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Het Anzegemse hart slaat al iets sneller…
Naar aanleiding van de vorige oproep in Aktiv kregen we tal van reacties binnen. Zo zijn er 
reeds een aantal nieuwe vrijwilligers opgestart binnen verschillende gemeentelijke dien-
sten. Wij wensen deze personen dan ook hartelijk te danken voor hun belangstelling en 
inzet! 

…maar we hebben nog steeds enthousiaste 
en gedreven vrijwilligers nodig!
Een uitgelezen kans voor wie zijn steentje wil bijdragen aan de gemeentelijke werking, an-
deren wil helpen, ervaring wil opdoen,…  Er zijn verscheidene taken binnen de gemeente 
en dit zowel voor jong en oud.  

Vrijwilligster aan het woord…
Nathalie werkt als vrijwilligster in de Buitenschoolse Kinderopvang in Tiegem en doet dit 
met alle plezier. ‘Werken met kinderen heeft me altijd al aangesproken. Het is plezant en 
geeft je voldoening als je de kinderen ziet lachen. Het is leuk om op een speelse manier 
met kinderen van verschillende leeftijden om te gaan. We observeren niet enkel de kin-
deren maar knutselen mee,  spelen gezelschapsspelletjes .. .Kortom, we gaan creatief 
met de kinderen om en de tijd vliegt zo voorbij.’ 

Wie zich ook geroepen voelt om te werken als vrijwilliger in de buitenschoolse kinderop-
vang, kan contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Maak ook kennis Met de Vrijwillige toezichters Van onze culturele infrastructuur

Meer info: www.anzegem.be/vrijwilligerswerk | dienst Algemene Zaken | 056 69 44 51 | vrijwilligerswerk@anzegem.be. 

Reservaties en organisatorische afspraken gebeuren nog steeds via de 
cultuurdienst, maar voortaan kan je de sleutels afhalen in de verschillende 
ontmoetingscentra zelf. In zaal Ansold kan dit op maandag en donderdag 
van 18u tot 19u. Voor de Mensinde en De Hertog Van Brabant kan dat 
tijdens de openingsuren van Prima, Oostdorp 1. De overige infrastructuren  
komen binnenkort aan bod.

Omruiling restafvalzakken
Omwille van de werkzaamheden op N43 in Harelbeke ter hoogte van Imog, werd beslist om toch een omruil van oude huisvuilzakken per 
zak te voorzien. Van maandag 24 maart tot en met woensdag 30 april kan je in het hoofdgemeentehuis en Antennepunt Vichte jouw oude 
huisvuilzakken, met groene opdruk, omruilen. De opleg bedraagt 0,30 euro per grote zak en 0,10 euro per kleine zak. Bij omruiling van oude 
zakken, dient er wel een nieuw pak afvalzakken aangekocht te worden, dit voor de praktische gang van zaken.
Vanaf 1 mei kan je enkel nog huisvuilzakken omruilen bij Imog, Kortrijksesteenweg 264, Harelbeke. 
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Vrijwilligersverzekering
Sinds 2005 biedt het provinciebestuur West-Vlaanderen een gratis vrijwilligersverzekering aan. Meer dan 1200 organisaties en verenigingen 
zijn reeds aangesloten maar dit is nog niet door iedereen gekend. Deze verzekering werd in het leven geroepen om vooral kleinere organisa-
ties  in de mogelijkheid te stellen haar vrijwilligers te verzekeren. 

Voor wie?
• Het aanbod is ontwikkeld voor kleinere feitelijke verenigingen
 maar in principe kan elke vzw van deze verzekering gebruik maken. 
• Expliciet uitgesloten zijn organisaties die zelf een publieke rechtspersoon
 zijn of onderhevig  zijn aan een bijzondere overheidsinvloed.

