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Afschakelingsplan elektriciteit

Negen straten in Vichte kunnen van het elektriciteitsnet afgeschakeld worden
Er is al heel wat rond te doen geweest:
stroomtekorten in de winter. Om een ongecontroleerde stroomuitval in het hele
land te vermijden heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken ons land in verschillende zones ingedeeld. Deze zones kunnen van het elektriciteitsnet afgeschakeld
worden om zo een stroomuitval te vermijden.
In totaal zijn er zes zones. Er zullen per keer 1
of 2 zones worden uitgeschakeld. Er zal nooit
twee keer na elkaar hetzelfde gebied worden
getroffen en een zone zal nooit langer dan 3
uur per keer zonder elektriciteit worden gezet. Dit gebeurt dan ’s avonds tussen 17u en
20u.
Kans op afschakeling is klein
De eerste gemeenten die zullen worden afgeschakeld zijn degene die verenigd zijn in zone
6. Anzegem werd zelf in zone 4 ingedeeld. De
kans dat we van het elektriciteitsnet zullen
afgeschakeld worden, is dus heel klein, maar
toch willen we ons daarop voorbereiden.
Als zone 4 – de zone waartoe wij behoren
– afgeschakeld wordt, zullen volgende straten zonder stroom zitten: Beekstraat, Deerlijkstraat, Dragonderdreef, Harelbekestraat,
Jagershoek, Krekelheedstraat, Paul Wielemansstraat, Vlaschaardstraat en de Wijnsbergstraat.
Geen kerstverlichting
Stel dat er een stroomtekort dreigt, dan zullen we dit 7 dagen op voorhand weten. De
bedoeling is dat we die periode gebruiken
om zelf op ons elektriciteitsverbruik te letten,

In deze nieuwsbrief:
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Zullen de reactoren deze winter genoeg elektriciteit kunnen produceren?

zodat een afschakeling toch nog kan voorkomen worden.
Ook wij – als gemeentebestuur – zullen onze
verantwoordelijkheid nemen. Wij zullen deze
winter zo weinig mogelijk elektriciteit verbruiken (bv. geen kerstversiering, monumentverlichting uitschakelen, ….) en vragen van
onze inwoners hetzelfde.
Daarnaast kwam de veiligheidscel bijeen en
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WEEK VAN DE FAIR TRADE

VAN 1 TOT 11 OKTOBER 2014

GA VOOR FAIR TRADE!
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werd er een veiligheidsplan opgemaakt dat in
werking zal treden in geval van een afschakeling. Zo zullen wij ervoor zorgen dat alles
veilig verloopt tijdens de afschakeling (bv. op
vlak van verkeer en openbare veiligheid).

Meer info over het afschakelingsplan
kan je op onze website vinden of bij
dienst Noodplanning (De Vierschaar 1)

Algemeen
Spaarkaartactie markt Vichte

1.779

Zoveel mensen hebben – sinds de
opening in april – het vernieuwde
Lijsternest al bezocht.

Van oktober tot en met december vindt
de spaaractie plaats tijdens de vrijdagvoormiddagmarkt op Vichteplaats. Bij elke
aankoop krijgt de klant een stempel. Wie
een volle spaarkaart (5 stempels) in de
urne op de markt deponeert, maakt kans
om per maand 1 van de 4 waardebonnen
van 25 euro te winnen en te besteden op
de Vichtse markt.

“Verbeter de wereld,
begin bij jezelf”

Katleen Deseyn van de Sterhoekhoeve is onze derde
ambassadeur van FairTrade
De werking rond Fairtrade heeft als doel eerlijke arbeidsomstandigheden en inkomens te realiseren voor producenten,
meestal boeren, uit de derde wereld. Maar de campagne heeft
evenzeer aandacht voor de landbouwers hier.
Katleen Deseyn van de Sterhoekhoeve: “Het gaat om dezelfde
problematiek. Landbouwers, zowel ginder als hier, zijn de eerste schakel in de keten en zijn meestal de dupe van de schakels die daarna komen (winkels, consumenten), die zo laag
mogelijke prijzen willen betalen. De Fairtrade-campagne wijst
er de consument op dat zij die keten kunnen verkorten en er
mee voor kunnen zorgen dat landbouwers een eerlijk inkomen
krijgen door rechtstreeks bij hen te kopen.”
”Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Keuzes maak je zelf. Besef wat het belang is van eerlijke handel en handel er naar, “
aldus Kathleen.

