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Fietsstraat = een straat waar de fietser baas is!
Anzegem wil meer inzetten op de veiligheid en het comfort van de fietser. Daarom
gaan we steeds op zoek naar creatieve
alternatieven voor bestaande verkeerssituaties. Het inrichten van een straat als
fietsstraat is een van deze alternatieven.
Hiermee willen we de fietsers een belangrijke plek op de weg geven.
Na de Sint-Antoniusstraat zal de Nieuwpoortstraat (en de zijstraten) nu ook een fietsstraat
worden. Maar wat is dat nu eigenlijk?
In een fietsstraat is de fietser de baas. Gemotoriseerde voertuigen hebben wel toegang tot
fietsstraten maar mogen fietsers niet inhalen.
Die fietsers kunnen dus gebruik maken van
de volledige breedte van hun straathelft.
Het begin en einde van een fietsstraat duiden we aan met blauwe aanwijzingsborden
en een logo op het wegdek. In deze zone is
de toegelaten snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur.
We hopen met deze maatregelen het doorgaand autoverkeer (dus zonder herkomst of
bestemming) te weren. Sluipverkeer is immers niet compatibel met een woonstraat.
Nieuwpoortstraat = fietsstraat
In de zijstraten van de Nieuwpoorstraat
(= Nieuwpoorterf, Limburg Stirumdreef en
Sint-Elooistraat) zullen we ook zone 30 en de

In een fietsstraat mogen auto’s fietsen niet inhalen en kunnen de fietsers dus gebruik maken van
de volledige breedte van hun straathelft.

fietsstraat-zone invoeren.

plicht zullen zijn om het Gapersplein rond te
fietsen.

Fietsers zullen binnenkort ook de kortste
verbinding kunnen nemen tussen Nieuwpoortstraat en Kruisweg. In het eenrichtingsverkeer wordt namelijk een uitzondering
gemaakt voor fietsers, die dus niet meer ver-

Om het verkeer in de Nieuwpoortstraat te beperken, wordt er ook een “verplicht linksaf”pijl geplaatst bij het verlaten van het containerpark.

Sluitingsdagen

Alle gemeentelijke diensten zijn op
maandag 31 oktober, dinsdag 1 november en woensdag 2 november gesloten.
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Doe mee aan de FairTrade kaartenactie & win een lekkere prijs!
Wie FairTrade- en lokale producten koopt draagt extra zorg voor de
planeet en de mens en zorgt voor een ‘vruchtbare winst’!
Van 5 tot en met 15 oktober vieren we de 15e editie van de week van
de FairTrade in België. Anzegem verlengt zelfs de periode: van 5 oktober tot 5 november kan je deelnemen aan de FairTrade-kaartenactie!
Koop of verbruik een FairTrade- en/of duurzaam product bij één van
de deelnemers, vraag een kaartje, vul dit in en deponeer dit in de
FairTradebox. Op die manier kan je meerdere kaartjes indienen. Ieder
kaartje geeft kans op een leuke prijs geschonken door de deelnemers.
Deelnemende winkels: AD Delhaize (Kerkstr. 50 & Bosstr. 20), Oxfam
Wereldwinkel (Vichtepl. 42) | De Witte Kraanvogel (Vichtepl.11, Vichte)
Deelnemende horecazaken: De Welriekende Dreef (Vossestr. 23, Ingooigem), Achiel & Hector (Kaankouter 4 Tiegem)
Deelnemende landbouwbedrijven (met hoevewinkel): Beirlaen
Paul (Landergemstr. 49) | Depuydt Patrick (Lange Winterstr. 25) | De
Sterhoekhoeve (Landergemstr. 32) | Vindevoghel Geert (Tempeliersstr. 20) | Dermaut Jordaan & Ivo (Materzeelstr. 60) | Demeulemeester
Richard (Dolage, Bergstr. 9) | Hoeveslagerij Cornette (Neerstr. 7)

