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Een warm nieuw jaar toegewenst!
Beste inwoners van Anzegem
Via deze weg wens ik je alvast een warm
nieuw jaar toe.
Een jaar geleden schreef ik als kersvers burgemeester ook al het voorwoord in Aktiv. Toen
stonden we als nieuwe en gemotiveerde bestuursploeg klaar om uit de startblokken te
schieten. Klaar om van Anzegem een leefbare
en bruisende gemeente te maken. Boordevol
plannen en ideeën, ongeduldig trappelend
om die te mogen uitvoeren. 2013 is dan ook
voorbij gevlogen. Samen met een gemotiveerde en hard werkende ambtenarenploeg
zijn we er immers in geslaagd het afgelopen
jaar heel wat te realiseren.
700 ideeën
Zo stond 2013 in het teken van de opmaak
van het meerjarenplan. Daarin hebben we
vastgelegd wat we in de komende 6 jaar allemaal willen realiseren. Dit deden we echter
niet alleen, want we luisterden ook naar jouw
ideeën, opmerkingen en verzuchtingen. Via
een grote inspraakronde en een enquête kregen we van jullie maar liefst 700 bruikbare
ideeën. Die met de hoogste prioriteit en de
meest haalbare belandden in het meerjarenplan.
De Buitenschoolse Kinderopvang namen we
ook onder handen. We hebben ervoor gezorgd dat we nu alle buitenschoolse kinderopvangen in alle scholen beheren. Hierdoor
kunnen we ieder kind dat nood heeft aan
buitenschoolse opvang in onze gemeente
dezelfde kwaliteit bieden en dit ongeacht de
plaats.
Nog op schoolvlak lanceerden we op één
september het Bonanza-busproject. Met dit
initiatief geven we alle scholen op ons grond-
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en ook dit was 2013: v.l.n.r. en onder naar boven: bosdag Hemsrode, huldiging doend’rik, open
monumentendag, ondertekening SAVE-charter, opening dorpskern Grijsloke, verhuis bib Ingooigem

gebied de kans gebruik te maken van busvervoer voor bv. didactische uitstappen.
Zachte ring
Een paar maanden geleden zijn we ook gestart met de zachte ring. Met deze ring willen
wij een veilige route rond de verschillende
dorpskernen voor de zwakke weggebruikers
uitstippelen en hier verschillende toeristische
troeven aan koppelen.
Ook onze handelaars kregen een duwtje in de
rug en dit met de lancering van de Anzegembon. Bij meer dan 130 handelaars in onze
gemeente kan je sinds kort betalen met deze
cadeaubon.
Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat
het hoofdgemeentehuis beter toegankelijk is
voor de werkende burger. Sedert een aantal
maanden kan je immers ook iedere zaterdagvoormiddag tussen 9u en 11u bij dienst
Burgerzaken terecht.
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Zijn we een gemeente
met een hart?

Vernieuwen voet- en fietspaden
We hebben in 2013 dus niet stil gezeten en
zijn dat ook niet van plan in 2014. Het voorbije jaar werden de Populierenlaan, de Weggevoerdenlaan, de Domien Veysstraat en het
voetpad aan de Kerkdreef vernieuwd en ook
in 2014 zullen er heel wat voet- en fietspaden (bv. Schaliënhof) heraangelegd worden.
Daarnaast werken we verder aan de opstart
van een nieuw jeugdhuis en zullen we een
vrijetijdspas lanceren. We willen een loket
van het kind en vrije tijd oprichten en zetten
mee onze schouders onder de herdenking
‘100 jaar Groote Oorlog’.
Tot slot wil ik iedereen oproepen om mee te
werken aan dit Anzegem. Samen maken we
van onze gemeente de warme thuis die we
allemaal nodig hebben.
Je mag alvast op mij rekenen!
Claude Van Marcke
Jouw burgemeester