Fairtrade spaarkaartenactie

Heel de maand oktober kan je deelnemen aan de Fairtrade-spaarkaartenactie. Koop of verbruik een Fairtrade- en/of duurzaam product bij
één van de deelnemers en je krijgt een sticker op je spaarkaart. Met
vier stickers maak je kans op een leuke prijs.

WEEK VAN DE FAIR

Deelnemende winkels: AD Delhaize (Kerkstr. 50 & Bosstr. 20) Oxfam
Wereldwinkel (Vichtepl. 42) | De Witte Kraanvogel (Vichtepl.11)

VAN 1 TOT 11 OKTOBER 2014

Deelnemende horecazaken: De Welriekende Dreef (Vossestr. 23)
Café Local (Grote Leiestr. 80)

GA VOOR FAIR TRADE!

Deelnemende landbouwbedrijven (met hoevewinkel): Beirlaen
Paul (Landergemstr. 49) | Depuydt Patrick (Lange Winterstr. 25) | De
WWW.WEEKVANDEFAIRTRADE.BE
Sterhoekhoeve
(Landergemstr. 32) | Vindevoghel Geert (Tempeliersstr. 20) | Dermaut Jordaan & Ivo (Materzeelstr. 60) | Demeulemeester
Richard (Dolage, Bergstr. 9) | Hoeveslagerij Cornette (Neerstr. 7).
Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden bij: cluster Recreatie, sporthal Anzegem (Landergemstr. 1) | Bib uitleenpost Vichte
(Ommersheimplein) | Oxfam Wereldwinkel (Vichtepl. 42)
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Algemeen
Klantendag Oxfam Wereldwinkel

Krijg gratis een fles fruitsap

Op zaterdag 11 oktober (10u tot 12u) viert Oxfam de Wereldwinkeldag. Wie die dag een lege fruitsapverpakking – een fles of een brik
van om het even welk merk – meebrengt naar de Wereldwinkel,
krijgt gratis een fles Oxfam-fruitsap van 1 liter. En iedereen kan er
gratis het nieuwe fruitsap Guavashake proeven.
Door te kiezen voor eerlijk sap help je Oxfam een wereldwijde
verandering in gang te zetten. De handelsketen van sinaasappel tot
fruitsap verloopt immers vaak niet eerlijk.

Gezocht: grond om te bebossen

We willen meewerken aan de uitbreiding van het aantal bossen in
onze gemeente. Bossen zijn immers broodnodig, want ze zuiveren
onze lucht, voorkomen erosie, zijn een waardevol biotoop voor vele
planten en dieren en bieden ons een plekje om te ontspannen.
Daarom zijn we op zoek naar geschikte gronden die de gemeente
kan aankopen en bebossen (streefdoel is minstens 2 ha). Geschikte
gronden liggen bij voorkeur in de omgeving van reeds aanwezige
bossen zoals Tiegemberg, Spitaalbossen, Hemsrode en Bouvelobos.
Geïnteresseerde eigenaars van dergelijke gronden kunnen vrijblijvend contact nemen met de dienst Milieu en Natuur
(milieudienst@anzegem.be of tel 056 69 44 44).

Modder op de weg

De oogsttijd betekent hard werken voor de landbouwers, maar het is ook een periode van
modder op de weg. De actie ‘Modder op de Weg’ vraagt aandacht voor deze omstandigheden.
Landbouwers die voor dit project intekenen, bezitten waarschuwingsborden en hebben zich
geëngageerd de wegen zo snel mogelijk schoon te maken. Aan de weggebruikers wordt
gevraagd begrip op te brengen voor die situatie en hun snelheid en rijgedrag aan te passen.
Voor de aankoop van de borden kan je terecht bij:
Dienst Landbouw - De Vierschaar 1, 8570 Anzegem - tel 056 69 44 48
€ 30 voor twee borden

