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gemeentelijke nieuwsbrief voor de inwoners van Anzegem                December 2013

In deze nieuwsbrief:

2 5
Breng jouw centjes bin-
nen voor Meneer Konijn

Winterprik? 
Help jouw buren. 

7
Nieuw jeugdhuis: 
wie helpt mee?

Ben je op zoek naar het ideale eindejaarsge-
schenk of twijfel je wat te kopen? Dan is de 
Anzegembon de perfecte oplossing! Vanaf 16 
december kan je in het hoofdgemeentehuis (De 
Vierschaar 1) deze cadeaubon kopen. 

Kerstpakjes, verjaardagen, moederdag, Valentijn,...  
De zoektocht naar dat ene geschikte cadeau be-
zorgt iedereen wel eens wat frustraties. We wil-
len er namelijk zeker van zijn dat we het perfecte 
presentje geven. Vragen zoals ‘Heeft hij dit al?’, 
‘Vindt zij dat wel leuk?’ of ‘Moeten we toch niet die 
andere nemen?’ spoken geregeld door ons hoofd 
tijdens deze zoektocht.  Daarvoor hebben we nu de 
perfecte oplossing: koop gewoon een Anzegembon. 

Al 60 deelnemende handelaars
Het werkt heel eenvoudig: je kiest zelf het bedrag 
dat je wil cadeau geven (in schijven van 5, 10 of 25 
euro) en de ontvanger maakt zelf een keuze waar 
hij of zij de bon inruilt. Bij de bon zit een lijst van 
deelnemende handelszaken. Deze kan je ook te-
rugvinden op de website en ze zijn te herkennen 
aan het logo in de vitrine. Voorlopig hebben zich al 
zo’n 60 handelaars aangemeld.

Een nieuwe outfit, een hapje gaan eten, 
… de mogelijkheden zijn dus eindeloos.  
De Anzegembon: het perfect cadeau voor of van 
elke Anzegemnaar!

Meer info over de bon of ben je een hande-
laar en wil je je graag nog kandidaat stellen? 
Surf dan naar  anzegem.be/anzegembon

Nieuwjaarsreceptie
Schrijf je voor 18 december in

Anzegem nodigt haar inwoners uit op de nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op zaterdag 4 januari 2014 in De 
Stringe (Ommersheimplein). De deuren gaan open om 18u en om 19u start dan de receptie en dit tot 21u. Er zijn pen-
delbussen voorzien tussen de zaal en het Marktplein (De Verteller) en het kerkplein Nieuwe Kerk (Oudenaardestraat). 

Wil je aanwezig zijn? Dan moet je voor 18 december 2013 inschrijven. 
Dit kan via nieuwjaarsreceptie@anzegem.be | tel 056 69 44 68/31/51 | of geef het ingevulde strookje (zie pagina 2) 
binnen in het hoofdgemeentehuis of Antennepunt Vichte.

Anzegembon: het ideale eindejaarsgeschenk!
Te koop vanaf 16 december 2013

De Anzegembon is het ideale eindejaarsgeschenk waarmee je bij al zeker 60 handelaars terecht kan. 



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

Inschrijvingsstrook nieuwjaarsreceptie
Naam en voornaam:  .........................................................................................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................................................................................

Aantal volwassenen: .................

Aantal kinderen: .......................

Anzegem zoekt slogan!
Doe ons een voorstel en maak kans op een Anzegembon van 100 euro

Q-music: meneer Konijn-actie
Breng het ingezamelde geld op 19 december om 12u30 naar het gemeentehuis

Anzegem is op zoek naar een vlotte slogan die de gemeente perfect omschrijft en toeristisch ondersteunt. Hiervoor roepen we jullie hulp 
in! Wat typeert Anzegem? Welke slagzin past perfect bij onze gemeente? Creatieve burgers (ook niet-Anzegemnaren) kunnen hun slagzin 
doorsturen naar slogan@anzegem.be | doorgeven via www.anzegem.be/slogan |  deponeren in de ideeënbus op de nieuwjaarsrecep-
tie of daarna voor het hoofdgemeentehuis | opsturen naar gemeente Anzegem, Anzegem zoekt slogan, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem. 