Wat?
• buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
• lichamelijke ongevallen
• rechtsbijstand

Stemmen bij volmacht
Verkiezingen voor het Europees Parlement, de federale Kamers en de regionale Parlementen van 25 mei 2014

Wie kan er een volmacht geven?
• Zij die wegens ziekte of gebrekkigheid, beroepsredenen, toestand 
van vrijheidsbeneming, geloofsovertuiging en studieredenen niet in 
staat zijn om zich naar het stemlokaal te begeven. Dit moet wel ge-
staafd worden door het nodige attest.
• Zij die om toeristische redenen in het buitenland verblijven. Dit moet 
gestaafd worden door een attest afgegeven door de burgemeester, 
na overlegging van de nodige bewijsstukken of een verklaring op eer. 
De aanvraag moet bij de burgemeester van de woonplaats worden 
ingediend uiterlijk de dag voor die van de verkiezing, namelijk 24 
mei 2014.

Wie mag er voor mij stemmen?
• Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen worden. 
   Er is dus geen familieverband meer vereist. De enige beperking
   is dat ieder gemachtigde slechts 1 volmacht mag hebben.

Welke documenten zijn er nodig?
• De gemachtigde dient volgende documenten bij zich te hebben 
   om bij volmacht te mogen stemmen: zijn eigen identiteitskaart,
   zijn eigen oproepingsbrief, de oproepingsbrief van de kiezer in 
   wiens naam hij komt stemmen, het volmachtformulier, het 
   nodige attest.
• Het volmachtformulier is te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken
   van Anzegem.

Meer info?
dienst Burgerzaken | tel 056 69 44 43 | bevolking@anzegem.be 
FOD Binnenlandse Zaken | 02 518 21 16 | www.verkiezingen.fgov.be | 
callcenter.rrn@rrn.fgov.be 

Erkende verenigingen krijgen jaarlijks 100 gratis vrijwilligers-
dagen waarmee men haar vrijwilligers tijdens geplande activi-
teiten kan laten verzekeren.

Hoe?
• De organisatie of vereniging vraagt erkenning aan bij het 
provinciebestuur. Deze onderzoekt of de vereniging in aanmer-
king komt en regelt in dat geval de erkenning. De organisatie 
of vereniging krijgt nadien een  erkenningsnummer.
• Daarna kan de organisatie of vereniging met het erkennings-
nummer de activiteiten aangeven bij de verzekeraar.

Ook dit jaar doet Anzegem weer 
mee aan de campagne ‘Met Bel-
gerinkel naar de Winkel’, een 
initiatief van Bond Beter Leefmi-
lieu, Unizo en Gezinsbond. 
Doe van zaterdag 26 april tot 
zaterdag 31 mei boodschappen 
per fiets en maak elke dag kans 
op mooie prijzen.  

Afval verbranden? Neen!
Zowel de milieuwetgeving Vlarem als het Veldwetboek verbieden het aanleggen 
van open vuur in een straal van minder dan 100m van brandbare voorwerpen. Het 
verbranden van afval is zelfs helemaal verboden. Wie dit toch doet, ontvangt een 
proces-verbaal van de politie en kan vervolgd worden voor deze overtreding. Ook 
de kosten van de brandweer zijn voor de overtreder. 

Met Belgerinkel naar de WinkelEi-laba!
Ook dit jaar lanceert Imog een kippe-
nactie. Tusssen 15 maart en 31 mei 
kan je bij AVEVE Deprez (Goed ter 
Motestraat 9) een kip kopen aan de 
richtprijs van 8,5 euro. De kippen zijn 
18 tot 20 weken oud en beginnen te 
leggen rond 20 tot 25 weken.
Deze diertjes zijn uitstekende afval-
werkers die verlekkerd zijn op dat 
deel van jouw organisch afval dat 
niet of moeilijk te composteren is en 
leggen bovendien om de twee dagen 
een ei. 