Maand van de FairTrade bij de Oxfam Wereldwinkel

Koop een cadeaubon en smul van de chocolade!
Moet jij soms naar een feestje en weet je soms ook niet wat meenemen als cadeautje? Tip: een cadeaubon van
Oxfam Wereldwinkel! Zo geef je niet alleen een waardevol geschenk, maar het betekent ook een duwtje in de
rug van kleine boeren en producenten in het zuiden.
Tijdens de Maand van de FairTrade (van 5 oktober tot 5 november) krijg je bij aankoop van een bon van minimum 5
euro, 2 repen chocolade gratis!
Beukenhofstraat 42 (naast het politiekantoor) | vrij: 17u30-19u & zat: 10u-12u

Mamacafé: ik word grote broer/zus!
Een grote verandering in het kleine leventje van je kind. Hoe gaat het hiermee om? Hoe
ga jij als ouder hiermee om? Wat als je kind jaloers is? Of overenthousiast? Hoe betrek
je je kind bij alles?
(toekomstige) Mama’s van baby’s en peuters zijn welkom in ons mamacafé. Het mamacafé zorgt ervoor dat mama’s ideeën, tips en verhalen kunnen
uitwisselen over de opvoeding van hun kinderen.

Marktactie

Van oktober t.e.m. december vindt opnieuw
de spaaractie plaats tijdens de vrijdagvoormiddagmarkt in Vichte. Bij elke aankoop
krijg je een stempel. Heb je vijf stempels,
dan maak je kans om per maand 1 van de 4
waardebonnen van 25 euro te winnen. Elke
laatste vrijdag van de maand (rond 12u30)
vindt een trekking plaats.
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do 27 oktober | 20u | Bar Noorman | Wortegemsesteenweg 54 | gratis | inschrijven
via loka@anzegem.be

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

Leefomgeving
Locatie zwembad nog niet bepaald
Inwoners vragen ons geregeld waar het
zwembad nu exact zal komen. Dat weten
we echter zelf nog niet. Wat we wel weten is
dat we het zwembad op de Ommersheimsite
(aan De Stringe en de sporthal) willen bouwen. Momenteel lijkt binnen de ruimtelijke
voorschriften die we moeten respecteren de
‘zone ploeterput’ – of de onmiddellijke omgeving - het meest in aanmerking te komen.
Voor we de exacte locatie echter kunnen bepalen, moeten we nog eerst advies van Ruimte Vlaanderen krijgen. Zij moeten immers de
bouwvergunning afleveren.

Het zwembad komt er, maar de exacte locatie hangt af van het advies van Ruimte Vlaanderen.

Aan de hand van dat advies zal duidelijk worden waar we ergens het zwembad mogen
bouwen. Van zodra wij duidelijkheid hebben,
zullen we een infovergadering voor de omwonenden organiseren. Daar zullen we dan de
mogelijkheden uit de doeken doen en zullen
we uiteraard openstaan voor de opmerkingen
en suggesties van de aanwezigen.

Hout is goud waard
Wist je dat hout op onze recyclageparken voortaan ingezameld wordt in 3 verschillende fracties?
• Onbehandeld hout
= niet-geschilderd timmerhout (bv. planken en dakgebinten) of verpakkingshout (bv. paletten, bekistingshout, houten kabelhaspels).
• Behandeld en samengesteld hout voor recyclage
= Schrijnwerk (bv. massieve ramen en deuren, trappen en plinten en parketvloer zonder lijm), naakte spaanplaat, OSB, Multiplex en
Triplex of meubels (bv. bedden, stoelen, tafels, zetels en kleerkasten (zonder bekleding in leer, stof en glas)
• Behandeld en samengesteld hout voor energie
= Gelamineerde spaanplaat, laminaat, MDF en werfhout (bv. bekistingsplaten en panlatten), hard- en softboard (bv. geperst karton, de
bodem van fruitkistjes en de achterkant van zelfbouwkasten), exotisch hardhout (bv. Teak, Bankirai, Merbau, Asobe en Afzelia)
Wist je dat onbehandeld hout en behandeld / samengesteld hout voor recyclage opnieuw als grondstof kunnen worden ingezet?
Wist je dat behandeld en samengesteld hout dat niet kan worden ingezet als grondstof wel in energie kan worden omgezet?

