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Dorpsoven in Kaster

Een nieuwe manier om mensen samen te brengen
In Kaster bouwden enkele geëngageerde
inwoners en verenigingen een traditionele Vlaamse bakoven in de tuin van Leefschool Groene Poortje (Groeningestraat).
Met deze dorpsoven krijgt Kaster er een
origineel aanknopingspunt bij om mensen
samen te brengen.
De Kasterse verenigingen – oudercomité
Leefschool Groene Poortje, straatcomité,
pingpongclub, Gezinsbond Kaster – zijn betrokken bij het initiatief. Zij kunnen van de
oven gebruik maken voor hun activiteiten.
Maar ook individuele inwoners kunnen hier
een voorraad ouderwetse broden bakken of
een familiefeest houden met zelfgemaakte
pizza’s. In samenspraak met de buurtbewoners kunnen feestjes alleen op zaterdagmiddag, niet ’s avonds. Wie de oven wil gebruiken, neemt vooraf contact met Leefschool
Groene Poortje Kaster, en huurt er ook het
zaaltje van de school bij.
Om het hele proces van stoken en bakken
onder de knie te krijgen, komen er in het najaar bakworkshops. De kunst van het bakken
in een traditionele houtgestookte oven kan
op die manier ook onder jonge mensen weer
verspreid worden. De leefschool werkt een
educatief project uit waarbij de kinderen het
proces van graan tot brood ervaren en zelf

De dorpsoven is bijna af. Een origineel aanknopingspunt om mensen samen te brengen.

actief meewerken om graan te malen, deeg
te kneden en brood te bakken.
1.250 euro financiële steun
Voor de bouw van de oven konden de initiatiefnemers rekenen op een financiële bijdrage van Cera en ook wij ondersteunden dit
project voor de versterking van de dorpskern.
Zo gaven we 1.250 euro en hielpen we met

de bouw van de oven.
Initiatiefnemers Dirk en Katrijn bedanken in
het bijzonder ook Lucien De Wolf voor het
kundige metselwerk en Luc Christiaens voor
de dakwerken, dank ook aan de firma Doubeton, Steven Voet, Dirk Avet en ook de andere helpende handen die hier niet genoemd
werden.

Klijtberg afgesloten

De Klijtberg is nog tot het voorjaar 2017 afgesloten.

In deze nieuwsbrief:
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Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet, is gestart met de bouw
van de nieuwe brug in de Klijtberg. Deze werken zullen tot het voorjaar van 2017 duren. De
Klijtberg is daardoor afgesloten voor alle verkeer. We hebben een veilige omleiding voor de
fietsers en voetgangers uitgestippeld: via de Goed ter Motestraat en verhard pad tot de N36,
gedeeltelijk langs de N36 tot de Klijtberg. De omleiding voor het autoverkeer is voorzien via
de N36. In het weekend van 10 september zal de bestaande brug worden afgebroken en zal
er zowel overdag als ‘s nachts wat geluidshinder zijn.
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Algemeen

Drie deeltijdse Schoonmakers/Schoonmaaksters gezocht
Het gemeentebestuur en OCMW van Anzegem zijn op zoek naar drie deeltijdse schoonmakers/schoonmaaksters en dit als volgt:
2 functies van 20u per week: schoonmaak in het kader van het dienstenchequebedrijf OCMW.
Je staat in voor de hygiëne en netheid en de
logistieke taken in huishoudens ten dienste
van klanten. Zo draag je bij tot een optimale
kwaliteit van leven en wonen van het thuiszorgcliënteel van het OCMW. Je bent discreet,
stipt en empathisch ingesteld.
1 functie van 22u per week: schoonmaak
gemeenteschool Vichte.
Je zorgt dat het schoolgebouw (en de aanpalende refter, speelkoer en sanitair) er steeds
piekfijn bij liggen. Je bent kindvriendelijk,
stipt en flexibel ingesteld.
Er is geen diplomavoorwaarde, maar ervaring is een pluspunt. We organiseren een
gezamenlijke selectieprocedure, waarvan de
resultaten voor zowel gemeente als OCMW
gelden. Een gemeenschappelijke werfreserve
voor max. 24 maanden wordt aangelegd.