Je ontvangt een Belgerinkel-lot met een unieke code die je kan re-
gistreren op  www.belgerinkel.be. Iedere rit naar de handelaar is een 
nieuwe kans om een mooie prijs te winnen! 
Deelnemende handelaars vind je op www.belgerinkel.be/anzegem

Oude auto’s kan je schenken aan de brandweer. Zij gebrui-
ken die om bevrijdingstechnieken te oefenen. Het voertuig 
wordt gratis afgehaald. Info via 0478 77 71 79

Schenk je oude auto
aan de brandweer



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

3

Algemeen

Word lid van de vernieuwde 
werkgroep ‘Lokale Economie’
Naar analogie van de vorige legislatuur zal er opnieuw een werkgroep 
‘Lokale Economie’ heropgestart worden. Wie het plaatselijke economi-
sche en commerciële leven en de lokale bedrijvigheid wil activeren en 
stimuleren, is van harte welkom.  De werkgroep zal ongeveer vier keer 
per jaar samenkomen om ideeën uit te wisselen.

Geïnteresseerden zijn welkom op de startvergadering op maandag 14 
april 2014 om 20u.  Deze gaat door in het gemeentehuis van Anzegem. 
Inschrijven kan via economie@anzegem.be

85151
Dit is het aantal uitleningen van de bib 

in 2013, een stijging van 4149!

Anzegem is met een beetje meer
Het aantal inwoners is met 6 gestegen. Zo telt Anzegem op 1 januari 
2014 14.469 inwoners terwijl dit aantal vorig jaar op  14.463 stond. 

Een overzicht van de cijfers:

Anzegem   
2012  5.193 | 2013  5.190 
Vichte
2012 4.489 | 2013 4.509 
Ingooigem
 2012  2.351 | 2013  2.328  
Tiegem   
2012  1.626 | 2013  1.639 
Kaster    
2012     804 | 2013     803 
Geboorten
143 

Overlijdens
130
Huwelijken
52 
Echtscheidingen 
25
Aankomsten 
577
Vertrekken
584
Niet-Belgische inwoners   
156

Leven en Welzijn

Digitale week voor senioren

Digitale tv in vlaanDeren
ma 14 april | 14u | gratis
Dagelijks word je overdonderd door reclame over digitale TV. Maar 
wat is dat nu juist, wat zijn de verschillen tussen de aanbiedingen 
van Belgacom, Telenet, Mobistar TV en TV Vlaanderen? Welke soor-
ten toestellen bestaan er? Alles wordt in begrijpbare taal uitgelegd 
door een expert. Nadien kan je vragen stellen.

veilig online
do 17 april | 14u | gratis
Internet biedt heel wat mogelijkheden. Maar surfen op internet 
houdt ook gevaren in! Hoe beveilig je jouw computer? Wat met 
antivirusprogramma’s? Welke websites zijn te vertrouwen? Op al 
deze zaken proberen we een passende oplossing te geven.

Beide sessies vinden plaats in dienst Sociaal Welzijn, Beukenhofstraat 42. Graag ten laatste 3 dagen vooraf een seintje op 056 78 26 23

Openbare computer
Wie zelf niet over een computer beschikt, kan in het OCMW, Lieven Bauwensstraat 40, tijdens de openingsuren terecht om gratis de publieke 
computerruimte te gebruiken.  Meld je aan bij de baliebediende of maak telefonisch een afspraak. Je kan  twee maal  per week de compu-
ters gebruiken voor een maximale tijdsduur van 1 uur.  Info en/of reservatie: 056 77 88 28

Leer alles over veilig surfen op internet
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Filmavond: ‘De Bijsluiter 
van Goed Doen’
Vrij 11 april | 19u30 | Ansold | gratis 

Heb je een project lopen in het Zuiden of wil je er een op 
te starten? Wat houdt werken in een ontwikkelingsland 
in? En wat zijn de valkuilen? Wat is een ‘vierde pijler’?
 