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 2 borden)
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leven & Welzijn

Ondersteuning bij start schooljaar
Bij het begin van het schooljaar vliegen de
facturen met schoolkosten je om de oren.
Daarom komt het OCMW tussen in de kosten
voor schoolboeken en –materiaal. Jaarlijks
kunnen we 45 euro voor schoolmaterialen
en 150 euro voor schoolboeken toekennen,
mits voorlegging van de factuur.
Alle inwoners die over onvoldoende middelen beschikken om een menswaardig
leven te leiden kunnen deze financiële tussenkomst aanvragen. Hiervoor moet er wel
eerst een een beperkt sociaal onderzoek gevoerd worden om te zien of je in aanmerking
komt.
Studietoelage
Een schooltoelage is er voor kleuters, leerlingen uit het lager en secundair onderwijs
en een studietoelage voor studenten hoger
onderwijs.
Je kan je aanvraag online indienen via www.

studietoelagen.be. en dit t.e.m. 1 juni 2017.
Het OCMW kan je hierbij helpen: we berekenen of je in aanmerking komt en helpen je bij
de aanvraag.

OCMW, Lieven Bauwensstraat 40
056 77 88 28 | info@ocmwanzegem.be
www.ocmwanzegem.be

Nieuwe aanvraagprocedure voor personen met een handicap
Wie een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming of hulp aan bejaarden
wil aanvragen of een herziening hiervan, kan dit voortaan op verschillende manieren.
Zelf een aanvraag indienen via myhandicap.belgium.be.
Hiervoor heb je je kaartlezer, je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode nodig. Vul de
vragenlijst in en geef zeker de naam van je behandelende arts op. Heb je geen behandelend arts
of heeft deze geen recente medische gegevens over je situatie? Maak dan een afspraak bij je
dokter. Weet je niet goed op welke maatregelen en tegemoetkomingen je recht hebt? Dan kan je
vooraf een online screening doen (rubriek ‘Kom ik in aanmerking?’). Ook wie de wetgeving niet
goed kent, kan zo inschatten op welke tegemoetkomingen en maatregelen hij mogelijk recht
heeft. Of ze ook worden toegekend, hangt af van het administratief en eventueel medisch onderzoek door de DG Personen met een handicap.
Wil je liever hulp bij het indienen van een aanvraag?
• Je kan terecht bij dienst sociaal welzijn (Sociaal Huis, L. Bauwensstraat 40) of tijdens een van onze wekelijkse zitdagen in de diverse deelgemeenten. Minder mobiel? Dan komen wij op aanvraag ook op huisbezoek (tel 056 78 26 23)
• De meeste ziekenfondsen kunnen je ook verder helpen.
In de eerste fase van het project rond de nieuwe aanvraagprocedure raadpleeg je je dossier nog steeds via www.handiweb.be.

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 over 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.
14u: vrijblijvend kunnen jullie gratis aansluiten voor de filmvoorstelling van ‘De Kampioenen’.
Inschrijven voor 7 november via mantelzorg@anzegem.be of tel 056 78 26 23. Deelname is
uiteraard gratis.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Vrije Tijd

Pianoligconcert met Steven Vrancken
Lekker liggen, ontspannen en genieten: voor jong en oud

Maak je klaar voor een compleet nieuwe
luisterervaring: liggend met gesloten ogen:
ideaal om een concert van Steven Vrancken
te beleven als een heuse muzikale reis. Laat
je meenemen op rustgevende en geïmproviseerde pianomuziek en zang. De olie op
doek-werken van Kristel Van den Eyden zullen het pianoligconcert extra uitstraling geven.
za 5 nov | 18u30 tot 19u30 | ligconcert voor
kinderen (6+) in familieverband | € 4 p.p. of
gezinskaart € 10
di 8 nov | 19u tot 20u30 | ligconcert voor
volwassenen | € 5 p.p.

Met gesloten ogen en liggend genieten van een concert. Een unieke ervaring.