Maak jij Anzegem (nog) groener?
Wil je je tuin wat groener maken? Doe dit dan met inheemse bomen en struiken. Dit najaar organiseert Natuur.koepel voor het eerst een
verkoopactie. Onder de noemer ‘maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ willen ze iedereen aanmoedigen om zijn tuin aan te leggen
met streekeigen plantgoed. Natuur.koepel stelde een ruim aanbod van plantpakketten samen met een grote diversiteit aan inheemse
soorten. De pakketten werden klein gehouden en deze kan je planten op een beperkte oppervlakte. Natuur.koepel verkoopt deze pakketten tegen een zeer voordelige prijs en eventuele winst zal men gebruiken voor de aankoop van natuurgebied in onze regio. Dubbele winst
voor de natuur en biodiversiteit dus!
Op www.maakhetgroener.be vind je alle info over de inhoud van de verschillende pakketten. Als je een keuze hebt gemaakt, kun je je
bestelling doorgeven (voor 14 november!).

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Welzijn
Laat griep deze winter in de kou staan

V.U.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel – versie 2014

Elke winter duikt de griep weer op. Voor sommige mensen is de griep gevaarlijker dan voor
andere. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren lopen een hoger risico op complicaties
door griep. Deze risicogroepen kunnen zich het best laten vaccineren tegen griep. Vanaf
half oktober is het vaccin beschikbaar en voor risicogroepen wordt het voor bijna de helft
terugbetaald.

LAAT GRIEP
DEZE WINTER
IN DE KOU
STAAN

Vaccinatie maakt de kans dat iemand ziek wordt veel kleiner. En wie ondanks vaccinatie
toch nog griep krijgt, is er doorgaans minder ziek van en loopt minder kans op complicaties.

Voor meer info: www.griepvaccinatie.be

Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek?
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.
GRIEPVACCINATIE.BE
Vlaanderen
is zorg

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Recht op een verwarmingstoelage?
Vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die onder een bepaalde inkomensgrens vallen of die zich in
een moeilijke financiële situatie met schuldenlast bevinden.
Je hebt recht op een verwarmingstoelage als je huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type
c) of bulkpropaangas gebruikt om je woning te verwarmen en tot één van de volgende categorieën behoort:

Uitstap naar het
Plantenhuis van Vloesberg
zondag 16 november 2014

In het kader van de Week van de Smaak
organiseert de gezins- en welzijnsraad een
uitstap naar La Maison des plantes médicinales in Vloesberg. We herontdekken er de
fascinerende wereld van de geneeskrachtige kruiden en planten via een didactische
en interactieve omloop en een wandeling
in de prachtige omgeving van dit dorpje in
het Pays des Collines. Ook culinair worden
we verwend met een hapje en een drankje
op basis van geneeskrachtige planten.
Afspraak ter plaatse
(Georges Jouretstraat 9 - Vloesberg):
14u30 stipt (tot 17u30)
Of
Opstapplaatsen bus
13u30: vertrek aan parking De Stringe
13u40: vertrek kerk Heirweg
13u50: vertrek station Anzegem

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en het inkomen van jouw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Deelnameprijs:
		

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van
jouw huishouden is lager of gelijk aan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten
laste.

Info en inschrijvingen:
dienst Sociaal Welzijn
Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast: je geniet een collectieve schuldenregeling of
een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen.
De levering vindt plaats tussen 1 januari en 31 december 2014. Per verwarmingsperiode en
per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Het maximumbedrag bedraagt € 210 per kalenderjaar. Jouw aanvraag moet binnen de
60 dagen na levering (leveringsdatum vermeld op leveringsbon of factuur) binnen zijn.
Meer informatie over hoe deze premie aan te vragen en welke documenten hiervoor
nodig zijn: OCMW, Lieven Bauwensstraat 40
056 77 88 28 | info@ocmwanzegem.be | www.ocmwanzegem.be
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

5 euro (eigen vervoer)
10 euro (met bus)

Vrije Tijd
Al een ticket voor de volgende voorstellingen van het Gemeenschapscentrum?
Info & ticketreservatie: cultuur@anzegem.be – 056 68 82 50 – www.anzegem.be/formulieren/online-ticketreservatie
Talk to the demon
Wim Vandekeybus/Ultima Vez

Brodeck
Hans Van Cauwenberghe

wo 29 oktober | 20u15 | inl. om 19u30 |
ism De Kortrijkse Schouwburg | €23
€ 7 (-26jaar)

za 18 oktober | 20u | Kloosterkapel Zusters van
St Vincentius Anzegem | € 10 | gebaseerd op
de ijzersterke roman van Philippe Claudel

