verhogen, zullen we deze straat herinrichten. In mei deden we
de bewoners al een voorstel en aan de hand van hun opmerkingen schaafden
we onze plannen wat bij. Concreet zullen we nu het wegdek vernieuwen en
fietssuggestiestroken aanbrengen. Daarnaast worden de huidige parkeerstroken behouden en dit op vraag van de inwoners. Deze werken zullen we in het
voorjaar 2017 uitvoeren.
Asfaltwerken
De asfaltverharding op een aantal landelijk wegen is in slechte toestand.
Daarom zullen we het asfalt in volgende straten (geheel of gedeeltelijk)
vernieuwen: Otegemstraat / Pareelstraat / Vossestraat / Zwevegemstraat
Brandgatstraat / Groenstraat / Hollendries / Ouden Heirweg / Borrestraat
Albrecht Rodenbachstraat / Braamstraat / Borreberg. De kostprijs van deze
werken ramen we op zo’n 156.720 euro (incl. BTW). Deze werken zullen we in
het voorjaar van 2017 uitvoeren. De bewoners zullen we hiervan tijdig op de
hoogte brengen.

Afval naar het recyclagepark?
Hou rekening met het reglement!
Wie zijn afval naar het recyclagepark brengt,
moet zich aan het reglement houden. Zo mogen alleen inwoners van Anzegem hun eigen
afval naar daar brengen.

Wie afval naar het recyclagepark brengt, moet zich aan het reglement houden.

Op het recyclagepark kan je terecht met het
huishoudelijke afval dat je niet met het gewone huisvuil kan meegeven. Het afval wordt
per soort in een container gesorteerd en het
is de bedoeling dat de bezoekers alles in de
juiste container gooien. Doe je dit niet, dan
beschouwen we dit als sluikstorten en geven we je nummerplaat door aan de politie,
waardoor je een boete kan krijgen. Als je
twijfelt, vraag dan gerust meer info aan de
parkwachter. Hij of zij is er om je te helpen!

De knotploeg ‘Knotsgek’, waar knotbomen en knotters elkaar vinden…
Heb je knotbomen die landelijk staan en die aan een knotbeurt toe zijn? Wil je graag wilgen
bij planten en zoek je daarvoor wilgenpoten? Of heb je interesse om je aan te sluiten bij de
knotploeg? Dan kan de Zuid-West-Vlaamse knotploeg je vast en zeker helpen!
Deze groep enthousiaste knotters knotten graag bomen op het platteland. De vrijwilligers
worden door het Stadlandschap Leie en Schelde opgeleid (en verzekerd) en komen gratis
knotbomen (die landelijk staan) knotten. De knotters hebben recht op het brandhout en de
eigenaar verwerkt de resttakken.
Binnenkort worden gratis knotopleidingsdagen georganiseerd voor geïnteresseerde knotters. Heb je interesse? Schrijf je dan in voor een van volgende knotopleidingsdagen op 3
december, 4 februari 2017 of op 18 februari 2017.
Stadlandschap Leie en Schelde | 056 23 40 17 | johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leefomgeving

RUP Vichte Stationsomgeving

infoavond en openbaar onderzoek
Om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vichte Stationsomgeving toe te lichten organiseren we een infovergadering. Deze vindt plaats op woensdag 30 november 2016 om
19u in de bar van de Stringe, Ommersheimplein 4.
Het RUP wil een reconversieproject op de bedrijvensite gelegen ten noorden van de stationsomgeving mogelijk maken. Het RUP beoogt voornamelijk wonen op deze plaats. Andere functies zijn ook mogelijk, maar deze mogen de woonfunctie van de omgeving niet in het gedrang
brengen. We opteren er ook voor om het groene karakter van het parkgebied ten noorden
ervan door te trekken tot aan de stationsomgeving. Een fietsers- en voetgangersdoorsteek zal
een bestaande voetweg vanaf het Beukenhofpark verbinden met het stationsplein.
Van 2 december 2016 tot en met 30 januari 2017 ligt het dossier in het gemeentehuis ter
inzage. Dit kan iedere werkdag van 9u tot 11u30 ingekeken worden. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, per
aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs en dit voor 30 januari 2017 om
11u30.