Leefomgeving

Omleidingsweg

Mer-studie moet herhaald worden omwille van procedurefouten
Het provinciebestuur stelde ons eind november in kennis dat het plan-MER voor
de omleidingsweg niet rechtsgeldig is opgemaakt.
In deze studie, die liep van 2009 tot 2011,
werden voor de verschillende tracés de mogelijke effecten op het milieu, het landschap,
de leefbaarheid,… onderzocht. Op basis
van dit rapport besliste de deputatie om de
omleidingsweg te plannen via tracé West-A.
Omwille van procedurefouten die de provincie toen gemaakt heeft, moet deze studie nu
volledig vanaf het begin worden hernomen.
Als gemeentebestuur streven we naar een
open en eerlijke communicatie en daarom
willen we jullie via deze weg tijdig op de
hoogte brengen.
Initiatieven stopzetten
In 2013 drongen we meerdere malen bij het
provinciebestuur aan om alle initiatieven
omtrent de eventuele aanleg van een omleidingsweg rond het centrum van Anzegem
stop te zetten.
De grote impact en vele gevolgen van een
bijkomende gewestweg met verschillende
nieuwe kruispunten doorheen ons heuvellandschap kaartten we uitvoerig aan bij de
provincie. Ook het protest dat nog steeds
leeft bij de bevolking maakten we op verschillende momenten duidelijk.

Door procedurefouten moet de MER-studie over de omleidingsweg hernomen worden.

Toch beslist de deputatie opnieuw om verder
te gaan met de opmaak van een provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan voor het vastleggen
van een reservatiestrook voor het tracé West
A.

We zullen ook dit keer het provinciebestuur
en de Vlaamse overheid verzoeken rekening
te houden met de visie van Anzegem en te
stoppen met alle acties omtrent de aanleg
van een omleidingsweg.

Blijven verzetten
Wij zijn nog steeds principieel tegen de komst
van de ring en zullen ons dan ook blijven
verzetten tegen deze plannen van het provinciebestuur. Onderzoek naar alternatieve
en innovatieve oplossingen om mogelijke
toekomstige mobiliteitsproblemen in de regio
aan te pakken is immers meer aangewezen.

Indien het provinciebestuur toch doorgaat
met het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan dan hebben we ons voorgenomen
om alle stappen in het planningsproces van
heel dichtbij te volgen en mee de voorwaarden te bepalen.

Sluwer dan een vos?
Vossen zijn helemaal terug van weggeweest. Hierdoor zijn de
klachten over het roven van pluimvee toegenomen. Gelukkig kan
een voldoende beveiligd kippenhok een slachtpartij voorkomen.
Vossen eten vooral kleine zoogdieren zoals ratten, muizen en konijnen. Daarnaast ruimt hij ook heel wat kadavers op. Deze toppredator
heeft dus een belangrijke plaats in ons ecosysteem.
Hoe bescherm je jouw kippen?
Een goed afgesloten kippenren bestaat uit een stevige, fijnmazige
omheining van 2 meter hoog waarvan de bovenkant naar buiten is
omgeplooid (of met schrikdraad is voorzien). De omheining dient ook
een halve meter ingegraven te worden of je kan rond de omheining
een rij tegels plaatsen. Vermits de vos overwegend ‘s nachts jaagt is
een afgesloten nachthok de eenvoudigste oplossing om schade door
vossen (en andere dieren) te voorkomen.