Brodeck heeft er niet om gevraagd. Hij is door
zijn dorpsgenoten uitgekozen om een verslag
te schrijven over de Anderer, een vreemdeling die enkele maanden eerder in het dorp
is komen wonen. Brodeck, eveneens een buitenbeentje in een dorp
waarvan de bewoners hem reeds tijdens de voorbije oorlog uitgeleverd hebben om het eigen vege lijf te redden, beseft heel goed hoe
snel hij zelf opnieuw tot Anderer kan afglijden. Haarscherp toont
dit verslag aan tot welke gruwelijkheden mensen in staat zijn om
zichzelf te redden, maar bovenal hoe liefde de kracht geeft om te
volharden, tegen alle angst in.

Met zes dansers en een kind onderzoekt
Wim Vandekeybus in zijn nieuwste productie de kracht van de onschuld. Hij
stelt zich onder meer de vraag hoe de
sociale en publieke media de emoties en gedachten van kinderen
bewerken. Iedereen wordt getroffen als er geraakt wordt aan de
onschuld van kinderen. Maar hoe wordt deze onschuld aangewend
om bepaalde boodschappen door te drukken?
Een ander belangrijk element in deze dansvoorstelling is de kracht
van de stilte. Stilte kan even hard snijden als woorden. Dat wil hij
in deze volledig muziekloze productie aan het publiek laten voelen.

Bezoek aan de Assounah moskee in Desselgem
dinsdag 21 oktober - 19u - org. cultuurraad

We worden ontvangen door Mohammed Ali die ons tijdens de rondleiding vertelt over de voorwerpen in de moskee, wat er in de moskee
gebeurt, over de gebeden en de islamitische gebruiken en feesten.
We sluiten af met een vragenronde en een kopje Marokkaanse thee.
Wie aan het moskeebezoek deelneemt, houdt er best rekening mee
dat deze enkel op kousenvoeten mag betreden worden en dat de
bovenarmen en benen bedekt moeten zijn.
18u45 op de parking aan de moskee aan de Opstalstraat | € 2 (ter
plaatse te betalen) | inschrijven voor 15 oktober: tel 056 68 82 50
of cultuur@anzegem.be | Nood aan vervoer? Laat dit weten en we
zoeken naar een carpooloplossing

Buren bij kunstenaars
Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 oktober stellen heel wat kunstenaars hun atelier
open. In Anzegem zijn dat:

Cre@nn (eigentijdse juwelen, handtassen,
sjaals), Goed ter Motestraat 28 | Paul
Deconinck (kopersculptuur), Oude Kerk, Kerkdreef 1 | Lea Desmet (eigen creaties, lucratief,
fantasie), Cottereelstraat 33 | Françoise Devreese (acryl op doek,
digital design), Oude Kerk, Kerkdreef 1 | Christ Himpe (schilderijen,
portrettekeningen), Oude Kerk, Kerkdreef 1 | Jean-Pierre Montreuil
(schilderen, tekenen), Heuntjesstraat 6 | Stefaan Roelstraete (assemblage, installatie, ruimtelijk, constructie), Oudenaardestraat 46
Tom’s Factory (schilderen, tekenen, grafische vormgeving, textiel),
Langestraat 5.

Lest we forget

Groot Gelijk | Tagadatra

zo 26 oktober | 18u | De Stringe | €10 (vvk) & € 12 (add)
tickets via luccos1@hotmail.com | 0478 34 13 73
Slagwerkensemble Tagadatra bestaat 10 jaar en schuift zich
met een project rond het ‘Groot Gelijk’ in het groter geheel van
herdenkingen rond WO I. Met een aantal eigen nummers en eigen
versies van bestaande nummers, versterkt met koor en gastmusici, wil Tagadatra, zonder te moraliseren, mensen zover krijgen
dat er nagedacht wordt over de waarde van het eigen gelijk, het
eigen ras, de eigen godsdienst.