056 69 44 53, secretariaat@anzegem.be of
Gemeente Anzegem, De Vierschaar 1 – 8570
Anzegem.

Interesse?
Meer info over de job en de voorwaarden kan
je vinden op www.anzegem.be/vacatures.
Je kan ons ook telefonisch contacteren via

Zend je schriftelijke kandidatuur met motivatiebrief, Curriculum Vitae, sollicitatieformulier
(terug te vinden op www.anzegem.be/vacatures) en uittreksel strafregister (model 2)

We zijn op zoek naar drie schoonmakers (m/v) voor bij het OCMW en het gemeentebestuur.

aangetekend uiterlijk op 14 september 2016
(poststempel telt) naar Gemeentebestuur Anzegem, De Vierschaar 1 – 8570 Anzegem of
geef deze af in het hoofdgemeentehuis tegen
ontvangstbewijs.
De ingediende kandidaturen zijn zowel geldig voor de gemeente als het OCMW.

Medewerk(st)er schoolrefter gemeentelijke lagere school
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die over de middag een handje toesteekt in de refter
van de gemeentelijke lagere school. Als medewerker verzorg je de tafelschikking van de
refter, ruim je af en was je de glazen af. Je leeft de hygiënevoorschriften voor het werken
met voedingswaren strikt na en je staat ook in voor het organiseren en onderhouden van je
werkplek. We zoeken hiervoor enthousiastelingen die zelfstandig kunnen werken, contactvaardig, organisatiebewust, stipt en hygiënisch zijn.
Je wordt ingezet tijdens de middagpauzes op schooldagen (c.a. 2u per dag, niet op woensdagen en tijdens schoolvakanties). De dagen waarop je je wenst te engageren zijn overeen
te komen.
Meer info?
www.anzegem.be/vrijwilligerswerk

Doe mee aan het Groot Buurtenonderzoek

Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte onderzoek naar de manier
waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Via een bevraging
in alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen individuele burgers, buurtverenigingen, wijkcomités en bewonersgroepen hun mening geven over de buurt waarin ze wonen.
De resultaten van het onderzoek geven steden en gemeenten waardevolle informatie over de
behoeften en bekommernissen op buurtniveau. Zeker doen, dus!
www.buurtenonderzoek.be
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Algemeen

Ontmoetingslokaal zoekt naam!
(en de vinder krijg 50 euro!)

We zijn op zoek naar een passende naam voor het ontmoetingslokaaltje dat zich op de benedenverdieping van het appartement aan het L.
Isebaertplantsoen (Vichte) bevindt. Hiervoor roepen we jullie hulp in.
Creatieve burgers kunnen hun voorstel nog doorsturen tot 30 september 2016.
Alle voorstellen zullen aan een onafhankelijke jury anoniem worden
voorgelegd. Wie de beste naam bedenkt, krijgt hiervoor een Anzegembon t.w.v. 50 euro.
Leuke vondsten kan je doorsturen via communicatie@anzegem.be of
naar gemeente Anzegem ‘Ontmoetingslokaal zoekt naam’, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem. Het volledige reglement kan je raadplegen
via www.anzegem.be/ontmoetingslokaalzoektnaam.

Dit ontmoetingslokaaltje is nog op zoek naar een passende naam. Suggesties zijn welkom!

Bescherm je fiets tegen diefstal
Gratis fietsgraveeractie op woensdag 14 september

Jaarlijks worden er duizenden fietsen gestolen. Een eenvoudige manier om jouw fiets te
beschermen tegen diefstal is door hem te laten graveren. Je rijksregisternummer wordt
dan aangebracht op het fietsframe. Door deze unieke code kunnen teruggevonden fietsen
ook snel aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd worden.
In samenwerking met Veloods organiseren we daarom ook dit jaar een grote fietsgraveeractie.
Deze vindt plaats op woensdag 14 september van 14u-17u in de loods van de gemeentelijke Technische Dienst, Ingooigemstraat 7.