Deze vragen staan centraal op de ontmoetingsavond rond 
ontwikkelingswerk. De avond begint met een documen-
taire die alle aspecten van werken in het zuiden belicht. 
Daarna is er ruimte voor discussie. Een specialist ter zake 
komt je antwoord bieden op al jouw vragen.

Inschrijven via wereldraad@anzegem.be  of 056 68 02 02

 “Tuinhier Waregem”, het vroegere ‘Werk 
voor Volkstuinen Waregem’ organiseert een 
voordracht voor mensen die een moestuin 
willen opstarten. Je komt te weten hoe je 
van start kan gaan als onervaren tuinier. De 
voordracht wordt gegeven door gediplo-
meerde lesgevers en zijn gratis. Dit zowel 
voor jong en oud als leden en niet-leden. 
Meer info via Luc Bekaert op het nummer 
0476 42 08 46.

Tuinieren: 
Hoe begin ik er aan ?
Zo 6 april | raadzaal Vichte | 10u 

Nieuws van Buddy!
alles op wieltjes
woe 30 april | gemeenteschool Vichte | € 2
Buddy zoekt opnieuw vriendjes  om samen buiten te spelen. Kinderen van het 1e kleuter 
worden verwacht van 13u30 tot 14u30. Het 2e en 3e kleuter kan komen spelen van 15u tot 
16u. Inschrijven kan tot 25 april via www.anzegem.be/inschrijvenbuddy

en De winnaars zijn...
Proficiat aan Amber Goemaere, Lies Dewaele, Ella Maes,  Andres Vanherreweghe, Wanne 
Vanwynsberghe, Tristan Vanhulsen, Flore Cornette en Arne Naessens! Zij zijn de winnaars 
van de wedstrijd. Buddy wil trouwens iedereen bedanken die deelnam aan de wedstrijd.

Kunst Ze!
Op 10 mei vindt er een heus jongerencultuurproject 
plaats! Een aantal jongeren halen hun talenten boven en 
bundelen dit tot één toonmoment in een gezellige sfeer. 
Muziek, zang, dans, fotografie, juwelen, illustraties,… 
Wie deze kunstvormen wil ontdekken, is welkom om 20u 
in zaal Ansold. Een kaartje kost €4 (aperitief inbegrepen) 
en is te verkrijgen via de Jeugddienst of het Gemeen-
schapscentrum. 
Meer info: www.anzegem.be/kunstze

Heropening Het Lijsternest: Streuvelshuis & schrijversresidentie 
Na een jarenlange renovatie opent het Lijsternest in Ingooigem opnieuw 
de deuren. Het voormalig woonhuis van de Vlaamse schrijver Stijn Streu-
vels krijgt een nieuw leven als Streuvelshuis en schrijversresidentie. 
Vanaf Erfgoeddag kan het grote publiek er kennis maken met zijn leven 
en werk aan de hand van een interactieve applicatie op een tablet en dit 
via historisch beeldmateriaal, ‘hot spots’ en filmpjes.
In de wintermaanden wordt het Lijsternest een schrijversresidentie waar 
auteurs er een inspirerend onderkomen kunnen vinden. 

Openingsuren vanaf zondag 27 april tot 30 september: 
woe - za : 14u – 17u | zo: 10u – 17u | groepen op afspraak 

Meer info: 050 40 34 44, lijsternest@west-vlaanderen.be, 
www.west-vlaanderen.be/lijsternest

gidsen gezocht
Ben je geïnteresseerd in literatuur & erfgoed en weet jij je enthousiasme 
over te brengen op een groep mensen ? Stuur dan vóór 15 april een mail-
tje naar lijsternest@west-vlaanderen.be waarin je jezelf kort voorstelt 
en motiveert waarom jij wil gidsen in het vernieuwde Lijsternest. Geef 
zeker aan of je al dan niet ervaring hebt met het gidsen van groepen.  
Het provinciebestuur zorgt voor een vorming op maat, een vrijwilligers-
vergoeding en een inspirerende omgeving.