Problemski Hotel

do 13 okt | 20u | kerk Tiegem | 1 film
voor € 4 en 3 voor € 10
Centraal staat de vluchteling Bipul, wiens
afkomst voor iedereen een mysterie is, ook
voor hemzelf. Als tolk staat hij lotgenoten bij,
evenwel staat hij aan de zijlijn te observeren.
Op een dag wandelt Lidia zijn leven binnen
en zijn toekomst ziet er meteen een pak
rooskleuriger uit.
Noteer alvast:
do 8 dec | UNE ENFANCE | 20u | kerk Vichte
do 9 feb | LES INNOCENTES | 20u | kerk
Gijzelbrechtegem
bibinfo@anzegem.be | 056 68 14 22
www.anzegem.be/bibliotheek

Oude Kerk | breng een mat/dekentje/kussen
en makkelijke kledij mee
inschrijven: tel 056 68 82 50
cultuur@anzegem.be of tel 056 78 26 23
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

De slaven van de
De slaven van de ‘Groote Oorlog’
Oorlog'
vr 4 nov | 19u | ’t‘Groote
Spey | € 5

vrijdag 4 november 19.00 u

Voordracht van Donald
Buyze
amateurhis’t Spey,
Kerkdreef
4, Vichte
toricus en expert op
het
gebied
van
de
civoordracht Donald Buyze
vielarbeiders uit de WOI.
Inkom: € 5 (gratis consumptie)

Meer info:
NSB-11 november-comité, Elf
Novemberlaan 10
tel 056 77 88 64
john.demeyer@
telenet.be. Na de
voordracht kunnen de abonnees
hun brochure
1916 meenemen.

Meer info: John Demeyer, vz. NSB-11 november-comité , Elf Novemberlaan 10, Vichte
tel.: 056 77 88 64 – e-mail: john.demeyer@telenet.be

Al een ticket voor onze volgende cultuurvoorstellingen?

Meer info op www.anzegem.be/cultuur

Bakteurs | 15 okt. | 20u | De Stringe

Don Quichot | 31 okt. | 14u30 | Ansold

Lof der Zotheid | 29 okt. | 20u | Ansold

Bakteurs gaat over 2 vrienden met elk hun
geschiedenis in de bakkerij en elk hun droom
om acteur te worden.

Muziektheater voor jongeren vanaf 10 tot en
met 14 jaar en hun familie. Een boeiende en
gelaagde voorstelling.

De knotsgekke revelatie uit Belgium’s Got
Talent op zoek naar antwoorden op levensvragen!

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

Sportaanbod voor de jeugd
Skiën, snowboarden en paintballen!

vr 4 nov | Ice Mountain in Komen | +12j.
Voor de 12-14 jarigen hebben we les of vrij
skiën/snowboarden en een gloednieuw hoogteparcours. Voor 14-plussers is er paintball
gevolgd door les of vrij skiën/snowboarden.
Meer info, de busuren en inschrijven (voor 20
okt.) via www.anzegem.be/tieners.

Ijsschaatsen

track, katapult, golf, circus, waterski-band,
zwemmen in de Treffer en veel meer.
Deelnemen kost € 17 en er is busvervoer
vanuit Vichte en Anzegem. Inschrijven kan
vanaf 17 oktober via I-school.be.
www.anzegem.be/sportflix.

KleuterJungleDoeDag

vr 4 nov | 9u-16u30 | sporthal Anzegem
1ste-3de kleuter

Zin om te schaatsen? Ga dan met ons mee en
schrijf je snel voor 21 oktober in via I-school
of anzegem.be/ijsschaatsen. Daar vind je ook
meer info over de busuren.