Pluimvee aangevallen door vossen?
Meld dit dan aan de Hubertus vereniging.
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Meldpunt
Werd je pluimvee toch gebeten door een vos, dan kun je dat melden
op de site van de Hubertus Vereniging (www.hvv.be) onder de
rubriek vossenschade. Werd het echter aangevallen door een loslopend huisdier, of je hebt een dringende melding over stropers, dan
contacteer je best de lokale politie.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Leefomgeving

Nieuwe restafvalzakken
Vanaf 1 januari 2014 lanceert IMOG nieuwe restafvalzakken: zelfde formaat, zelfde handigheid en in de hele Imog-regio te koop en
buiten te plaatsen. De afvalzakken kennen een eenmalige prijsaanpassing, maar die blijft tot in 2019 ongewijzigd.
De intergemeentelijke restafvalzak is in meerdere gemeentes identiek. De zak, met paarse opdruk “Mijn nette regio”, biedt heel wat
voordelen voor de inwoners. Zo maakt het niet meer uit waar je hem
koopt en bovendien kan hij in alle gemeenten van IMOG buitengeplaatst worden (behalve in Kortrijk). De bijvoorbeeld in Waregem gekochte restafvalzakken kunnen dus gerust op de stoep van je huis in
Anzegem staan.
Prijs?
Grote restafvalzak
Kleine restafvalzak
PMD-zak 		

De nieuwe restafvalzakken kan je in de volledige IMOG-regio kopen en
buiten zetten.

80 L
40 L 		
60 L 		

€ 1,60
€ 0,85
€ 0,15

En wat met mijn oude zakken?
De oude restafvalzakken, met groene opdruk, zijn nog geldig tot 31
maart 2014. Na deze datum worden de buitengeplaatste zakken door
de ophalers niet meer meegenomen.
Van maandag 24 maart tot en met maandag 31 maart kan je
wel jouw oude zakken in het hoofdgemeentehuis en in Antennepunt Vichte, mits betaling van een supplement, per pak omruilen voor nieuwe zakken.

Snoeien, bladeren opruimen en voetpaden sneeuwvrij maken
Wij wonen in een groene gemeente en
proberen die dan ook zo goed mogelijk
te onderhouden.
Op alle gemeentelijke domeinen snoeit de
Anzegemse Groendienst de bomen. Bomen
die echter op privédomein staan, moeten
door de particulieren zelf verzorgd worden.
Zo moet iedereen ervoor zorgen dat zijn
bomen of struiken geen belemmering voor
voetgangers vormen. Overhangende takken moeten dus op tijd gesnoeid worden.
Bij wie niet tijdig zijn takken snoeit, kan
de gemeente ingrijpen. Dan korten wij de
overhangende takken in, maar verhalen de
kosten op de particulier.
Daarnaast is het de taak van iedere bewoner bladeren op te ruimen en bij sneeuwval
het eigen voetpad sneeuwvrij te maken.

Onze Groendienst onderhoudt de bomen op openbaar domein.

Geef onze voetwegen een naam
Op vraag van Natuurkoepel vzw willen we alle voetwegen in onze gemeente inventariseren en
een naam geven. Daarvoor willen we een beroep doen op jullie. Wie zich geroepen voelt om
mee te werken aan deze inventaris (d.m.v. ons een invullijst en een aantal foto’s per voetweg
te bezorgen) of wie een suggestie heeft voor een naam, kan contact opnemen met dienst
Openbare Werken: 056 69 44 36 of openbare.werken@anzegem.be.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Algemeen

Vrijwilligers gezocht
Toezichter culturele infrastructuur
Wie wil er - tegen een vergoeding – graag volgende opdrachten op zich
nemen? Sleutelbeheer, drankentelling en aanvulling drankenstock, telling
en klaarzetten huishoudelijk materiaal, praktische toelichting bij het gebruik
van de lokalen en apparatuur en controle achteraf, waken over het correct
naleven van afspraken en veiligheidsvoorschriften,… Dit voor één van volgende zalen: De Stringe, De Linde, De Kleine Kluis, Ansold en De Speldoorn.
Kandidaat?! cultuur@anzegem.be | 056 68 82 50
Buitenschoolse Kinderopvang
Klopt je hart voor kinderen? Bezit je een gezonde portie geduld en is spelen
niet iets uit een ver verleden? Dan ben jij de man/vrouw die we zoeken!
Je staat in voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van kinderen. Je
werkt graag in een team, maar neemt ook graag individueel je verantwoordelijkheid op. Je slaagt erin de kinderen te boeien door je aanpak en enthousiasme. Je werkt mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die schoollopen in Anzegem. Hiervoor bieden
we een aantrekkelijk vrijwilligerscontract aan.
Kandidaat?! 056 68 02 02 | 0476 34 26 88 | kinderopvang@anzegem.be

Zijn wij een gemeente met een hart?