Belangrijke wijziging voor bromfietsen!
Vanaf 11 december 2016 moeten alle
bromfietsen voorzien zijn van een kentekenplaat. Sinds 31 maart 2014 worden
nieuw aangekochte bromfietsen wel al
ingeschreven en voorzien van een kentekenplaat, maar wie van voor die datum een
bromfiets heeft, weet misschien nog niet
dat ook zij hun voertuig moeten inschrijven.
Zo wil men de verkeersveiligheid verder
optimaliseren: zoals controle van verzekerde voertuigen, identificatie van zowel
de bestuurder als de bromfiets zelf,…
Een bromfiets die zich niet geregulariseerd
heeft mag NIET meer op de openbare weg
komen.
Bij twijfel of voor meer uitleg: contacteer de
lokale politiepost.

Projectoproep: Buurten op den buiten

Maak kans op 5.000 euro subsidie voor jouw buurtproject!
Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunt de Koning Boudewijnstichting bewoners die een
concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een
dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. De Stichting wil vooral
projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken.
Meer info op www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2016/300197
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
september 2016def.indd 3
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Leefomgeving

Maak het groener in Anzegem!

Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ wil Natuur.koepel vzw, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen
en gemeente Anzegem, iedereen aanmoedigen streekeigen bomen en struiken aan te planten. Dit doen ze door verschillende soorten
plantenpakketten te verkopen. Er werden verschillende plantpakketten samengesteld volgens het type haag, bosje of houtkant dat je
wenst. Wil je een bijen- of vogelvriendelijke tuin of heb je een boontje voor klimplanten? Geen probleem, het assortiment werd verder
verfijnd en bevat nu ook heel wat soorten die per stuk kunnen besteld worden. Ook dit jaar is er een assortiment streekeigen kleinfruit
en fruitbomen. De opbrengst van de actie gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving. Dubbele winst voor
de natuur!
www.maakhetgroener.be

Wandelen met de hond?
Hou hem aan de Leiband!
Even de hond uitlaten? Goed idee,
maar hou hem wel aan de leiband!
Dat is veiliger voor iedereen.
Doet je hond zijn behoefte op straat
of in een tuin van iemand anders?
Laat dit dan niet liggen, maar neem
het mee. Wist je trouwens dat hondenuitwerpselen Neospora kunnen
bevatten? Dit is een parasiet die via
het spijsverteringskanaal in de koe
terechtkomt. Het maakt de koe niet
echt ziek, maar is wel de grootste
oorzaak van abortussen bij koeien.
Laat je hond dus zeker zijn behoefte
niet in een weide doen!

Voetgangerslichten Vichte
op de knop duwen!
Het Agentschap Wegen & Verkeer introduceerde aan de verkeerslichten in Vichte een
nieuw systeem. Voetgangers moeten nu op
de knop drukken, anders blijft het licht voor
hen op rood staan. Eens je op de knop hebt
geduwd, wordt het pas groen bij de volgende wissel.Duwen is dus de boodschap!

Groepsaankoop zonnepanelen
Via de groepsaankoop kunnen inwoners een compleet zonnepanelensysteem kopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring. Je wordt
helder en objectief geïnformeerd, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen. Door deze groepsaankoop kan een goed product
tegen een scherpe prijs worden aangeboden. Ook de kwaliteit van de
producten en leveranciers, kunnen op deze manier worden gewaarborgd.
Inschrijven kan van 1 sep. tot 4 okt. via www.wijkiezen.be.
4
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8/18/2016 9:19:42 PM