Danscafé
Ma 28 april | 14u30 | De Linde
Wil je genieten van een wals, tan-
go of charleston? Hou je van een 
leuke sfeer met goede muziek en 
een gezellige babbel? Dan is ons 
danscafé met DJ Koen iets voor 
jou! 
Gratis inkom en vooraf inschrijven 
is niet nodig.
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Al tickets voor de voorstellingen van het Gemeenschapscentrum? 

Carl Huybrechts presenteert al 28 
jaar met veel enthousiasme de 
Night of the Proms. Carlo Willems 
en Patrick De Smet zijn promspart-
ners en  vormen een melodieus-rit-
misch slagwerkduo dat je in verruk-
king brengt met een spektakel dat 
zijn gelijke niet kent. Een schouw-
spel dat je de ene keer toelaat om 
te lachen en de andere keer zal 
verbijsteren  en waarin  heroïsche 
acts als “the typewriter”, “de vlucht 
van  de hommel”, “Zirkus Rens”e.a. 
opnieuw tot leven komen.

Goedenavond sportpaleis ! | Carl Huybrechts, Patrick De Smet en Carlo Wil-
lems | vrijdag 25 april | De Stringe | 20u | € 13 | m.m.v. Cantate Tiegem-Kaster 

Lodewijk, de koningspinguïn | Het Paleis  
zaterdag 26 april | CC De Schakel Waregem 
 20u | € 12 | € 9 ( -21j) | € 5 (-12j) | € 1 korting 
leden gezinsbond op lidkaart |  muziektheater 
voor kinderen vanaf 8 jaar en hun familie 
tickets via GC Anzegem

Soms is het in het leven makkelijker om gewoon 
met de stroom mee te gaan. Lodewijk doet dat ech-
ter niet, hij gaat zijn eigen weg en volgt zijn eigen 
logica. “ Een pinguïn is een vogel, en vogels kunnen 
vliegen. Dus ik kan vliegen “.  Deze topvoorstel-
ling is een muzikale vertelling van Dimitri Leue en 
een dertienkoppig orkest. Een unieke kans om dit 
pareltje te ontdekken !

Scattiwhatti | De Kolonie MT | zondag 4 mei | De Stringe | 15u | € 6  
muziektheater voor kinderen vanaf 4 jaar en hun familie | m.m.v. ouderraden 
Een jongen, een meisje en een 
muzikant draaien om elkaar heen 
en fantaseren over droomvrouwen 
en echte vrouwen, over plastieken 
binken en saxofoons die blinken. 
Basis van het verhaal: Pinokkio, de 
perfecte inspiratiebron voor een 
mijmering over de  relativiteit van 
schoonheidsidealen. En voor een 
spel met droom en realiteit. Maar 
voor de kleuters is het vooral: dan-
sen , pret en retteketetttt !

Vlaanderen zingt … de liedjes uit de tijd van toen 
maandag 5 mei | 14u | zaal Ansold | € 2  
m.m.v. SAR
Zingen is gezond en zingen maakt een mens ge-
lukkig! Vlaanderen zingt heeft zich gespecialiseerd 
in het in groep laten zingen van mensen die dit ei-
genlijk weinig of nooit doen. In dit namiddagvullend 
programma praat presentator Wim Leys alles vlot 
aan elkaar, DJ Reginald staat achter zijn goeie ouwe 
discobar en u krijgt boekjes met liedjesteksten voor 
een namiddag boordevol onbezorgd zangplezier. Een 
echte aanrader om ook met uw vereniging op af te 
komen. Tijdens de pauze is koffie en gebak voorzien. 

Liesbeth Van Impe is co-hoofdredactrice 
van het Nieuwsblad. Ze kent haar stiel als 
geen ander en haar commentaarstukken 
worden als referentie beschouwd. Jour-
nalist zijn in de Wetstraat betekent van 
op de eerste rij het politieke steek- en 
schaakspel volgen. Wie zijn de belangrijk-
ste politieke spelers en waarom nemen 
ze een welbepaald standpunt in ? Welke 
belangen worden er echt verdedigd ? Wat 
gebeurt er achter de schermen ? Hoe ziet 
de toekomst van ons land eruit ? Tijdens 
haar lezing schept ze klaarheid in het po-
litieke landschap.