Zichtbaar huisnummer?
Veilig gevoel!
Sommige woningen in onze gemeente zijn
niet voorzien van een leesbaar huisnummer.
Terwijl het wettelijk verplicht is het officiële
huisnummer goed zichtbaar te hangen.
Een zichtbaar en leesbaar huisnummer is
immers van levensbelang bij dringende interventies door de hulpdiensten en politie. Zo
gaat er geen kostbare tijd verloren.
Heb je nog geen huisnummer? Dan kan je dit
gratis aanvragen in het hoofdgemeentehuis,
dienst Bevolking (tel 056 69 44 40 of
bevolking@anzegem.be).

Sta nooit in de rode zones bij een vrachtwagen.

Waarschuw mee voor de dode hoek
Vrachtwagens en fietsers op de weg: het is een gevaarlijke combinatie. Nog altijd gebeuren er tragische ongevallen omdat de chauffeur de fietser niet tijdig kon opmerken. Wie
vlak naast, achter of voor een vrachtwagen fietst, bevindt zich in de dode hoek. En dat is
levensgevaarlijk!
Daarom geven we graag enkele tips mee:
• maak altijd oogcontact met de bestuurder
• stop nooit onder of ter hoogte van de spiegels
• blijf uit de dode hoek
• geef veiligheid voorrang, rij niet zomaar een vrachtwagen voorbij
• fiets in de kijker (fietsverlichting, heldere kledij)

Wegnemen bloemen kerkhoven
Onze Technische Dienst zal de bloemen op
de kerkhoven vanaf 1 december wegnemen. Wie dat wenst, kan voor die datum de
bloemen zelf weghalen.

Waarschuw mee voor de gevaren van de dode hoek! Bestel folders met tips en deel ze uit
aan fietsende leerlingen of aan de vrachtwagenchauffeurs van je bedrijf.
www.letopvoordedodehoek.be
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Leven & Welzijn
Heb je je aanvraag voor tussenkomst
in je stookoliefactuur al gedaan?
Ook dit jaar heb je recht op een tussenkomst voor 1.500 liter. Heb je
bijvoorbeeld in april al een aanvraag voor 1.000 liter gedaan, dan kan
je bij levering in november nog een aanvraag indienen voor 500 liter.
Vergeet dit echter niet binnen de 60 dagen na levering aan te vragen.
Voorwaarden
• Het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het huishouden mag
het bedrag van € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon
ten laste niet overschrijden. Het bedrag om als persoon ten laste te
worden beschouwd moet lager zijn dan € 3.120, de gezinsbijslag
en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.
• Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering en personen met een schuldoverlast
(collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling) kunnen ook
een aanvraag tot verwarmingstoelage indienen.
Neem bij je aanvraag steeds de factuur, identiteitskaart, bankrekeningnummer, klevertje ziekenfonds en je laatste aanslagbiljet van de
personenbelasting mee.
Meer info?
SOCIAAL HUIS ANZEGEM
Lieven Bauwensstraat 40 | 056 77 88 28 | info@ocmwanzegem.be
of tijdens de zitdagen van Sociaal Welzijn

Verwenmoment mantelzorger
ma 14 nov | 10u30 | De Stringe

Alle Anzegemse mantelzorgers zijn welkom op dit verwenmoment
waarbij we tijd maken om jullie even in de kijker te zetten, om jullie
in de watten te leggen, om te luisteren, ….
10u30-11u30: babbeluurtje: met o.a. meer info waar je voor wat
terecht kan en tijd om ervaringen uit te wisselen, …
11u30-13u45: ‘oes mantelzorgrestaurant’: samen genieten van een
maaltijd. De zorgbehoevende mag ook meekomen. Wij zorgen dan
voor helpende handen bij het middagmaal.

Binnenkarweien = winterkarweien
Heb je nog een plafond dat moet afgewassen worden, een woonkamer die een likje verf kan gebruiken of een slaapkamer die je wil
behangen? Dan kan onze karweidienst je helpen! In de winterperiode richt de karweiman zijn aandacht volledig op binnenkarweien.
Tarieven (minimaal een halfuur per karwei):
• verhoogde tegemoetkoming mutualiteit: € 10/u
• geen verhoogde tegemoetkoming: € 16/u
• eigenaar 2e eigendom: € 25/uur

14u: vrijblijvend kunnen jullie gratis aansluiten voor de filmvoorstelling van ‘De Kampioenen’.

Daarbij komt ook € 10 forfait voor de verplaatsingskosten en als de
karweiman eigen motorisch/elektrisch materiaal moet gebruiken:
€ 3. Extra verplaatsingen: € 0,38/km.