Vrije Tijd

Een speelmetamorfose voor Anzegem
Eind 2015 organiseerden we voor het
eerst een ‘budgetgame’ in Anzegem. Deelnemers aan dit spel – zowel volwassenen,
tieners en lagere schoolkinderen - mochten beslissen hoe zij 100.000 euro in publieke speelruimte zouden investeren. Het
resultaat: de jeugd heeft nood aan avontuurlijke en natuurlijke speeltoestellen
waarbij er ruimte is voor fantasie en die
op wandelafstand van hun woning liggen.
In een leefomgeving die steeds begrensder
en meer beschermend wordt, is er nood aan
speelruimte waar kinderen en jongeren op
verkenningstocht kunnen gaan. We hebben
hiervoor 100.000 euro voorzien, maar wilden
niet alleen beslissen wat we ermee zouden
doen. Daarom zetten we eind 2015 een heus
participatietraject op poten. We organiseerden een budgetgame waaraan er zowel tieners als volwassenen meededen en gingen in
alle Anzegemse scholen langs.
Dit resulteerde in vijf grote conclusies en tal
van concrete acties.
Enkele voorbeelden:
• Skateruimte aan site Torrebos
• Kaster – VBS Kaster:
Boomhut / klimtoestel opfrissen
Voetbalgoaltjes
• Vichte – Zone Nieuwe Kerk, …:
Peuter-Kleuter: klimmen en klauteren
6 tot 12: klimmen en klauteren
Tieners: hangstenen; hangbanken

Voetbalveldje behouden
• Speelbos Vichte (beukenhof):
Waterzone in het kader van de uitbouw
van de zachte ring / Voldoende natuurlijke
bouwmaterialen voorzien
• School Engelhoek (publieke zone)
Berg met glijbaan en tunnel
• Roterijstraat:
Multisportveld / Kabelbanen toevoegen
plaatsen twee voetbalgoals
• Speelbos site Douterloigne:
Aanleg nieuw speelbos in het kader van
reconversie site Douterloigne
• De Wortel – Torrebos – skatepark:
Hangbrug aan fietsheuveltjes / Klim- en
klauterparcours voor grote leeftijdsgroep

• Tiegembos:
Vervangen van defecte speeltoestellen
• Speelbos Schernaai:
Onderzoeken hangen kabelbaan mits
onderhandeling met eigenaar / Voldoende
natuurlijke bouwmaterialen voorzien,
Netel-, doorn- en braamvrij houden
• De Paloeder
Speelheuvels met tunnels, avontuurlijke
speelruimte, via projectmiddelen en in
samenwerking met chirojongens Yvegem
De volledige conclusies en de andere
concrete acties vind je terug op
www.anzegem.be.

Internationale Cross-Country Anzegem
Opnieuw gratis kaarten te verkrijgen!

Military Waregem organiseert in het weekend van 24 september
voor de 36ste keer haar Internationale Eventingwedstrijd. Op zondag
25 september vindt van 9u tot 18u het spektakelstuk en publiekstrekker de Cross-Country plaats op het prachtige kasteeldomein
‘Hemsrode’. Ruiter en paard moeten binnen een bepaalde tijd een
Cross-Country parcours met natuurlijke hindernissen afwerken.
Daarnaast kan je ook de Lifestylebeurs bezoeken en ook de allerkleinsten worden verwend met kinderanimatie, springkasteel,…
Gratis kaarten voor Anzegemnaren
We delen een honderdtal kaarten gratis uit aan de inwoners. Wie
zo’n kaart wenst (1 per persoon) kan deze van 12 tot en met 23
september afhalen in het hoofdgemeentehuis (dienst Communicatie). Eerst zaait, eerst maait!

Voor deze Cross-Country delen we een honderdtal kaarten gratis uit aan de
inwoners.

www.eventingwaregem.be
kaarten: Voorverkoop (bij Corbanie, ’t Cursiefje en garage Dubrunfaut): 7 euro, a.d.d.: 10 euro (-12 jaar: gratis).

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
september 2016def.indd 5
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Vrije Tijd

Wedstrijd: ontwerp recreatieve rustzone rond het uitkijkplatform
We zijn op zoek naar een inwoner die een
recreatieve rustzone ter hoogte van de
Tjampensstraat - Braamstraat over een
lengte van 200 meter en een breedte van 4
meter kan ontwerpen. We zullen dit doen
aan de hand van een wedstrijd.
Deze wedstrijd loopt tot en met 31 oktober
2016. Daarna zal de Werkgroep Advies Toeristische Troeven als jury optreden. De winnaar van de wedstrijd krijgt een Anzegembon
ter waarde van € 150.
Dit zijn een paar criteria waaraan het ontwerp moet voldoen: creativiteit, betaalbaarheid (max. €15.000), duurzaamheid, eenvoudig, pedagogische insteek of een verbinding
met het leven en werk van Streuvels, ...
Raadpleeg het volledige reglement op
anzegem.be.