Je hebt  hiervoor de tijd tot 1 februari 2014. Daarna zullen alle voorstellen aan een onafhankelijke jury anoniem worden voorge-
legd. Wie de beste slogan bedenkt, krijgt hiervoor een Anzegembon t.w.v. 100 euro.

Q-music wil zich met Meneer Konijn engageren voor vzw Kindergeluk. Die organisatie wil 
kinderen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven en alvast 
een beetje geluk brengen. Vorig jaar zamelde het radiostation hiervoor meer dan 300.000 
euro in.

Q-Dj’s gaan in elke gemeente langs om de ingezamelde centjes op te halen. In Anzegem 
zullen ze op 19 december vanaf 12u30 aanwezig zijn in de raadzaal van het hoofdgemeen-
tehuis (De Vierschaar 1). Dan kunnen de inwoners het ingezamelde geld komen afgeven.

Meer info www.q-music.be  en www.kindergeluk.be

Wat typeert onze gemeente? Is dit het glooiende groene landschap of nog iets anders? Giet het in een slogan!



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

Jaarlijks vallen meer dan 100 slachtoffers bij duizenden woningbranden in ons land. 
Vooral tijdens de eindejaarsperiode is het risico op brand groter. De verwarming 
draait op volle toeren, er staat  een kerstboom en kaarsen zorgen voor sfeervolle 
verlichting. Daarnaast wordt er op 31 december massaal vuurwerk de lucht inge-
schoten. Reden te meer om in die periode aandacht te hebben voor brandpreventie.

Vuurwerk: laat je vuur niet het werk van de brandweer worden
In Anzegem mag er alleen maar vuurwerk worden afgeschoten na een schriftelijke 
toestemming van de burgemeester. Wensballonnen zijn verboden.
Vuurwerk kan ontzettend hoge temperaturen hebben waardoor brandwonden bij feestvuur-
werk frequent voorkomen. Jongeren tussen 10 en 19 jaar nemen bijna de helft van de 
ongevallen voor hun rekening. Ook gehoorschade komt veel voor.

Brandwonden 
Voor brandwonden geldt maar één regel: “Water, de rest kom later!’. Je moet een brand-
wonde gedurende 15 à 20 minuten onder lauw water spoelen om de warmte af te voeren.
Een diepere of grote wond wikkel je in een zuiver verband of huishoudfolie en laat je ver-
zorgen bij een dokter of in het ziekenhuis.

Zorg dat het feest geen drama wordt

Sluitingsdagen eindejaar
Hoofdgemeentehuis, Antennepunt Vichte en 
dienst Sociaal Welzijn:
24, 25, 26, 28 december en 31 december 2013
1, 2 januari en 4 januari 2014

Containerpark:
24, 25, 26 en 31 december 2013 (staat niet op de 
ophaalkalender!)
1 en 2 januari 2014

Jeugd- en Sportdienst en dienst Buitenschoolse 
Kinderopvang:
van 23 december 2013 tot en met 3 januari 2014
(de sporthal is wel open als er reservaties zijn in deze 
periode)

Bibliotheek:
25, 26 december 2013 
1 en 2 januari 2014

Cultuur- & uitleendienst:
van 24 december 2013 tot en met 2 januari 2014

Wintertips
bescherm jouw waterleiding

• Zorg ervoor dat de 
   temperatuur in alle 
   lokalen met waterlei-
   dingbuizen steeds 
   boven het vriespunt 
   blijft. 
• Is het niet mogelijk 
   een vorstgevoelig 
   lokaal te verwar-
   men? Plaats dan 
   een elektrisch 
   verwarmingslint 
   parallel met de   
   leiding en de watermeter. 
   Let wel op voor kunststofbuizen en voor 
   het binnenwerk van de watermeter: deze 
   kunnen smelten door de warmte (wikkel
   dus nooit een verwarmingslint rond de
   leiding, maar leg het verwarmingslint 
   parallel). 
• Geef de nodige aandacht aan 
   buitenkraantjes en leidingen in of tegen 
   koude buitenmuren, vooral als die zijn 
   blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond?
   Speel dan op veilig en sluit het water
   af. Vergeet niet vooraf alle leidingen 
   leeg te laten lopen. 



Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Samen op weg naar goedkopere groene energie
Wil jij besparen op je energiefactuur? En 
wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot 
het milieu?  Doe dan mee met de groeps-
aankoop 100% groene stroom. Inschrijven 
is vrijblijvend en kan nog  tot en met 5 fe-
bruari 2014.

Hoe inschrijven?
• Via de website 
Neem je eindfacturen gas/elektriciteit bij de 
hand en ga naar www.samengaanwegroener.
be (doorklikken naar West-Vlaanderen). Geef 
je gegevens in en vanaf 26 februari ontvang 
je per e-mail je persoonlijk voorstel.

• Via telefoon 
Via het groen nummer 0800 76 101 kan je 
ook je inschrijving regelen. Hou je eindfactu-
ren gas/elektriciteit bij de hand.

• Via het loket
Op woensdagvoormiddag van 9u tot 11u30 
bij Kristien Meurez van de dienst Milieu en 
Natuur, Oudstrijdersstraat 4

Verkeersacties
De politiezone Mira controleerde tijdens de 
maanden augustus en september 26 keer 
op onder andere snelheid en alcoholge-
bruik. 

In totaal moest de politie 645 PV’s opstel-
len. Vooral in de Waregemstraat, Grote 
Leiestraat, Westdorp en de Ingooigem-
straat drukten heel wat bestuurders het 
gaspedaal te diep in. 

De volledige resultaten (straat per straat) 
kan je raadplegen op onze website (rubriek 
mobiliteit).

Om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Weedries  toe te lichten organiseert het gemeente-
bestuur een infovergadering. Deze vindt plaats op  maandag 16 december om 20u in 
zaal De Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemstraat 42.

De site is gelegen op de hoek gevormd door de Statiestraat en de Balthazarstraat. Het RUP 
beoogt de herbestemming tot een zone voor huisvesting, kleinhandel en lichte ambachtelijke 
activiteiten. 

Vanaf 17 december 2013 tot en met 17 februari 2014 ligt het dossier (RUP + mer-screening) 
in het gemeentehuis (De Vierschaar 1) ter inzage. Dit kan iedere werkdag van 9u tot 11u30 
en op dinsdag ook van 13u30 tot 18u30 ingekeken worden. Opmerkingen en bezwaren 
worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeente-
lijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, per aange-
tekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs en dit voor 17 februari 2014 om 11u30.

De screeningsnota en de beslissing mer-screening kunnen geraadpleegd worden op de 
website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) en in het gemeentehuis.

Op donderdagvoormiddag van 9u tot 11u30 
bij Herlinde Vanwynsberghe (OCMW), Lieven 
Bauwensstraat 40.
Vergeet niet je eindfacturen gas/elektriciteit 
mee te brengen. Het verdere verloop van de 
groepsaankoop gebeurt per brief.

Op 6 februari 2014 is er dan een online veiling 
en kunnen de energieleveranciers hun beste 
bod doen. Vanaf 26 februari 2014 krijg jij een 
voorstel op maat met een duidelijk zicht op je 

mogelijke besparing.  Pas dan beslis je om al 
dan niet te veranderen van energieleveran-
cier. 

Heb je nog vragen, dan kan je iedere werkdag 
gratis bellen naar de infolijn: 0800 76 101 
(van 9u tot 17u en op maandagavond tot 20u) 

Meer info:
www.samengaanwegroener.be

RUP 5-2 Weedries
infoavond, openbaar onderzoek & bekendmaking beslissing mer-screening

WAAROM RIJ 
JE zO SnEl?