Inschrijven voor 7 november via mantelzorg@anzegem.be of
tel 056 78 26 23. Deelname is uiteraard gratis.

Info? Sociaal Huis Anzegem / OCMW, Lieven Bauwensstraat 40
tel 056 78 83 43, charlotte.coetsier@ocmwanzegem.be

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

Wie moet volgens jou de cultuur- of sporttrofee winnen?
Laat het ons weten!

We naderen het einde van het jaar en dat wil zeggen dat we tijd maken om terug te blikken
op wat 2016 ons heeft gebracht. Personen of verenigingen die zich cultureel of sportief verdienstelijk gemaakt hebben, willen we ook in 2016 bekronen.
Cultuurtrofee
Ken je mensen uit jouw omgeving die heel wat inspanningen op cultureel vlak geleverd hebben en die in aanmerking komen om voorgedragen te worden? Kandidaturen worden tegen 4
december 2016 verwacht. Verenigingen krijgen vanuit de dienst zelf nog een aanvraagformulier toegestuurd. (cultuurdienst – 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be)
Sportlaureaten en sportfiguur
Op vrijdag 20 januari 2017 huldigen we de plaatselijke sportlaureaten en de sportfiguur 2016
in de Stringe. Kandidaturen kan je tot 4 december indienen bij de Sportdienst. Geef hierbij een
duidelijke omschrijving van de behaalde prestaties, gestaafd met eventueel krantenartikels,
uitslagen en een foto. Kandidaten voor sportfiguur van het jaar moeten een uitmuntende
sportieve prestatie (minstens op provinciaal vlak) geleverd hebben en kunnen slechs éénmaal
verkozen worden. Bij het ontbreken van valabele kandidaturen kan de jury beslissen de titel
‘sportfiguur’ niet toe te kennen.
Kandidaturen kan je persoonlijk afgeven of doorgeven via
www.anzegem.be/huldiging-sportlaureaten.

Winnaar cultuurtrofee 2015 Ludwig Poignie (links)

Al tickets voor deze voorstellingen?

Activiteiten zomervakantie:

Dienst Cultuur | 056 68 82 50 | cultuur@anzegem.be

Sportlaureaten 2015: Hanna Desmet & Sigrid Van Haute

terugbetaling ziekenfonds
Heeft jouw zoon of dochter in de zomervakantie deelgenomen aan sport- en speelpleinactiviteiten? Breng dan gerust het formulier
van het ziekenfonds voor een terugbetaling
binnen bij de Jeugd- of Sportdienst (Landergemstraat 1). Wij bezorgen het je zo spoedig
mogelijk terug!

Petites Furies – Zététique Théâtre
zo 20 nov | dans | 15u | € 7 | voor kinderen
vanaf 2,5 jaar tot en met 6 jaar en familie

Soetkin Baptist en Ensemble Polygone
za 3 dec | 20u | St. Antoniuskerk Ingooigem
€ 14 | m.m.v. parochiale werking Ingooigem

Woede! Het ontroert en maakt onrustig. Het
kleurt in rood, zwart of groen. Het doet wisselen: van kind naar tijger, van baby naar draak.
Twee danseressen nemen ons mee in een
herkenbare en fysieke voorstelling.

(Her)ontdek de mooiste chansons uit het 20e
eeuwse Franse repertoire, pareltjes uit de
filmmuziek en hedendaagse creaties, gearrangeerd voor vijf strijkers, piano en stem.
Een uniek kamermuziekconcert dicht bij huis!

Lezing: Michaël maakt de rekening - Michael Van Droogenbroeck
di 15 nov | 20u | De Stringe | € 5 | inschrijven tegen uiterlijk 9 november via
cultuur@anzegem.be – 056 68 82 50 – of bij de meewerkende verenigingen