Start nieuw cultuurseizoen

Gezocht: oorlogsverhalen voor
‘Elfstenentocht’

daar zit muziek in!

Wie nog een abonnement of een los ticket
wil kopen voor het nieuwe cultuurseizoen,
kan dit nog steeds bij het Gemeenschapscentrum.
Aftrap op vrijdag 23 september met het
toonmoment van ons eigen jongerencultuurproject Kunstze!, gevolgd door een
optreden van Milo Meskens (finalist De
Nieuwe Lichting) en met zijn debuutsingle
onmiddellijk benoemd tot hotshot op Studio
Brussel (tickets €9 – De Linde – 20u).
Zaterdag 24 september stellen Nele Bauwens en Ben Segers ‘Out of the blues’ aan
je voor, een gevarieerde muziekvoorstelling
geïnspireerd op Amerikaanse blues, rocka-

Na de succesvolle route ‘Literaire Lus’
start de intergemeentelijke werkgroep
Wielsbeke-Anzegem-Deerlijk de ‘Elfstenentocht’. Daarvoor zijn ze op zoek naar
oorlogsverhalen die zich afspelen in de
drie gemeenten. Uit de inzendingen kiezen
we er elf en deze krijgen elk een ‘stenen
monument’ langs de nieuwe route.
billy, country en southern soul; Ze worden
hierin begeleid door een paar zeer straffe
muzikanten uit The Whodads.
(tickets € 17 – De Stringe – 20u)
Tickets:
056 68 82 50 / cultuur@anzegem.be

Ken jij een sappige, leuke, spannende
of ontroerende anekdote over oorlog of
vrede? Stuur jouw verhaal dan vóór 30
september naar de Toeristische Dienst,
Westdorp 3, 8573 Anzegem of via
toerisme@anzegem.be.

Ontmoetingsnamiddag OCMW
wo 21 sep | De Stringe | 14u30 (deuren open om 13u30) | € 2

Naar goede gewoonte organiseert OCMW Anzegem ook dit jaar een
ontmoetingsnamiddag voor 65-plussers, zieken en personen met een
beperking. Terwijl je geniet van de optredens bieden we je een koffietafel aan.
Treden voor je op: EDDY HERMAN, SHOWBALLET SHOWCASE, ACCORDEONIST JOHAN VEUGELERS en WENDY VAN WANTEN.
Kaarten (voor 16 september): bij het Sociaal Huis, Lieven Bauwensstraat 40, in het hoofdgemeentehuis van Anzegem of tijdens de zitdagen van de Dienst Sociaal Welzijn in de deelgemeenten.
6
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Praktisch

Kermisfeesten
Zowel in Anzegem, Tiegem, Kaster, Vichte en Ingooigem zijn er
deze maand kermissen. In onze UiT-agenda kan je het programma raadplegen, maar hier geven we alvast wat ‘tips’ mee.
Anzegem
Op vrijdagavond om 18u30 is er een prijzenworp (500€) aan het balkon van het gemeentehuis en de kermisattracties zijn tussen 18u15
en 18u30 gratis. Ondertussen strijden Anzegemnaren of aangeslotenen bij een Anzegemse fietsclub voor de eerste plaats op de wielerwedstrijd ‘GP Vloeren D’Hondt’.
Kinderen komen op zaterdagnamiddag aan hun trekken met de stepjeswedstrijd en de kleurplatenshow. De kleurplaten kan je vinden bij
de handelaars (meer info: facebookpagina Kermis Anzegem Dorp). Op
zondag kan je tussen 14u en 19u naar het beeldend werk van Gerda
Vanlaeke gaan kijken.
Tiegem
Op vrijdag kan je in de kerk genieten van ‘A World of Comedy’ met
Kamagurka, Bart Vantieghem, Jens Dendoncker en Jan Bart De Meulenaere. Op zaterdag 17 september is er dan Tiegem Rockt. Een gratis
festival met optreden van ‘Band of Eli, Jacle Bow, Rhea, Customs en
Dirk Stoops’. (www.tiegemrockt.be)

Vichte
Op dinsdag 20 september vindt in Vichte de 84ste Textielprijs plaats.
Deze wielerwedstrijd voor Elite en Beloften komt aan in de Oudenaardestraat (www.textielprijsvichte.be). Daarnaast kan je op vrijdagavond
genieten van een concert van Il Sogno in de Oude Kerk.