Fit in je hoofd!
Geestelijke gezondheid en het goed in je
vel zitten is belangrijk voor iedereen. Ieder
van ons heeft echter wel al eens met een
dipje te maken gehad. Daarom organiseren
gezins- en welzijnsraad en seniorenadviesraad op maandag 24 februari de campagnedag ‘fit in je hoofd!’.

Ja?! Dit kan je bewijzen door bloed te komen geven

Op die dag is er de theatervoorstelling ‘Geluk op grootmoederswijze’ met de Zingende
Sterren en een aantal boeiende, ontspannende workshops zoals o.a. voetreflexologie, lachyoga,…
Het volledige programma zal in Aktiv februari 2014 worden gepubliceerd.
Anzegem gaat de uitdaging aan om een “Gemeente met een Hart” te worden en zo
de bloedinzamelacties van het Rode Kruis te steunen. Hiervoor gaan we de uitdaging aan om minstens 50 nieuwe donoren aan te leveren gedurende het eerstkomende half jaar.
Ben je tussen de 18 en 65 jaar oud? Kom dan bloed geven op één van onderstaande
momenten:

138

Ansold (Anzegem)		
De Linde (Ingooigem)
Mensinde (Tiegem)		
De Stringe (Vichte)		

Dat is het aantal Anzegemse handelaars
waar je met een Anzegembon terecht kan.
4

8 januari		
16 januari
23 januari
28 januari

17u30-20u
17u30-20u
17u30-20u
17u30-20u

Tijdens deze actie biedt het gemeentebestuur je een gratis kop soep en een broodje aan.
Het gemeentelijke personeel en de politici zullen ook opgeroepen worden om aan deze
actie deel te nemen.

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

Algemeen

PWA Anzegem stelt zich voor...
In Anzegem bestaat sinds jaren een PWA
(Plaatselijk
WerkgelegenheidsAgentschap). Dit agentschap bestaat uit 2 delen: het PWA en Aktiv-hulp.
Het PWA geeft langdurig werklozen (2 jaar indien jonger dan 45; 6 maanden indien ouder
dan 45 jaar) de kans bovenop hun uitkering
een beperkt bedrag bij te verdienen door gedurende een beperkt aantal uren per maand
bij te klussen. Dit kan gaan om klein tuinonderhoud, oppas van kinderen, hulp in de landen tuinbouw, of hulp bij lokale overheden, in
onderwijsinstellingen, of bij VZW’s.
De klant betaalt per uur via een PWA-cheque
(7,45 euro als privépersoon). Wie belastingen
betaalt, kan rekenen op een belastingsvermindering hiervoor van 30%.
Dienstenchequebedrijf
Het dienstenchequebedrijf Aktiv-hulp levert
thuishulp van huishoudelijke aard (schoonmaak, wassen en strijken, kleine naaiwerken,
maaltijdbereiding) aan mensen met woonplaats in de regio Anzegem.

PWA bestaat o.a. uit Aktiv-hulp, een dienstenchequebedrijf dat thuishulp van huishoudelijke aard
levert.

Bij Aktiv-hulp werken de werknemers in een
normaal arbeidsstatuut. De klant betaalt per
uur via een dienstencheque. Deze kosten 8,5
euro bruto (9 euro vanaf 1 januari 2014). Via
een korting op de personenbelasting komt dit
momenteel neer op 5,95 euro.

Geïnteresseerd om te werken in het
PWA, of wens je als klant een beroep
te doen op de diensten van het PWA?
Neem dan contact op via het nummer
056 65 06 04 of via pwa@anzegem.be.