Professor politieke weten-
schappen Carl Devos werkt 
20 jaar aan de Universiteit 
Gent en is al meer dan 10 
jaar betrokken bij de ver-
kiezingsprogramma’s voor 
de VRT. Hij duidt ons het 
belang van de Europese, 
federale en Vlaamse ver-
kiezingen en gaat in op de 
mogelijke gevolgen van 
deze stembusgang. Ook 
het publiek krijgt zijn zeg.

Woensdag 7 mei | Op weg naar de moeder der verkiezingen  
prof. Carl Devos | 20u | De Stringe 

Dinsdag 15 april | De wetstraat uit de doeken | 
Liesbeth Van Impe | 20u | De Stringe

Vormingsreeks: verkiezingen op komst

Inschrijven vooraf is wenselijk en kan via de cultuurdienst op 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be. Wie inschrijft voor de beide avonden 
ineens betaalt € 10, per afzonderlijke lezing betaal je € 7. 

   

De cultuurraad organiseert in samenwerking met het Gemeenschapscentrum twee interessante vormingsavonden in de aanloop naar 25 mei 
en dit met volgende prominente gastsprekers:

Tickets ? Gemeenschapscentrum Anzegem – 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be
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Nieuwe lessenreeksen 
volwassenen
Aerobic: werk op swingende beats aan je  conditie 
dinsdag | 20u-21u | sportzaal Vrije Basis-
school Anzegem

Yoga: een zoektocht naar evenwicht tussen 
ademhaling en concentratie
dinsdag | 18u-19u | sporthal Anzegem

Pilates: train je heup-, dij-, buik- en rugspieren
donderdag | 18u-19u | sporthal Anzegem

De reeksen starten in de week van 22 april.
Alle info op www.anzegem.be/sportinitiaties

Start to run

Joggen is dé uithoudingssport bij uitstek! We richten 
een 10-weken trainingsprogramma in waarin we 
lopen en wandelen afwisselen om uiteindelijk 5 
kilometer zonder problemen te kunnen lopen. De 
wekelijkse training gebeurt onder begeleiding. De 
eerste training is gratis en vindt plaats op 14 april om 
19u aan de Drie Kaven, Vichtsesteenweg. Je krijgt op 
die dag dan ook info over het trainingsschema, kledij, 
opwarming, ... 

Deelnemen aan de rest van de trainingen kost €35.
Meer info: www.anzegem.be/sportinitiaties

Badminton of Algemene fitheid
Wil je een betere conditie, sterkere spieren 
en een betere weerstand? Of gewoon een 
uurtje plezier beleven en op een gezonde 
manier fit blijven? Dan is badminton of de 
lessenreeks ‘algemene fitheid’ iets voor jou! 
Start: maandag 28 april om 17u30 
Plaats: Sporthal Anzegem 
Prijs: € 20 voor tienbeurtenkaart

Fietstocht
Ontdek je liever de mooiste plaatsjes 
in en rond Anzegem? Fiets dan mee op  
donderdag 24 april. We starten onze tocht 
van ongeveer 20 kilometer om 14u aan 
de sporthal in Anzegem. Deelname kost € 
1,5 en je krijgt achteraf een drankje.

Multimove voor kleuters (°2010)

De lagere schoolkinderen kunnen 
sporten, bewegen en plezier maken. 
Je proeft er van onder andere tram-
poline, hockey, frisbee, atletiek, golf, 
netbal, , ...