Statiestraat

Balthazarstraat



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

Zorg voor wat warmte 
in de koude, donkere dagen
De gemeente doet een warme oproep naar elke Anzegemnaar 
om alert te zijn voor buurtbewoners die tijdens sneeuw- en 
ijzeldagen geïsoleerd dreigen te geraken.

Oudere mensen die slecht te been zijn, mensen met een beperking, 
mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, komen minder 
het huis uit omdat het te koud, te glad of te donker is. 

Anzegem en OCMW zetten daarom alle beschikbare middelen in 
om deze mensen veilig de winter door te helpen. Een meldpunt bij 
het OCMW (tel 056 77 88 28) wordt hiervoor actief ingezet. Ook bij 
de gemeentelijke dienst Sociaal Welzijn kan je terecht (tel 056 78 
26 23)

Voor het slechte weer toeslaat, kunnen mensen al preventief hun 
naam, of die van mensen die op zo’n moment geïsoleerd dreigen te 
geraken, doorgeven.

Oudermishandeling: praat erover
“Ik wil naar een rusthuis, maar dit mag niet van mijn zoon. Het is te 

duur.”
“Mijn kleinzoon was op een dag weer heel kwaad op mij. Hij schopte 

mijn wandelstok weg waardoor ik viel.”
“Als ik geen nieuwe auto koop voor mijn dochter, mag ik mijn klein-

kinderen niet zien.”

Dit zijn maar een paar voorbeelden van oudermishandeling. In meer 
dan 75% van de gevallen zijn de eigen kinderen of partner de pleger. 
Ken je een situatie van oudermishandeling? Praat er dan over. 
Oudermis(be)handeling is immers een vaak verdoken problematiek 
en kan heel subtiel zijn. 

Ben je zelf slachtoffer of heb je een slachtoffer als vriend, buur of 
familielid of vermoed je ergens ouderenmishandeling? Dan kan je 
contact opnemen met het gratis nummer 1712. 

Ben je een hulpverlener, thuisverpleegkundige, arts,…? Neem dan 
rechtstreeks contact op met het Vlaams Ondersteuningscentrum 
Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) via het nummer 078 15 15 70 of 
ouderen@cawzuidoostvlaanderen.be.

www.oudermishandeling.be

Steun de heropbouw in de Filippijnen
De doortocht van de tyfoon Haiyan zorgde op de Filippijnen 
voor een echte ravage. Om de bevolking daar te helpen, onder-
steunt de werkgroep melaatsendorp Iloilo Vichte de acties van 
Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) in de Filippijnen. En 
daarbij rekenen ze ook op jouw hulp!

• Je kan een gift overmaken op rekeningnr. BE15 0010 4517 8030
   (BIC: GEBABEBB) van Geneeskunde voor de Derde Wereld - met 

   de vermelding “gift noodfonds”. 
• Binnenkort komt de actie voor 
   Music for Life eraan: zet iets op 
   poten voor onze Filippijnse 
   partners (en laat dit weten via: 
   info@g3w.be)

Meer info? www.g3w.be

Sneeuwt het? Denk er dan ook eens aan oudere mensen die wat slecht 
te been zijn te helpen, zodat ze niet geïsoleerd geraken.

Oudermishandeling (zowel psychisch als fysisch) kan je melden op het 
telefoonnummer 1712.



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

Senioren die er nog eens stevig willen in-
vliegen, zijn welkom op het laatste 
danscafé van dit jaar. 

DJ Wim zorgt voor een namiddag vol lied-
jes en melodietjes uit de tijd van vroeger 
en nu.
Bovendien voorzien we een gastoptreden 
en een lekkere attentie! 

Maandag 9 DECEMBER | 14u30 tot 17u  
de linde (lindeplein 1) | gratis 

Danscafé 

Ben je 65 jaar of ouder en woon je in het 
Vlaams gewest? Dan reis je dankzij de 
Vlaamse Overheid gratis en onbeperkt 
met alle bussen en trams van De lijn. 
Daarvoor heb je voortaan een MOBIB-
kaart nodig. Deze kaart vervangt het 
huidige gratis abonnement voor 65+’ers. 