Techniekclub Anzegem
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag creatief bezig?
Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je
aan basiskennis? Dan is de Techniekclub van Anzegem ideaal
voor jou!
In een echt technologielabo zal je heel wat opsteken van techniek.
Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen
maken.
start op 11 januari | 9u30 tot 11u30 | Gemeenteschool, Beukenhofstraat 38 | € 40 - materiaal en verzekering inbegrepen.
Inschrijven? www.techniekclub-anzegem.be
Meer info? website | rik.hostyn@vives.be | 0496 54 86 34

Computercursussen: complete beginners & windows 8
Complete beginner
Deze opleiding is bedoeld voor 55-plussers die voor de eerste maal
in aanraking komen met computers die werken met Windows.
Start op 4 februari 2014 | 9u-11u50 | vroeger computerlokaal
gemeenteschool Vichte (Beukenhofstraat 38) | 80 euro

Windows 8
Deze cursus is er voor wie vertrouwd is met pc
en kennis wil maken met de mogelijkheden
van Windows 8.
Start op 1 februari 2014 | 9u tot 11u45 | gemeenteschool
Vichte (Beukenhofstraat 38) | 55 euro

Info en inschrijvingen:
dienst Sociaal Welzijn | Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd

Sint-Antoniuswinterommegang
Zondag 19 januari 2014

Het is een zeer oude traditie dat de feestdag van Sint-Antonius (de heilige tegen de dierenziekten) in Ingooigem gevierd wordt. In dit feestweekend van Sint-Antonius - georganiseerd door Yvegem Sportief met ondersteuning van gemeente Anzegem - worden op zaterdag de giften
ingezameld zoals kippen en eenden. Op zondag is er dan de mis ter ere van Sint-Antonius. Men vertrekt vanaf café “De Halve Maan” in een
stoet waarbij paterkes de dieren in een kooi naar de kerk brengen en waarin ook 2 varkens en 2 varkenskoppen meegedragen worden. Na de
mis verkoopt men de offergaven per ‘amerikaans’ opbod. Daarna is er nog een feestmaal in ’t Smesseplein. Inschrijven hiervoor kan vóór 15
januari 2014 via tel 056 77 88 22.

Kom (h)eerlijk ontbijten!
Zondag 26 januari | 7u30-11u30 | De
Speldoorn (Vichtsesteenweg 108a)

De wereldwinkel organiseert een eerlijk ontbijt. Kaarten kosten 6 euro (volwassenen) of
3 euro (3 tot 6 jaar). Kinderen onder 3 jaar
betalen niets. Per kaart gaat 1 euro naar het
project van Peter en Martine RodenbachVeys voor de opvang van weeskinderen en
de bouw van leslokalen in het dorp Mtwapa
in Kenia (zie www.Faharifoundation.com)
Wie deze actie wil steunen kan zich vóór 23
januari inschrijven op tel 056 68 04 10 of
via LievenVandendriessche@skynet.be of
bij medewerkers van Oxfam Wereldwinkel
Anzegem.

Huldiging sportlaureaten
en sportfiguur

Sport voor allen

De Sportdienst gaat in januari opnieuw van start met een aantal sportreeksen en dit voor
zowel jong als oud. Een greep uit het aanbod:
• gratis proeflessen yoga, aerobic en pilates in de week van 13-17 januari 2014
• fitheidsnamiddag voor 50+ op 27 januari 2014 met aansluitend reeks
badminton en Aktie-fit.
Wereldwinkel
• speelsportkriebels voor kleuters en sportinitiaties voor lagere school
en dit op
Leuven
woensdagnamiddag vanaf 15 januari 2014
Meer weten? Kijk dan in de extra folder die in dit Aktivnummer zit!
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Je kan je nog steeds kandidaat stellen door
een duidelijke omschrijving van de behaalde prestaties, gestaafd met eventueel
krantenartikels, uitslagen en een foto op te
sturen. Prestaties moeten tussen januari en
december 2013 hebben plaatsgevonden en
zich minstens op provinciaal vlak situeren.
Kandidaturen kunnen persoonlijk worden
afgegeven in de Sportdienst of via www.
anzegem.be/formulieren/sportlaureaten en
dit voor 11 januari 2014.