Wie gaat er mee op sportsafari? Met allerlei
toffe activiteiten stimuleren we de motoriek
en het lichaamsbewustzijn van de kleuters.
Wie verkleedkledij heeft mag die zeker meenemen! Inschrijven kan je vanaf 17 oktober
op I-school.be. Meer info:
www.anzegem.be/sportkamp

Sportflix

Start to mountainbike 16+

wo 26 okt | Finlandia in Gullegem
4de leerjaar – 4de middelbaar

do 3 nov | expohallen Waregem
1ste-6de leerjaar
Sportflix is een sportinstuif met onder andere
lasershooting, levend voetbal, cliffhanger,
devils run, gekke fietsen, panna voetbal, air-

Denk je dat je niet genoeg durf hebt om door
de modder te rijden? Of heb je geen idee hoe
je een mountainbike moet onderhouden? Dan
is dit je kans! We leren je alle basistechnieken en zorgen ervoor dat je conditie week na
week verbeterd. We houden rekening met het

beginniveau van de groep om alle technieken
aan te leren.
Deze lessen zijn er voor de beginnende
mountainbiker, zonder of met beperkte ervaring.
Eerste twee lessen op zaterdag 15 en 22
oktober van 9u30 tot 12u, vertrek aan de
sporthal Anzegem. De data van de volgende 3
lessen worden in overleg met de deelnemers
vastgelegd.
€ 35 incl. verzekering, douches, reinigingsplaats.
Meebrengen: sportieve kledij, eventueel regenkledij, helm en mountainbike. Indien je
zelf niet over een fiets beschikt kun je er een
huren bij ons. Inschrijven en meer info over
wat de lessen juist inhouden vind je terug op
www.anzegem.be/starttomountainbike
Voor kinderen van het 4e-6e leerjaar is er in
de kerstvakantie een 4-daags mountainbikekamp!

Wist je dat….

… wij heel het jaar door op zoek zijn
naar animatoren?
Word je dit jaar 16 of ben je 16 jaar? Heb
je zin om kinderen een superleuke vakantie te bezorgen? Kom dan zeker eens
langs bij JD DoeKéZot (Landergemstraat
1) of voeg ons toe op facebook (FemkeMayli Van De Jeugddienst). Onze groep
animatoren is immers altijd op zoek naar
extra hulp.
Als animator werk je vrijwilliger (deze
dagen staan los van je dagen als vakantiejobber). In de kleine vakanties verdien
je voor een halve dag € 15 en voor een
volledige dag € 24. In de grote vakanties
kan dit oplopen tot € 29 per dag. Plezier,
fun en heel veel leute zijn verzekerd!!
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Maak van jouw straat een
speelstraat!

Voorwaarden:
• 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
Kandidaturen: bij de Jeugddienst en dit liefst
voor 9 oktober.

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

Senioren
Aktiv+: Bolletra en volksspelen
ma 17 okt | Donkvijvers, Oudenaarde

Bolletra doet denken aan het alom bekende
petanque. Met behulp van grote bolle schijven moet je zo dicht mogelijk bij de stake
(rond merkpunt in een cirkel) proberen te
eindigen, alleen ligt de moeilijkheid in de
ronding van de baan.
Daarnaast kan je ook nog volksspelletjes
spelen.
€ 10: spelletjes, busvervoer, koffie en taart
inbegrepen | inschrijven bij de Sportdienst
en dienst Sociaal Welzijn
Busvervoer: 13u15 aan de kerk in Vichte en
om 13u30 aan de sporthal van Anzegem.

Bolletra: een moeilijkere versie van petanque.

OES PLEKKE

Oes Plekke

voor de 55-plussers
in elke dorpskern een gezellig diner
met aansluitend een vrijblijvende activiteit

ma 24 oktober | Mensindezaal | 11u30 | 10
euro voor dagschotel en koffie

Basiscursus computer voor senioren
In deze cursus leer je je computer opstarten en afsluiten, werken met de muis, een
programma openen en afsluiten en werken
met het toetsenbord.