Alle 65+’ers krijgen een brief om een MO-
BIB-kaart aan te vragen. Deze bevat een 
overschrijvingsformulier om de verwer-
kingskost van 5 euro te betalen. De kaart 
blijft vijf jaar geldig en wordt opgestuurd. 

Als je al een papieren 65+-abonnement 
hebt (Omnipas 65+) dan vervalt dit acht 
weken na verzending van de brief waarin 

MOBIB-kaart van de Lijn voor bus en tram

je uitgenodigd wordt een MOBIB-kaart aan te 
vragen. 
zolang je geen uitnodiging hebt gekregen, 
mag je jouw huidige Omnipas 65+ blijven 

gebruiken. 
Met jouw 65+-abonnement mag je boven-
dien gratis 4 kinderen van 6 tot en met 11 
jaar meenemen.

Afsluiter wandel- en fietsseizoen 55+

Op 17 december 2013 vertrekken we vanaf zaal De Linde om 14u voor de laatste wandeling van dit jaar. Op deze dag is er voor iedereen 
gratis koffie en gebak. Personen die aan 5 van de 6 fietstochten of 8 van de 10 wandeltochten meededen krijgen ook nog een attentie. 

Als sportelgemeente willen we het wandelen en fietsen blijven stimuleren. In de gezonde lucht en in een mooie omgeving maakt het be-
wegen in groep aangenaam en het helpt om de conditie op peil te houden.

Met de MOBIB-kaart van de Lijn kunnen 65-plussers gratis met de bus en tram reizen.

Kom nog een laatste keer dansen in 2013.



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

Danscafé 

Al tickets voor de volgende  voorstellingen van het Gemeenschapscentrum?
Bestellen? GC Anzegem | 056 68 82 50 | cultuur@anzegem.be | www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur

Un premier amour de luxe – Riguelle -  vr 6 december – 20u 
CC De Schakel Waregem - € 16 – tickets via GC Anzegem

Een selectie liederen die maar 
liefst een kleine eeuw omvat, 
van Josephine Baker over Jean 
Sablon tot Jacques Brel en An-
dré Bialek. 

Live speelt Riguelle oud en 
nieuw: nieuwe parels worden 
de wijde wereld ingestuurd, 
maar ook vergeten gewaande 
chansons krijgen nieuwe krach-
ten ingeblazen. 
Een repertoire om duimen en 
vingers bij af te likken.  

zzzOEF – lindai Boogerman – zo 8 december – 11u & 15u  
Ansold Anzegem - € 6 – voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met 
4 jaar en hun familie

Het zachte geluid van een heen 
en weer zwiepende elektrici-
teitsbuis is de titel van deze 
theaterproductie. Hierin worden 
allerlei objecten steeds weer 
op een andere manier gebruikt. 
Een hoed van papier verandert 
in een zakje friet, maar even 
later in een verrekijker of een 
toeter. 

Lindai Boogerman werkt al 25 
jaar als een van de vaste pop-
penspeelsters van Sesamstraat.

2 jaar: feest!
Op zondag 17 november werden alle 2-ja-
rigen uit Anzegem uitgenodigd om tijdens 
een heus verjaardagsfeest hun derde ca-
deautje van de bib op te halen.  Het eerste 
geschenkje kregen ze bij de geboorte, het 
tweede op 1 jaar.  

Alle 2-jarigen krijgen in de toekomst rond 
hun verjaardag een verjaardagskaartje in 
de brievenbus. Met dit nieuwe initiatief 
willen we de boodschap geven  dat de 
Boekbaby’s groot worden en de bib voor 
hen heel wat in huis heeft.