Beide reeksen starten op 23 april | 1e-6e leerjaar: 14u-16u | kleuters: 15u-16u 
sporthal Anzegem | € 30 |  www.anzegem.be/sportacademie

Kun jij even goed koersen als Tom Boonen of over de grasvelden spurten als Sven Nys? 
Toon dan je fietstalenten op woensdag 30 april vanaf 13u30 aan de Lendedreef in Vichte. 
Per leerjaar en geslacht zijn er zijn afzonderlijke wedstrijden. De eerste graad rijdt 500m, 
de tweede 750m en de derde fietst 1400m. Breng je fiets en fietshelm mee. 
Wie aan 2/3e van de activiteiten deelneemt, ontvangt in juni een prijs! 
Inschrijven via de schoolsportboekjes.
Verslagen en foto’s op www.anzegem.be/schoolsport 

Actief Anzegem 55+

Leer 5 kilometer lopen zonder problemen!
In ons sportparadijs kunnen 
kleuters klimmen, klauteren, 
rollen en tuimelen, dansen 
en springen. Leef je uit in alle 
gekende spelletjes of op onze 
bewegingsparcours.Slinger van 
boom tot boom, klim tot de 
hoogste top, controleer je even-
wicht op de brug over het wa-
ter,… We trainen er basisvaar-
digheden zoals lopen, kruipen, 
glijden, springen, werpen,... 

Kick @Sport voor lager

Wandeling
Voor wie graag wandelt, is er op 29 
april een tocht gepland. Vertrek aan de 
kerk van Ooigem om 14u. De afstand 
is ongeveer 7km. Deelname is gratis. 
www.anzegem.be/sportelen 

Schoolsport: fietscross
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 Lest we forget
een klein dorp in de groote oorlog: beleVenissen Van soldaten en burgers uit Vichte 
en oMgeVing tijdens de eerste wereldoorlog

Herdenkingsbrochure in 5 jaarlijkse afleveringen van 2014 tot 2018, telkens op 11 
november, geïllustreerd met tot op heden ongepubliceerde foto’s, rouwprentjes en 
dagboekfragmenten.

Voorintekening: € 25 ( 5 jaarlijkse brochures & verzamelmap)
Steunabonnement: € 50 ( met naamvermelding in de publicatie)
na 15 september 2014: € 5 per brochure en € 5 verzamelmap
vooraf intekenen kan via: NSB – 11 novembercomité, Elf Novemberlaan 10, 
BE 61 0353 7899 6017
John Demeyer - 056 77 88 64 – john.demeyer@telenet.be

                Cultuur
vr 4 Viva-voordracht “Bloemschikken” / 19u / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom

za 5 za 5 Tentoonstelling Leon Engelen / Oude Kerk(V) / open van 14u tot 18u / ook op zo

wo 9 Familievoorstelling: “Roomvlekpieternel” / door Els Trio & Tom Voet / voor kinderen vanaf 5 jaar en hun familie / 14u / Zaal 
Ansold(A) / €6 / omkadering via kriebelbeestententoonstelling / org. Gemeenschapscentrum Anzegem

za 12 “OGEN-BLIK” / Fototentoonstelling Dany Plouvier / Oude Kerk(V) / open op za en zo van 10u tot 18u, op ma, di en do van 16u 
tot 19u en op woe, vrij van 14u tot 19u / t.e.m. 20 april

di 15 Voordracht “De Wetstraat uit de doeken” / door Liesbeth Van Impe in het kader van de vormingsreeks “Verkiezingen op 
komst” / 20u / De Stringe / zie rubriek vrije tijd

vr 25 Muziektheater: “Goedenavond Sportpaleis” / door Carl Huybrechts, Patrick De Smet en Carlo Willems / 20u / De Stringe(V) / 
€13 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. Cantate Tiegem-Kaster

za 26 Familievoorstelling: “Lodewijk, de koningspinguïn” / door Het Paleis / voor kinderen vanaf 8 jaar en hun familie / 20u / CC 
De Schakel Waregem  / org. Gemeenschapscentrum Anzegem 