Inschrijven voor de allerlaatste Oes Plekke van
2016 kan nog tot 17 oktober bij dienst Sociaal
Welzijn, Lieven Bauwensstraat 40
tel 056 78 26 23 | sar@anzegem.be
Vervoer een probleem? Geen nood, wij helpen
mee zoeken, bel 056 78 26 23 (Annah).
Wanneer en Waar

OES PLEKKE

Vanaf 14u kan je aansluiten voor:
• infosessie “Hoe kan je veilig online shoppen?”. EenOpeningsuren
deskundige
maakt
je wegwijs in de
en Prijs
Inschrijven
digitale winkelwereld | gratis | foyer Mensinde
• Petanque en kubb: samen gezellig een balleke gooien of ga je de uitdaging aan om een
spelletje Kubb te spelen | gratis | aan de Mensinde
maandag 8 februari ‘de Speldoorn’ Heirweg
maandag 29 februari ’OC Groeninge’ Kaster
maandag 21 maart ‘de Stringe’ Vichte

Restaurant ‘oes Plekke’ telkens open
van 11u30 tot 14u
Aansluitende activiteit start om 14u
Prijs maaltijd: €10 (dagschotel en koffie)
€2 (UITkansenpas)

maandag 18 april ’de Ansold’ Anzegem
maandag 25 april ’de Linde’ Ingooigem

Sociaal Huis
dienst Sociaal Welzijn
L. Bauwensstraat 40
8570 ANZEGEM
056 78 26 23
oesplekke@anzegem.be

Geen schoolse toestanden maar een cursus
waarin je op eigen tempo computervaardigheden aanleert.
Tien lessen | € 10 | start op 7 november in
het Sociaal Huis in Vichte
Inschrijven voor 25 oktober via Sociaal Huis/
dienst Sociaal Welzijn, L. Bauwensstraat 40
of tel 056 78 26 23.

UiT in Anzegem: oktober
Cultuur
za 8

Workshop “Artistiek op doek” / 14u tot 16u / €3 voor leden en €5 voor niet-leden / OC Groeninge(K) / org. Gezinsbond Kaster

za 8

Herfstconcert K.M. Sint-Cecilia Vichte / De Stringe(V) / €8 / 19u30 / ook op zo 9 om 18u30

za 8

Tentoonstelling “Vormtaal versus beeldspraak” / met werk van Liliane Demeester, Philippe Mattelaer, Luc Michiels en Jimmy
Wyseur / Oude kerk(V) / open van 10u tot 18u / ook op zo 9, za 15 en zo 16

zo 9

Daguitstap Frans-Vlaanderen: Noordpeene en Kassel / met autocar / opstapplaats: kerk Vichte / van 8u tot 20u30 / info:
dimdhondt@gmail.com / org. De Vlaemsche Stooringhe

do 13

Filmvoorstelling: “Problemski Hotel” / 20u / kerk Tiegem / org. Bibliotheek Anzegem

vr 14

Toneelvoorstelling “Drie doffers voor een duivin” / door Toneel ’t Vat Anzegem / Zaal Ansold(A) / 20u / €8 / ook op 15, 21 en
22 okt om 20u en op 16 okt om 18u

za 15

Muziektheater: “Bakteurs” door Jan Van Looveren & Peter Thyssen / 20u / De Stringe(V) / €15 / org. Gemeenschapscentrum
Anzegem m.m.v. KVLV Anzegem

za 15

Buren bij Kunstenaars met voorstelling artistiek werk van Lies Vanmarcke / Antonius-Eik 39, Ingooigem / van 10u tot 14u /
ook op zo 16

wo 19

Voordracht: “Hoe Europa ons leven beïnvloedt” door Prof. Hendrik Vos / Gemeenteschool Ingooigem / 20u / org. Davidsfonds AKTIV

za 22

Lyrische avond / van Mozart tot Brossé / Sint-Stefanuskerk(V) / 20u / org. Anzegems Orgelcomité

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: oktober
za 29

Muzikale humor: “Lof der zotheid” door Ann Helena Kenis / 20u / Zaal Ansold(A) / €10
org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. Femma Anzegem

ma 31

Familievoorstelling (muziektheater): “Don Quichot?!” door Tweelicht & Zoon / 14u30
Zaal Ansold(A) / €7 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. Spikkerelle Avelgem,
GOSA en JGA Gezinsbond gewest Avelgem

Senioren
di 18

Bezoek aan kaasmakerij Flandrien, Wervik / 14u / info: Marc Ronsse 056 68 73 10 /
org. 50 Actief Anzegem