UiT in Anzegem: september
Cultuur
za 3

Tentoonstelling Indigo / Ansold (A.) / 14u-19u / ook op zo 4 sep van 10u-19u

zo 4

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Tentoonstelling Beeldend Werk van Gerda Vanlaeke / gemeentehuis Anzegem / 14u19u

za 10

Tentoonstelling Cauchois / duiven / Mensindezaal Tiegem

vr 11

Open Monumentendag: Het Lijsternest belicht! / gratis rondleidingen / 11u-18u / Lijsternest (I.)

vr 16

Kermisfeesten Tiegem / Tiegem Comedy “A World of Comedy” met optreden van Kamagurka, Bart Vantieghem, Jens Dendoncker en Jan Bart De Meulenaere / kerk Tiegem / 20u / €15 / kaarten 0495 38 31 73

za 17

Kermis Vichte / tentoonstelling van schilderijen en keramiek / Oude Kerk (V.) / 14u-18u / org. Iloilo

vr 23

Muziek: Kunstze! & Milo Meskens / zie rubriek Vrije Tijd

za 24

Muziek: “Out of the blues” door Nele Bauwens & Ben Segers / zie rubriek Vrije Tijd

za 24

“Spinsels, Sprokkels en Sporen” / 7 vrouwen in verbinding met het bos. Kunst in Bassegembos n.a.v. het 20-jarig verwerven
van Bassegembos door Natuurpunt Krekel(A) / van 11u tot 17u /zo 25 om 11u feestelijk moment / Vrije toegang, Bassegembosstraat verkeersvrij, uitgestippeld parcours, kinderzoektocht / org. Natuurpunt Krekel i.s.m. Natuur.koepel, mina- en cultuurraad Anzegem / ook op zo 25

za 24

Tentoonstelling Lucas Van Robays: olie op doek / Oude kerk(V) / 14u-19u,nocturne op 24 en 30/09 tot 22u, of na afspraak
(tel 0475 93 18 64) / ook open op zo 25, za 1 en zo 2 okt.

zo 25

Boekententoonstelling Davidsfonds Tiegem-Ingooigem / Mensindezaal Tiegem

di 27

Workshop: Behandeling met oorkaarsen / Zaal De Sportduif(A) / 14u30 / org. VIVA-SVV Anzegem

za 1 okt

Master Switch / 19u30 / zaal Ansold (A) / € 8 vvk, € 10 add, -12j: gratis: info@muziekanzegem.be of tel 056 77 65 73 / org.
Kon. Muziekmaatschappij De Eendracht

Senioren
di 20

Voordracht “Meer met minder” / 14u / Gasthof ’t Park(T) / / info: Marc Ronsse 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

Sportief
zo 11

Prutsketochten / Start aan De Stringe(V) / Afstanden: 4-6-12-18-25-32-42 km / starturen: 7u tot 15u / org. De
Textieltrekkers(V)

zo 18

Kermisfeesten Tiegem / Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen / 15u / org. Wielerclub “De Bergklimmers”(T)

zo 25

Internationale Military / Crosscountry op het kasteeldomein Hemsrode in Anzegem / 9u / €10

di 27

Wandeling Rugge (7 km) / Kerk Sint-Lodewijk / 14u / org. Sportdienst Anzegem
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: september
do 29

Fietstocht Heirweg (15 tot 20 km) / De Speldoorn(H) / 14u / org. Sportdienst Anzegem