De wegwijsbrochures zijn gratis te verkrijgen in het gemeentehuis
van Anzegem, bij het Gemeenschapscentrum (Westdorp 3), de bib,
de kunstenaars zelf of kan je bekijken via burenbijkunstenaars.be.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd

Bibliotheekweek
zaterdag 11 oktober
Verwendag met Fair Trade-verwennerijen
In de voormiddag tijd voor een kopje koffie of
thee met…en in de namiddag is er een miniWereldwinkel in de bib van Anzegem.
dinsdag 14 oktober
Ontdek de digitale collecties van de bib
Een specialist ter zake geeft een antwoord op
al je vragen over het gebruik van e-boeken en
de Gopress-kiosk via de app Mijn bibliotheek.
Om 20u in de bib van Anzegem.
donderdag 16 oktober
Film 1 van het Wereldfilmcircuit: Elena
(Andrei Zvygintsev)
Een vrouw uit een eenvoudig arbeidersgezin
is al meer dan 30 jaar getrouwd met een rijke
man. Wanneer de luie zoon van deze vrouw
via haar om geld vraagt, weigert hij iets te
geven. De zoon spreekt de moederliefde van
de vrouw aan om de man te vergiftigen en
zijn fortuin weg te kapen. Om 20u in de kerk
van Anzegem.
We organiseren een Wereldfilmcircuit in de
7 Anzegemse kerken. De film vindt telkens
plaats op donderdagavond om 20u.
Het thema zoeken we in de 7 hoofdzonden.

De bibliotheek heeft opnieuw heel wat in petto: de film Elena, een interview met Eveline Vanhaverbeke en voordracht over e-boeken op je smartphone of tablet.

Add: € 4 | abonnementformule: 3 voor € 10
of 7 voor € 20. (Door meerdere personen te
gebruiken.)
Ism de Provincie West-Vlaanderen en Mooov

vrijdag 17 oktober
Eveline Vanhaverbeke wordt door Jooris
Vanhulle geïnterviewd over haar boeken.
Met muzikale omlijsting. Om 20u in de bib
van Anzegem

Dag van de jeugd & spelen met Buddy
Iedereen tussen 6 en 16 jaar is op zaterdag 18 oktober tussen 14u en 17u welkom op de
graspleinen achter de Gemeenteschool in Ingooigem (Pastoor Verrieststraat). Er is randanimatie georganiseerd door de Jeugddienst en jeugdraad.
Wie komt er met Buddy spelen?
Herfstsnoetjes | 15 oktober | Mensinde (Westdorp 3) | € 2 | van 14u tot 15u: 1ste kleuter en
van 15u tot 16u: 2de en 3de kleuter | inschrijven kan tot 8 oktober via www.i-school.be/login
Betaling achteraf via factuur | meer info: jeugddienst@anzegem.be

Tieners: ice mountain
Op woensdag 29 oktober trekken we naar
Ice Mountain in Komen. Voor de 12-14-jarigen hebben we les of vrij skiën of snowboarden en een gloednieuw hoogteparcours. Voor
14-plussers is er paintball gevolgd door les of
vrij skiën of snowboarden.
Inschrijven kan tot 8 oktober:
www.anzegem.be/tieners

IJsschaatsen: 4de leerj. - 4de middelb.
Kom op woensdag 22 oktober 2014 mee ijsschaatsen naar Gullegem!
Inschrijven voor 17 oktober via
www.anzegem.be/ijsschaatsen
Prijs: € 8,5 | bus vanuit Anzegem (sporthal),
Ingooigem (Vrije Basisschool) en Vichte (Ommersheimplein). Vertrek: 15u45 | terug: 19u
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Vrije Tijd
Nieuwe sportelactiviteit

Kracht en lenigheid

Fysiek actief blijven heeft een positieve
invloed op de levenskwaliteit en daarom
nemen we ook dit jaar deel aan de Blosocampagne “Sportelgemeente”. Sportelen is
er voor 55-plussers op ieders niveau, tempo, ritme… waarbij de nadruk op de sociale
contacten en plezierbeleving via sport ligt.