Sportief
za 8

Bergkermis Tiegem / 14u / jogging-stratenloop

za 15

Dag van de trage weg / wandeling / afspraak aan parking De Stringe(V) / 9u30 / org.
Natuurpunt Krekel Anzegem

zo 23

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

do 27

11e Zaaitocht / Start aan De Kleine Kluis(G) / Afstanden: 6-12-18-24 km / starturen: 7u tot 15u / org. De Textieltrekkers(V)

do 27

Fietstocht Ingooigem (15 tot 20 km) / De Linde (I) / 14u / org. Sportdienst Anzegem

zo 30

26e Herfstwandeling Op en Rond Tiegemberg / inschrijven vanaf 7u30 in de Mensindezaal(T)

vr 4 nov.

Sportdag kleuter / Sporthal Anzegem / van 8u45 tot 16u30 / org. Sportdienst Anzegem

Feest
za 8

Prijskaarting Bieden en manillen / 17u30 / café De Sportduif(A)

zo 9

Bergkermis Tiegem / 10u30 Mis in Boskapel / 11u30 aperitief in tent / 12u steakfestijn à volonté – inschrijven 056 68 93 40

za 15

Eetfestijn BS Het Bollebos(A) / van 11u30 tot 14u en van 17u30 tot 21u / org. vriendenkring en ouderraad

zo 16

Koekjeskaarting / vanaf 9u / Zaal De Linde(I) / verse wafels vanaf 14u / org. KWB Ingooigem i.s.m. Femma Ingooigem

vr 21

Doorlopend koffie- en koekjeskaarting t.v.v. De Dorpskaarters / café De Sportduif(A) / ook op za 22

zo 23

Eetfestijn KLJ Tiekakewa / Kip met frietjes / OC Groeninge(K) / 11u30 / €15 – kinderen tussen 5 en 12j. €9

zo 23

Eetfestijn t.v.v. Supportersclub Sep Vanmarcke / Ardeens gebraad met warme groenten / De Stringe(V) / vanaf 11u30 en van
12u tot 14u “Sep Vanmarcke signeert” / info: 0474 86 17 81

zo 6 nov.

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

Jeugd
vr 7

Bergkermis Tiegem / Superstar Deejay / Tent Tiegemberg / org. Scouts Tiegem

za 29

Viva Halloween voor alle kinderen / café De Sportduif(A)

Varia
wo 5

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

Za 8

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

za 8

Bramen trekken / Bassegembos / 9u / org. Natuurpunt Krekel Anzegem / ook op za 15, za 22 en za 29

za 8

Nacht van de duisternis / Bassegembos / 19u / org. Natuurpunt Krekel Anzegem

za 15

Pirobak / in Nieuw Yvegem(I), bij Luc Lakiere, ook op zo 16

za 15

Pirobak / in de Bergrust(A), bij Dimitri en Linda, ook op zo 16

zo 16

Pluk zelf je appel / Dolage(T) / van 10u tot 17u

do 20

Bloedinzameling / 17u30 tot 20u / Mensindezaal(T)

za 22

Pirobak / in Den Ouden Koestal(T), bij Marc en Rita Delobelle, ook op zo 23

za 22

Quiz Beker van de Burgemeester / 4e ronde / OC Groeninge(K) / 19u / org. KLJ Tiekakewa

zo 23

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

di 25

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

wo 26

Zoeken naar paddenstoelen in de heerlijkheid Hemsrode te Anzegem / gids: Christine Hanssens / 13u30 / org. Mycologia
Zuid-West-Vlaanderen

za 29

Bietentocht / Gemeenteschool Vichte / 19u / €1 (incl. soep, versnaperingen en sfeer) / org. Gezinsbond Vichte
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Jouw activiteit in de UiT-agenda van november? Geef
die dan voor 13 oktober door via www.uitdatabank.be.
Dit infoblad wordt verdeeld in week van 31 oktober en
bevat alle activiteiten tot en met 4 december.
v.u.: burgemeester Claude Van Marcke
De Vierschaar 1 – Anzegem