Opstart jeugdhuis: enthousiastelingen gezocht!
Je bent jong en je wil een plaats in An-
zegem waar je met jouw vrienden kan 
samenkomen? lijkt een jeugdhuis je daar 
ideaal voor?  Help ons dan met de oprich-
ting ervan!

Het toekomstig jeugdhuis van Anzegem is op 
zoek naar enthousiaste jongeren die het zien 
zitten om mee te helpen aan de oprichting 
van een nieuw jeugdhuis. Locatie, concept: 
er staat nog niets vast. Dus alle ideeën zijn 
welkom!Zie jij het zitten, heb je er 100 % zin 
in, zit je boordevol ideeën,…?  

laat het ons weten via:
jeugddienst@anzegem.be

Naar de bib, mee vanaf 2!

Wie heeft er zin om mee te staan aan de wieg van het nieuwe jeugdhuis in Anzegem?



UiT in Anzegem

Colofon:

AKTIV nieuwsbrief | een uitgave van de gemeente Anzegem | verschijnt 11 maal per jaar | 3de jaargang | nr. 11

info nieuwsbrief: communicatie@anzegem.be | Tel 056 69 44 31

algemeen contactadres: De Vierschaar 1, 8570 Anzegem | Tel 056 69 44 40 | info@anzegem.be  v.u.: burgemeester Claude Van Marcke

De Vierschaar 1 – Anzegem 

              Cultuur
zo 1 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

vr 6 Muziek: “Un premier amour de luxe” door Riguelle / 20u / CC De Schakel Waregem / €16 / org. CC De Schakel Waregem 
i.s.m. Gemeenschapscentrum Anzegem

za 7 Humor: “Wanneer gaan we nog eens bowlen?” door Bart Cannaerts / UITVERKOCHT!

zo 8 Familievoorstelling (object- en poppentheater): “zzzoeff” door lindai Boogerman / 11u en 15u / Zaal Ansold(A) / €6 / 
org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. Ouderraden

vr 13 Viva demo: Bloemschikken / 19u / café-zaal De Sportduif(A)

vr 20 Musical “De Tovenaar van Oz” / De Stringe Vichte / UITVERKOCHT!

za 21 Toneelvoorstelling “Ge-tic-t” / door toneelgroep Lust in ’t Schoone(I) / 20u / Hugo Verriestzaal(I) / ook op 22 en 29 dec. om 
17u en op 26, 27 en 28 dec. om 20u

              Senioren
ma 9 Danscafé / 14u30-17u / De Linde (i) / gratis

di 10 Seniorenfeest / 14u30 / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom

ma 16 Eindejaarsfeest / met koffie, dessertbord en gezellig samenzijn en voorstelling van het programma 2014 / 14u / Gasthof ’t 
Park(T) / €5,5 (niet-leden €7) / org. 50 Actief Anzegem / inschrijven noodzakelijk 056 68 73 10

              Sportief
di 17 Wandeltocht 55+ (6 à 7 km) / 14u / Zaal De Linde(I) / org. Sportdienst Anzegem 056 68 02 02

              Feest
za 7 Eetfestijn t.v.v. Joris Descamps / OC Groeninge Kaster

              Jeugd
zo 15 Rommelmarkt voor kinderen (speelgoed) / van 14u tot 17u / café-zaal De Sportduif(A)

              Varia
za 7 Pirobak / in ’t Smesseplein(I), bij Marc Steeland / ook op zo 8

zo 8 Kick-off jong Vld Anzegem / van 10u tot 18u / zaal Speldoorn (A)

za 14 Kersthappening / aan de kerk in Tiegem / ook op zo 15

zo 15 Pirobak / in de Breugel(V), t.v.v. Motorclub Nuns on the Run

vr 27 nacht van de zonde / Gezellige babbel en drankje, gratis chocomelk voor de kinderen / vanaf 19u30 / verwarmde tent, Juli-
aan Claerhoutstraat 2b, Kaster

zo 5 jan. Pirobak / in ’t Park(T), bij Benny en Mieke Terrijn

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