Praten over geld is vaak nog taboe. Helemaal onterecht. Want geld is altijd en overal aanwezig,
van kleine dagelijkse dingen tot de grote momenten in het leven. Praten en nadenken over
geld helpt je ook te besparen. Want hoe vind je de goedkoopste zichtrekening? Heeft het zin
te investeren in een appartement om dan te verhuren? Hoeveel betaal je voor een begrafenis
en moet je je daarvoor nu al verzekeren? Michaël Van Droogenbroeck heeft de antwoorden!
Organisatie: cultuurraad & GC Anzegem / Partners: Davidsfonds AKTIV; KVLV Anzegem & Tiegem-Kaster; Gezinsbond Anzegem, Kaster & Vichte; Markant Anzegem; Femma Anzegem &
Vichte; KWB Vichte; Ziekenzorg Vichte-Ingooigem; Okra Vichte
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Vrije Tijd
Digie Café en Vertelpieten in de bibliotheek
Digie Café: digitaal helemaal mee met de bib
wo 16 nov. | 19u | bib Vichte
Het Digie Café is de plaats waar je terecht kan met al je praktische
vragen over je pc, laptop, tablet en smartphone. Terwijl je geniet van
een drankje wordt je toestel met de beste zorgen behandeld door een
ervaren specialist van DIGIE.be.
Voorleesweek
zo 27 nov. | 10u | bib Anzegem
Sinterklaas stuurt zijn vertelpieten naar de bib! Alle peuters en kleuters zijn welkom met mama, papa, oma, opa en broertjes en zusjes.
Graag een seintje als je komt, dan weet de sint hoeveel vertelpieten hij
moet sturen…Dit kan via bibinfo@anzegem.be of tel 056 68 14 22.
Opgelet: ons bibliotheeksysteem wordt geüpgraded
De bib is gesloten op vrijdag 11 en zaterdag 12 november.
Ook de online catalogus en Mijn Bibliotheek zullen gedurende het volledige weekend niet beschikbaar zijn. Het verlengen en reserveren
van materialen is daardoor niet mogelijk.

!

Kampioen zijn blijft plezant- film

Aquagym

Danscafé: gewijzigde locatie!

ma 14 nov | De Stringe | 14u | € 2,5 of €
0,50 met de UIT-KANSENPAS | koffietafel
aangeboden door de SAR

do 24 nov | bus: 14u30 aan sporthal Anzegem of 14u45 aan kerk Vichte | 5 euro of 1
euro met UITkansenpas

ma 7 nov. | zaal Speldoorn
(OPGELET: GEWIJZIGDE LOCATIE) | gratis

Balthazar Boma wil zich met zijn vrouw vestigen in een wijnkasteel in de Provence. Hij nodigt de hele ploeg uit naar Zuid-Frankrijk voor
een vriendenmatch. Het wordt een lange en
bewogen busrit met Fernand Costermans als
reisleider. En wat de Kampioenen niet weten
is dat Boma wil stoppen met de ploeg…

Voor deze activiteit is het zwembad de Treffer in Waregem 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.

Is dansen jouw ding? Of geniet je van mooie
muziek, leuk gezelschap en een goeie babbel? Dan is ons danscafé iets voor jou!

Kaarten kan je ook via cultuur@anzegem.be
of tel 056 68 82 50 bestellen.

Inschrijven voor 18 november via tel 056 78
26 23, tel 056 68 02 02 of sar@anzegem.be.

Vergeet je UiTPas niet, want daarmee kan je
punten sparen. Wie er nog geen heeft, kan
tijdens het danscafé een kopen.

Locatie= Speldoorn

!

Sportelkalender 2017 – laat je eigen beweegactiviteit opnemen
Diverse verenigingen en diensten organiseren voor 55-plussers sportactiviteiten. Omdat we
een gezonde levensstijl en beweging voor deze leeftijdsgroep belangrijk vinden, bundelen we
hun activiteiten in een sporteljaarkalender.
Alle initiatieven die met gezondheid en beweging (wandelingen, fietstochten, petanque, voordrachten, zwemmen, valpreventie, …) te maken hebben, nemen we hierin op.
Heb je ook een activiteit die je wil laten opnemen in de kalender? Geef deze dan door aan de
Sportdienst (tel 056 68 02 02 of sportdienst@anzegem.be) en dit voor 28 november 2016!
De kalender zal je vanaf 13 december kunnen afhalen.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: november
Cultuur
vr 4