Mountainbikekamp voor 10-12 jarigen

Voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school hebben we opnieuw een sportief
herfstverlof in petto. Een uitschieter is het mountainbikekamp van 27 tot 31 oktober en dit
voor iedereen die in het 4de, 5de en 6de leerjaar zit. We leren je hoe je best bochten neemt,
op een veilige manier een afdaling doet, hoe je tot helemaal door de modder op de top van
de berg raakt, ... Dit afgewisseld met alle gekende sporten. Prijs hiervoor is € 38,5. Er is
busvervoer mogelijk vanuit Vichte.
Inschrijvingen voor de activiteiten tijdens de herfstvakantie starten op 6 oktober om
19u via I-school. www.anzegem.be/sportkamp

Start to mountainbike 16+

We leren je alle basistechnieken en hoe je een mountainbike moet onderhouden. De technieken worden op ieders niveau aangebracht. Voor de beginnende mountainbiker, zonder of
met beperkte ervaring. De reeks bestaat uit 5 zaterdagvoormiddagen van 9u30 tot 12u met
vertrek aan de sporthal Anzegem.
Eerste les is op 8 november | € 35 (incl verzekering, douches, reinigingsplaats) | sportieve
kledij (ev. regenkledij) helm en mountainbike. Indien je zelf niet over een fiets beschikt kun
je er een huren bij ons.
Inschrijven vanaf 10 oktober: www.anzegem.be/starttomountainbike

Kom op maandag 3 november om 17u30
naar de sporthal van Anzegem voor een
uurtje bewegen en plezier maken op ieders
niveau. Deelname voor deze 5 lessen kost
€ 10.
Meer info via www.anzegem.be/sportelen,
de Sportdienst of dienst Sociaal Welzijn.
Andere sportelactiviteiten: Badminton +
Zin om af en toe eens tegen een pluimpje
te slaan in een ongedwongen sfeer? Kom
dan op maandag tussen 17u30 en 18u30
badmintonnen. Iedereen kan wel tegen een
pluimpje slaan en je zult zien, na een aantal
weken ben je er al sterk op vooruit gegaan.
Het kost je slechts € 2 per keer.

Verbeter op een leuke en ontspannende manier
jouw kracht en lenigheid.

UiT in Anzegem: 29 september t.e.m. 2 november

Cultuur
vr 3

Tentoonstelling Winter-Fall-Summer-Spring / fotografie en tekeningen van Jeroen Boussier / Oude kerk(V) / open op vrij, za
en zo van 10u tot 18u / t.e.m. zo 12

za 4

5e kwis Beker van de Burgemeester / 19u30 / Mensindezaal(T) / org. KLJ Tiekakewa Mensindezaal Tiegem

vr 10

Herfstconcert K.M. Sint-Cecilia Vichte / De Stringe(V) / €8 / 20u / ook op za 11 om 19u30

za 11

Bergkermis Tiegem / “Tiegem Quizt” met doorlopend pirobak / 19u30 / Tent Tiegemberg / org. VOSOG

vr 17

Toneelvoorstelling “De fameuze speurneuzen” / door Toneel ’t Vat Anzegem / Zaal Ansold(A) / 20u / €7 / ook op 18, 24 en 25
okt om 20u en op 19 okt om 18u

vr 17

Tentoonstelling / met werk van Françoise Devreese (digital design), Christ Himpe (schilderijen) en Paul Deconinck (kopersculpturen) / Oude kerk(V) / open op vrij van 17u tot 21u en op za en zo van 10u tot 19u

vr 17

“Buren bij kunstenaars” / zie rubriek vrije tijd / ook op za 18 en zo 19

za 18

Theater: “Brodeck” door Hans Van Cauwenberghe / zie rubriek vrije tijd

di 21

Bezoek aan de Assounah moskee in Desselgem / zie rubriek vrije tijd
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: 29 september t.e.m. 2 november
zo 26

Slagwerkspektakel “Groot Gelijk!?” / zie rubriek Vrije Tijd

zo 26

Tentoonstelling “Tijdloosheid” / met werk van Stefaan Vantieghem
(schilderijen) / Country House(K)
open op do, vrij, za en zo van 15u tot 19u / t.e.m. 30/11

wo 29

Dans: “Talk to the demon” door Wim Vandekeybus – Ultima Vez
zie rubriek vrije tijd

Deze plaats voor jouw cartoon?
Wil jij in 2015 met jouw cartoons / tekenwerk op deze plaats
staan? Dat kan! Geef een seintje voor 31 oktober:
communicatie@anzegem.be of tel 056 69 44 31.