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

Vrije Tijd

Enquête bib en gemeenschapscentrum
Doe mee en win een reis naar New York!
Zin in een reisje naar New York of een Ipad?
Doe dan mee aan de enquête over onze bib
en het Gemeenschapscentrum.
Wij willen immers de mening van de Anzegemnaren over onze werking en aanbod
horen. Daarom nemen we deel aan een
grootschalige bevraging van Lokaal Marktonderzoek Vlaanderen & Universiteit Antwerpen in samenwerking met de provincie
West-Vlaanderen.
Deelnemen kan nog tot eind februari
via www.v2020.be

Heb je al tickets voor de eerstvolgende voorstellingen van het Gemeenschapscentrum?
www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur of ticketreservatie: cultuur@anzegem.be – 056 68 82 50

Een trooster | Daan Hugaert
za 18 januari | 20u | Ansold | € 11
Bart woont nog thuis en heeft een roeping;
hij is clown en heeft maar één stelregel in
het leven: troost brengen.
Maar hij heeft plankenkoorts, slaapt slecht
en blijkt alles verkeerd te doen wat een
mens maar verkeerd kan doen.
m.m.v. KVLV Anzegem

Nest | Theater De Spiegel
zo 26 januari | 11u & 15u | Mensinde
€ 6 | voor kinderen vanaf 9 maanden t.e.m.
2,5 jaar en hun familie | € 1 korting leden
gezinsbond op spaarkaart (bijna uitverkocht)
In een groot gezellig nest gaan een violiste
en een zangeres op muzikale ontdekkingstocht. Samen met de allerjongsten zoeken
ze de veilige nestwarmte op om hun ei uit
te broeden.

Planeet Koers – Michel Wuyts intimistisch
do 6 februari | 20u | Mensinde | € 10
Sporza-icoon Michel Wuyts is een heerlijk
verteller, met een warme stem en een pittig
taalgevoel. Samen met liedjesmaker Geert
Vandenbon nestelt hij zich diep in de schoot
van het peloton waar de camera niet draait.
Stof voor een heerlijk badinerende wieleravond.
m.m.v. Toneelgroep Uilenspiegel

Heb je een klacht of een probleem? Gebruik de meldingskaart!
Bezorg de meldingskaart per post (De Vierschaar 1) of per e-post (communicatie@anzegem.be) aan het gemeentebestuur.De meldingskaart
kan ook op onze webstek ingevuld worden en telefonische meldingen kunnen op 056 69 44 31.
Datum: ...................................................................... Naam van de melder: ...............................................................................................................
Adres van de melder: ....................................................................................................................................................................................................
Tel: .......................................................................... E-mail: .....................................................................................................................................
Omschrijving van de vraag of het probleem (wat, wanneer, waar,…)

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

7

UiT in Anzegem: januari
Cultuur
za 4

Vierjaarlijkse prijs voor Kunstambachten West-Vlaanderen /
met werk van Ilse Acke, Lut Laleman, Pia Burrick, Eric Laroye en
Jonas Missiaen / Oude kerk Vichte / open op za en zo van 14u tot 17u /
t.e.m. 23 februari 2014

za 18

Theater: “Een trooster” door Daan Hugaert / zie rubriek Vrije Tijd

zo 19

Toast Literair / Mensindezaal Tiegem / org. Davidsfonds Tiegem-Ingooigem

vr 24

Huldiging cultureel verdienstelijke personen / Zaal Ansold Anzegem / 20u

vr 24

Voordracht “Oxfamchocolade degusteren” / 19u / café-zaal De Sportduif(A)
iedereen welkom

zo 26

Familievoorstelling (muziektheater): “Nest” door Theater De Spiegel / zie rubriek Vrije Tijd

do 6 feb. Locatieproject: “Planeet Koers” door Michel Wuyts intimistisch /zie rubriek Vrije Tijd