Boekenbeurs in het thema “25 jaar Marc De Bel” / op 4/11 opening met Marc De Bel
om 19u30 / Zaal Ansold(A) / open op 5/11 vanaf 13u30 tot 18u30 / op 6/11 van 10u tot
18u30 / op 7, 8 en 9/11 van 8u30 tot 18u30

za 5

Ligconcert Steven Vrancken en Edwin Vanvinckenroye (piano en
zang) voor families (6+) / Oude kerk(V) / 18u30 / €4 - €10 voor gezinskaart
inschr. cultuur@anzegem.be of 056 68 82 50 / ook op di 8 voor volwassenen om 19u

za 5

Toneelvoorstelling “De tijd drinkt” / door Theater Streven Vichte / De Stringe(V)
telkens om 20u / ook op vr 11 en za 12

ma 14

Filmvoorstelling “Kampioen zijn blijft plezant” / zie rubriek senioren

di 15

Voordracht “Michaël maakt de rekening” door Michaël Van Droogenbroeck
De Stringe(V) / 20u / zie ook rubriek vrije tijd

vr 18

Toneelvoorstelling “Kuuroord Fontina” / door VZW Toneelgroep De Vlaschaard(I) / De Linde(I) / 20u / ook op 19, 25 en 26 nov. aanvang op
20 nov. om 18u

za 19

Tentoonstelling “Lettres d’Amour” / met werk van Trees Yserbyt (schilderijen) / Oude kerk(V) / open op za en zo van 11u tot 19u – weekdagen van 14u tot 18u30

zo 20

Familievoorstelling (danstheater): “Petites Furies” door Zététique Théâtre / zie rubriek Vrije Tijd

vr 25

Toneelvoorstelling “In de sacoche” / door toneelgroep Uilenspiegel(T) / Mensindezaal(T) / 20u / ook op 26 en 30 nov., 2 en 3 dec. om 20u –
aanvang 27 nov. en 4 dec. om 18u

za 3 dec.

Muziek: “Soetkin made in France” door Soetkin en Ensemble Polygone / zie rubriek Vrije Tijd

Senioren
ma 7

Danscafé / zaal De Speldoorn (gewijzigde locatie!)

di 15

Optreden van Jean-Pierre Opbrouck / Gasthof ’t Park(T) / 14u / info: Marc Ronsse 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

Sportief
do 24

Aquagym / Zwembad De Treffer Waregem / zie rubriek Senioren

Feest
za 5

Kaas- en wijnavond met streekbieren / Mensindezaal(T) / 18u30 / €12,5 (aperitief inbegrepen) / org. Gezinsbond Tiegem

vr 11

Wapenstilstand / in de verschillende deelgemeenten worden er herdenkingsplechtigheden gehouden

vr 11

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

za 19

12e Eetfestijn KAJ Anzegem / Zaal De Speldoorn(H) / 18u30 / €15 (volw) - €8 (kind)

za 26

Sinterklaasfeest / voor kinderen tot 12j. / 15u30 / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom / vooraf inschrijven

za 3 dec.

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

Jeugd
do 3

Buddy: Griezelbruiloft / 2e-3e kleuter / Gemeenteschool(I) / 8u45 / org. Jeugddienst Anzegem

vr 4

Buddy: Griezel je mee? / 1e-6e leerjaar / Gemeenteschool(I) / 8u45 / org. Jeugddienst Anzegem

vr 4

Sportdag kleuter / 1e-3e kleuter / Sporthal Anzegem / 8u45 / org. Sportdienst Anzegem

Varia
zo 6

Pirobak / in den Heirweg(H), bij Corine

zo 6

Pirobak / in ‘t Schuttershof(K), bij Peter Declercq

za 12

Tweedehandsbeurs / De Stringe(V) / van 14u tot 17u / org. Gezinsbond Vichte

zo 13

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

ma 14

Verwenmoment Mantelzorgers / 10u30 / zaal De Stringe (V.)

vr 18

Wijndegustatie / VB Ingooigem / 19u30 / € 5 leden of € 10 / inschr. via gianni@kwbyvegem.be / org. KWB Yvegem

za 19

Pirobak / in Sint-Jansbond(A), bij Willy Windels, ook op zo 20

vr 25

Pirobak in de Breugel(V), t.v.v. minivoetbalclub Bruine Duivels(V), ook op zo 27

zo 27

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

za 26

Quiz Oudercomité Leefschool Groene Poortje / OC Groeninge(K)

vr 2 dec.

Sinterklaas komt aan huis / tussen 18u en 21u / org Gezinsbond Vichte / ook op za 3 tussen 14u en 18u

zo 4 dec.

Pirobak / in De Sportduif(A), bij Rosette Deconinck

Colofon:

Jouw activiteit in de UiT-agenda van december? Geef die dan voor 16
november door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld
in week van 5 december en bevat alle activiteiten tot en met 2 januari
2017.
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