Senioren
ma 20

Danscafé / Zaal De Linde(I) / 14u / org. SAR Anzegem

di 21

wandeltocht (7km) / 14u / kerk Nokere / gratis

do 23

fietstocht (20km) / 14u / parking De Stringe / € 1,5

Sportief
wo 8

Schoolsport: Trefbal / trefbaltornooi voor 3de en 4de leerjaar / De Stringe (V)
inschrijven via de schoolsportboekjes / www.anzegem.be/schoolsport

za 11

Bergkermis Tiegem / 14u / jogging-stratenloop

do 30

9e Zaaitocht / Start aan De Kleine Kluis(A) / Afstanden: 6-12-18-24 km / starturen: 7u tot 15u / org. De Textieltrekkers(V)

Feest
za 4

Steak- & Visfestijn t.v.v. Yvegem Sportief / vanaf 11u30 en vanaf 19u30 / ’t Smesseplein(I) / €17 / kindermenu verkrijgbaar
reservatie en info: 0475 56 75 99

zo 5

Eetfestijn 85 jaar KLJ Tiekakewa / Mensindezaal Tiegem

zo 5

Eetfestijn 40 jaar Ziekenzorg Tiegem-Kaster / OC Groeninge(K) / 11u / €16 (kinderen: €8)

za 11

Eetfestijn BS Het Bollebos / van 11u30 tot 14u en van 17u30 tot 21u / BS het Bollebos(A)

zo 12

Bergkermis Tiegem / 10u45 Mis in Boskapel / 11u30 aperitief in tent / 12u feestmaaltijd – inschrijven 056 68 93 40 / namiddag: bowling in tent / 19u30: vuurwerk

za 18

Senegalese avond / vzw Keur Tippi Senegal / OC Nieuwenhove (Waregem) / 20u / € 5 vvk en € 7 add / 0499 800 873 (Dorine
Verschuere, Klijtberg 2a (I) ))

Jeugd
vr 10

Superstar Deejay Party / Tent Tiegemberg / org. Scouts Tiegem

Varia
wo 1

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

za 4

Spellendag: Kom en speel een spel / Zaal De Linde(I) / 14u / org. Luk De Lombaerde

za 4

Beheerswerken in Bassegembos / 9u / org. Natuurpunt Krekel Anzegem / afspraak elke zaterdagvoormiddag tot 25/10

di 7

Start gratis cursus E.H.B.O. / Zaal De Speldoorn(H) / org. Rode Kruis Anzegem-Waregem 0474 35 23 48

do 9

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

do 16

Bloedinzameling / Mensindezaal Tiegem / van 17u30 tot 20u

za 18

Wandeling – Dag van de trage weg / een mooie wandeling door het ‘stiltegebied’ in Vichte / 10u (einde voorzien om 12 uur)
vertrek: Vrije Basisschool De Ranke, Kerkdreef 4 / gratis / meer info bij Pol Ostyn: 056 77 93 19 - 0499 184 352, Pol.Ostyn@
telenet.be / org. Natuurpunt Krekel Anzegem, de werkgroep Trage Wegen en de minaraad

za 18

Pirobak / in Nieuw Yvegem, bij Luc Lakiere (I), ook op zo 19

za 18

Pirobak / in de Bergrust, bij Dimitri en Linda (A), ook op zo 19

zo 19

Koekjeskaarting / zaal De Linde (I) / vanaf 9u / verse wafels vanaf 14u / kaarten bij alle bestuursleden van Femma & KWB

di 21

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

za 25

Bietentocht / 19u / VBS De Ranke(V) / org. Gezinsbond Vichte

za 25

Allerheiligen avondwandeling / 17u / Kleine Kluis(G) / €3 / org. Pasar Anzegem

za 25

Pirobak / in den Ouden koestal, bij Marc en Rita Delobelle (T), ook op zo 26

zo 26

Pirobak / in de Casino, bij Maria Demesmaeker (A)

zo 2 nov

Pirobak / in de Heirweg, bij Corine (A)

zo 2 nov

Pirobak / in ’t Schuttershof, bij Peter Declercq (K)

Colofon:

Jouw activiteit in de UiT-agenda van november? Geef die
dan voor 15 oktober door via www.uitdatabank.be.
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