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Walskerkestraat 2, 8570 Anzegem

VRIJDAG
09/12/22

VANAF 17 U OP WALSKERKE

I.s.m. verwarmingspartner Bulex

Verkoop van wafels, croques,
braadworsten, jenever, glühwein,

warme chocomelk, soep,  kerstgeschenken…
ten voordele van De Warmste Week!

Gezellig samenzijn met familie, vrienden, buren, collega’s, …
Naast een leuk springkasteel en schietkraam zal ook de Kerstman

aanwezig zijn met een lekkere verrassing voor de kinderen.

Kan jij deze tekening mooi invullen?
Breng hem dan zeker mee voor de Kerstman.

I.s.m. verwarmingspartner Bulex



Beste Anzegemnaren, vrienden en klanten

Ook wij willen met de Delrue Group ons steentje bijdragen
aan de Warmste Week. De kansarmoede die men wil aanpakken

is iets waar wij allemaal mee geconfronteerd worden,
zelfs in onze gemeente.

Daarom schenken wij de helft van de opbrengst van ons initiatief
aan de Warmste Week, de andere helft bezorgen wij aan

de ouderraad van de Vrije Basisschool in Anzegem die op haar
beurt zal zorgen voor warme kindermaaltijden daar waar ouders

dit niet meer kunnen voorzien.

We zijn er ons als bedrijf immers héél goed van bewust dat
onze toekomst in de handen ligt van de jongeren. We vinden het dan ook

onze plicht om hen ondersteuning te bieden. Dit jaar willen we dit
doen door de school een duwtje in de rug te geven.

We hopen een respectabel bedrag samen te krijgen waar
we héél wat kinderen mee kunnen helpen. De “Winterwarmte”

avond gaat door op ‘hof ter Walskerke’ waar er uiteraard
ook kinderanimatie zal zijn.

Daarom allen van harte welkom op vrijdag 9 december!
Steun mee ons initiatief en dan werken we allen samen verder

aan een betere toekomst voor Anzegem.
Alvast dank voor uw komst.

Johan Delrue KEUKENS & INTERIEUR

Uw partner voor keukens,
dressings, volledige interieurs

op maat

Uw brouwerij van
lokaal streekbierAlles voor uw badkamer

60 jaar écht
lokaal vakmanschap     

keukens & interieurs op maat

Uw partner voor
verhuur van voertuigen

D E L R U E R E N T
verhuur auto’s, bestel- en vrachtwagens

Uw partner voor
smeermiddelen

Uw decoratie- en
interieurspeciaalzaak

Uw bistro met watermolen
als bezienswaardigheid

Uw speciaalzaak
voor GSM's en elektro

Uw loopspeciaalzaak
uit de streek

Uw partner voor
verwarmingsoplossingen

Deelnemers en sponsors Kerstmarkt

Sponsors Kerstmarkt

Op Kerstdag en Nieuwjaarsdag is Walskerke open op de middag: menu zie     
Reservatie via 056 69 46 16 of 0473 94 96 11I.s.m. verwarmingspartner Bulex