Senioren
di 21

Voordracht “Leren de taal van mijn lichaam begrijpen” / door Koen Margo / 14u / Gasthof ’t Park(T) / 056 68 73 10 / 50 Actief Anzegem

ma 27

Danscafé / | 14u30 tot 17u | de Linde (Lindeplein1) | gratis | inschrijven is niet nodig

di 28

Wandeling / 7km / 14u / kerk in Kerhove
Eind januari verrassen de vrijwilligers van de seniorenadviesraad alle 85-plussers van onze gemeente die nog thuis wonen met een
bezoekje en een kleine attentie. Voor de mensen die in de plaatselijke woon- en zorgcentra verblijven, organiseert de raad in het voorjaar
een koffienamiddag.

Sportief
za 1 feb.

18e Omloop Vlaamse Ardennen – VTT / Mountainbiketocht met keuze uit vier afstanden / van 8u tot 14u / ’t Smesseplein(I) / org. SV Ingooigem i.s.m. Yvegem Sportief

Feest
za 4

Nieuwjaarsreceptie / De Stringe(V) / org. Gemeente Anzegem / 19u-21u (deuren open vanaf 18u)

vr 10

Kaarting voor frieten en kroketten (Lutosa) / t.v.v. vinkenmaatschappij “De Dorpszangers”(A) / Zaal De Speldoorn(H) / vanaf 18u / gratis
tombola / iedereen welkom / ook op za 11 vanaf 17u

za 11

Weversmisdagkaarting / 18u / café-zaal De Sportduif(A)

za 11

2e Eetfestijn t.v.v. wielrenner Damon Maes / Stoverij met frietjes à volonté / volw. €15 – kind €8 / 19u / De Stringe(V)

za 25

Kaasavond KVLV Ingooigem / Zaal De Linde Ingooigem / Iedereen welkom

di 28

Viva-receptie met kaasbuffet / 11u30 / café-zaal De Sportduif(A) / €3 / iedereen welkom

Varia
zo 5

Pirobak / in ’t Park(T) / bij Benn en Mieke Terrijn

wo 8

Bloedinzameling / Zaal Ansold Anzegem / 17u30 tot 20u

zo 12

Pirobak / in de Landouw(T) / bij Renaat en Fiona Labie

wo 15

Start gratis cursus E.H.B.O. / org. Rode Kruis Waregem-Anzegem / inl. 0474 35 23 48

do 16

Bloedinzameling / Zaal De Linde Ingooigem / 17u30 tot 20u

za 18

Pirobak / in de Sporthalle(A) / bij Christa Verkest / ook op zo 19

zo 19

Pirobak / in ’t Smeske(T) / bij Jean-Claude D’Haese

do 23

Bloedinzameling / Mensindezaal Tiegem / van 17u30 tot 20u

vr 24

Pirobak / in de kantine van SV Anzegem + kaarting / ook op za 25

vr 24

Damiaanactie / ook op za 25 en zo 26

zo 26

(H)eerlijk Wereldwinkelontbijt / van 7u30 tot 11u30 / Zaal De Speldoorn(H) / kaarten bij Wereldwinkel 056 68 04 10

di 28

Bloedinzameling / De Stringe Vichte / 17u30 tot 20u

za 1 feb.

Pirobak / in OC Groeninge(K) / t.v.v. Gezinsbond Kaster + kaarting om 18u

za 1 feb.

Pirobak / in het Molenhuis(V) / t.v.v. minivoetbalploeg Vanro(V)

Jouw activiteit in deze agenda? Geef hem dan (zeker 1,5 maand op voorhand) door via www.uitdatabank.be.
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