Feest
vr 2

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / 17u30 / Wielerwedstrijd ‘GP Vloeren D’HOndt’

vr 2

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Opening feestelijkheden om 18u / kermisattracties
zijn gratis tussen 18u15 en 18u30 / om 18u30 start de prijzenworp (€500)

vr 2

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / kermismenu in brasserie Oud Gemeentehuis / ook
op zo 4

za 3

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Stepjeswedstrijd rond het gemeentehuis van Anzegem
/ €3 / Prijsuitreiking na de Papa Chico-show van 17u30 / De Sportduif(A)

za 3

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Kermisbarbecue gevolgd door kermis-TD / vanaf
18u30 / €20 / ingang TD gratis / De Ark(A)

za 3

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Italiaanse avond in Brasserie Oud Gemeentehuis

zo 4

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / 10u30 / jaargetijde op de autoscooter /
’s middags: kemismenu

zo 4

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / 3e Billenkarrace ‘GP Bakker Jan’ / Rond de dorpskern
met go-carts / Teams van max. 6 pers. / €20 inschrijving / Grote prijzenpot / De Ark(A)

zo 4

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Pimp my Ride / op het parcours van de billenkarrace
showen kinderen hun gepimpte fiets, step, go-cart / 15u / alle creatievelingen worden
beloond met extra kermis / De Ark(A)

zo 4

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / spetterend vuurwerk om 22u

ma 5

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / om 12u30 Eetfestijn / om 15u30 Papa Chico Team

di 6

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / 17u30 Bingo met gratis barbecue / 21u45 Trekking tombola / 22u afsluiten met gratis glas
champagne

vr 16

Kermis Tiegem / kerkplein Tiegem / tot 19/09

vr 16

Kermis Vichte / kerkplein Vichte / tot 19/09

vr 16

Kermis Vichte / optreden van IL SOGNO, het muziekensemble van de Lovie / Oude Kerk (V.) / org. Iloilo

za 17

Kermisfeesten Tiegem / “Tiegem Rockt” / met optreden van Band of Eli, Jacle Bow, Rhea, Customs en Dirk Stoops / vanaf
16u / Kerkplein Tiegem / toegang gratis

zo 18

Kermis Vichte / Braziliaans visgerecht / Oude Kerk (V) / 12u / org. Iloilo samen met Boekenbeurs Davidsfonds Vichte

ma 19

Kermisfeesten Tiegem / 19u barbecue in Zaal ’t Park(T) – inschrijven vooraf

za 24

Feest in het Dorp / doorlopend feest vanaf 10u / kinderrommelmarkt, feestelijke barbecue, Grijslokes got Talent, kinderanimatie en schooloptreden / parking achter de kerk van Grijsloke / org. Ouderraad De Verrekijkers Grijsloke

zo 25

Kermis Kaster

vr 30

Kermisfeesten Ingooigem / t.e.m. ma 3

zo 2 okt.

Eetfestijn Ziekenzorg Tiegem-Kaster / OC Groeninge(K)

Varia
za 10

Tweedehandsbeurs / tafelverkoop van kinderkledij, speelgoed, babykledij en babyspullen / Zaal Ansold(A) / van 9u30 tot
12u30 / org Gezinsbond Anzegem

zo 11

CD&V Gezinsdag / OC Groeninge(K)

wo 14

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

vr 23

Fruitkaarting t.v.v. Supportersclub Sep Vanmarcke / 18u / café-zaal De Sportduif / inleg 1,25 euro / Kaarten te verkrijgen
bij wesleyvandevijvere@telenet.be, 0474 86 17 81, jacques.vandevijvere@telenet.be en Café de Sportduif

za 24

Quiz beker van de burgemeester / 3e quiz in de competitie / Grijsloke feesttent / 19u / org. Ouderraad De Verrekijkers Grijsloke

za 1 okt.

Bramen trekken / van 9u tot 12u / Bassegembos / org. Natuurpunt Krekel Anzegem

wo 5 okt. Bloedinzameling / 17u30-20u / Zaal Ansold

Colofon:

Jouw activiteit in de UiT-agenda van oktober? Geef die dan voor 15
september door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld
in week van 3 oktober en bevat alle activiteiten tot en met 1 november 2016.
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