UiT in Anzegem: April

Cultuur Senioren Sportief Jeugd feeSt Varia

Anzegem en de Gaverstreke
In het onlangs verschenen 41e jaarboek van de heemkundige kring “ De Gaverstreke” is het tweede deel ingelast over de vroegere Anze-
gemse herbergen. Een vijftigtal jaren geleden waren er in elke wijk herbergen die jaarlijks een kermis hielden met talloze feestelijkheden. 
Het jaarboek illustreert de ligging, de uitbaters,… Deze is te verkrijgen na overschrijving van € 22 op rekening BE12 0680 5030 1092 van de 
Geschied- en Heemkundige Kring Waregem. Het boek kan je ook afhalen bij Etienne Devogelaere en Frans Speleers, Berglaan 46, Anzegem. 
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De Vierschaar 1 – Anzegem 

             

zo 27 Erfgoeddag met heropening van Het Lijsternest, Streuvelshuis 
en schrijversresidentie/ 10u / Het Lijsternest Ingooigem / 
org. Provincie West-Vlaanderen, dienst cultuur / zie rubriek vrije tijd

zo 4 mei Familievoorstelling: “Scattiwhatti” 
door De Kolonie Mt / voor kinderen vanaf 4 jaar en hun familie / 15u / 
De Stringe(V) / €6 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem 

ma 5 
mei

Muziek: ”Vlaanderen zingt…de liedjes uit de tijd van toen”
meezingprogramma / 14u / Zaal Ansold(A) / €2 /
 org. Gemeenschapscentrum Anzegem 
m.m.v. Seniorenadviesraad Anzegem

                 Senioren

di 8 Seniorennamiddag met koffietafel en voordracht “Gezond slapen”
14u30 / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom

do 24 Fietstocht 50+
15 à 20 km / start om 14u aan sporthal Anzegem / €1,5 / org. Sportdienst Anzegem

                 Sportief

za 5 Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en beloften /15u / inschrijving en prijsuitdeling in cafe-zaal De Sportduif(A)

ma 21 Fietstocht Davidsfonds / 10u30/ start / start parkeerterrein van zaal Ansold/sporthal / 25 km / €10 / €5 (-12j)

wo 30 10e Grastocht / Start aan Zaal De Linde(I) / afstanden: 6-12-18 km / starturen: van 7u tot 13u / org. De Textieltrekkers(V)

do 1 mei Voetbaltornooi Groene Duivels Ingooigem /Terreinen Groene Duivels(I) / ook op 2, 3 en 4 mei

                  Feest

za 12 Spaghetti-avond Scouts Tiegem /Mensindezaal Tiegem

zo 13 Pintjedek t.v.v. ’t Sportkliekske / café-zaal De Sportduif(A)

zo 27 Barbecue / Mensindezaal(T) / org. N-VA Anzegem

do 1 mei Prijskaarting bieden of manillen/ 17u30 / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom

                Varia
wo 2 Bloedinzameling /17u30-20u / Zaal Ansold(A)

wo 16 2e Quiz voor de Beker van de Burgemeester /Zaal Ansold(A) / 19u30 / org. KWB Anzegem

do 17 17 Bloedinzameling / 17u30-20u / Zaal De Linde(I)

zo 20 Paasontbijt / Zaal De Linde / vanaf 8u tot 10u30 / Gratis paaseierenraap voor alle kinderen t.e.m. 6e leerjaar om 9u30 / org. 
KWB Ingooigem

ma 21 Hyacintenwandeling naar Bassegembos / Start aan Vital Moreelsplein(T) / 14u30 / org. Natuurpunt Krekel Anzegem

di 22 Viva-Bingonamiddag / 14u30 / iedereen welkom

do 24 Bloedinzameling / 17u30-20u / Mensindezaal(T)

za 3 
mei

Bingo-avond met tombola / 18u30 / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom

                Jeugd
ma 7  Vakantie-atelier Casa Blanca / Mensindezaal(T) / t.e.m. 11 april


