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Beste inwoners,

2014 was een bewogen jaar. Een jaar dat we 
niet snel zullen vergeten. 2014 is het jaar dat 
de geschiedenisboeken zal ingaan als dat 
waarin we een monument in vlammen zagen 
opgaan. De Sint-Jan-De-Doperkerk is niet 
meer. Het centrum van Anzegem zal nooit 
meer hetzelfde zijn, maar toch willen we deze 
tragedie als een kans zien. Een kans die we 
dan ook ten volle willen benutten.

Traditiegetrouw maken we op het einde van 
het jaar de balans op. Het ging soms hard en 
we moesten opboksen tegen deadlines en te-
genslagen, maar als ik terugkijk kunnen we 
alleen maar tevreden zijn. Met de volledige 
ploeg willen we graag op dat elan verder 
gaan. In 2015 hebben we immers opnieuw 
veel uitdagingen waar we onze tanden kun-
nen in zetten. 

Senioren willen we bijvoorbeeld aan het 
bewegen krijgen met het project ‘liever ac-
tiever’. In 2015 zal ook het wandelnetwerk 
‘Land van Streuvels’ geopend worden en 
plaatsen we de zachte ring echt op de kaart 
met bewegwijzering, een uitkijkplatform, 
picknicktafels, enzovoort.

Het kerkplein van de nieuwe kerk in Vichte 
wordt verfraaid, in de Vichtsesteenweg,  Ka-
pellestraat, Westdorp en Groeningestraat leg-
gen we dan weer de voetpaden (her)aan. In 
het kader van het SAVE-project zullen we ook 
een verkeerspark voor de Anzegemse scho-

len kopen.

Noteer alvast 22 maart in jouw agenda, want 
dan vindt de derde lokale open bedrijvendag 
plaats. Mocht je dit toch vergeten dan zullen 
we je het helpen herinneren via de digitale 
infoschermen die binnenkort in Anzegem en 
Vichte zullen geplaatst worden.

“Wat zal ons dat allemaal kosten?”, hoor ik je 
denken. In 2014 zijn we erin geslaagd om de 
schuldenlast per inwoner van 1.458,97 euro 

naar 1.331,76 euro te brengen. Tegen eind 
2018 moet dit nog zakken naar 852,73 euro. 
In 6 jaar tijd zullen we de uitstaande schuld 
met zo’n 46,4% doen dalen.

2015 wordt voor ons alvast een boeiend jaar 
en we hopen voor jou hetzelfde!

Namens de volledige bestuursploeg
Burgemeester Claude Van Marcke

Een greep uit 2014: verwendag in de bib, riddertornooi, Anzegem: een buiten-kans!, er werd gewerkt 
in Ingooigem, dwars door Anzegem, Het Lijsternest terug open voor bezoek, herdenking vliegtuig-
crash Lancaster, seniorenreis, eerste parochianenkoers en gaat het licht uit deze winter?

+ extra katern:

Extr                        vrijwilligers
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“De dankbaarheid blijft 
hartverwarmend.” 

Hendrik Velghe, Annah-vrijwillger:

Het fotodagboek van Erika

“Met een warm 
gevoel naar huis”



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

Busje komt zo!
Neem de bus naar de nieuwjaarsreceptie

Ben je ingeschreven voor de nieuwjaarsre-
ceptie? Heb je zin om je te laten voeren? Dat 
kan! Wij leggen twee bussen in die tussen 
17u30 en 21u30 door alle deelgemeenten 
passeren om zo iedereen veilig van en naar 
De Stringe te brengen.

De twee bussen verbinden onderstaande hal-
tes, maar rijden in de tegenovergestelde rich-
ting. Ze vertrekken in Vichte aan de Stringe 
en doen tussen 17u30 en 21u30 constant 
volgende haltes aan:  

• kerkplein Ingooigem (kant graf Stijn 
   Streuvels) 
• kerkplein Tiegem (Westdorp) 
• Tiegemstraat (N36), parking vroeger 
   restaurant Kasterhof (Kaster) 
• Statieplein, ter hoogte van de ingang van 
   het station (Anzegem) 
• kerkplein Anzegem (aan de bushalte aan 
   beide kanten van het Dorpsplein) 
• Kerk Heirweg 
• De Stringe (Vichte). 

Aan de verschillende haltes zullen er borden 
staan, zodat het duidelijk is waar er kan op-
gestapt worden. De bussen zullen constant 
rijden, dus elke 20 minuten zal je een bus 

kunnen nemen.
In Vichte zal er ook een klein pendelbusje 
rijden tussen De Stringe, Vichteplaats (aan 
de Verteller) en de nieuwe kerk.

Ontwerp jij ons uitkijkplatform?
We hebben een prachtig landschap. Zou het niet goed zijn om dit ook vanuit de hoogte te kunnen bewonderen? Daarom willen we 
een uitkijkplatform plaatsen aan het wandelpaadje dat de Braamstraat met de Tjampensstraat verbindt (zie foto).

Het ontwerp voor dit uitkijkplatform willen we laten maken door jou! Laat je creativiteit de vrije loop, bezorg ons jouw ontwerp voor 30 januari 
2015 en misschien win je wel een Anzegembon ter waarde van 150 euro. 

De toren mag maximum 7 meter hoog zijn en een bruikbare bovenoppervlakte van maximum 20m2 hebben. Het ontwerp moet creatief, maar 
toch sober zijn en mag maximum 20.000 euro kosten. Een architect zal het winnend ontwerp dan verder uitwerken volgens de NBN-normen.

Raadpleeg het volledige reglement op www.anzegem.be/uitkijkplatform en laat je van je creatiefste kant zien!

Met een gerust gemoed een glaasje drinken op de nieuwjaarsreceptie? Neem dan de bus!



Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Onze wegels kregen een naam
... maar ga je daarmee wel akkoord?

De gemeenteraad besliste om volgende voorstellen goed te keuren:
• tussen  Tjampensstraat-Lijsternest   Waashoek of Rootplanke
• tussen Vossestraat en Ingooigemstraat  Pistolveld
• onder spoorlijn Vichte    Stropuytweg
• tussen Grote Leiestraat en Tempeliersstraat  Maalbeekweg
• tussen Ouden Heirweg en Kalkstraat  Barzeweg
• tussen Dolderstraat en Fonteinstraat  Dolderweg

Vind je echter dat een andere naam beter past bij een wegel? Laat ons dit dan voor 
31 januari 2015 weten via secretariaat@anzegem.be of tel 056 69 44 51.

Inzetten op preventie
Anzegemse brandweer behoort nu tot de Fluvia-zone 

820 brandweerlieden (760 vrijwilligers en 
60 beroeps) van 14 gemeenten smelten in 
januari samen en worden één hulpverle-
ningszone: Fluvia.

De hulpverleningszone Fluvia bestaat uit 14 
gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, 
Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Len-
delede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, 
Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. Oor-
spronkelijk waren er 12 brandweerkorpsen, 
maar door de brandweerhervorming zijn die 
brandweerkorpsen samengesmolten tot één 
hulpverleningszone - met 17 posten - waar-
binnen zal samengewerkt worden. 

Veel meer dan branden blussen
De brandweer zet, naast interventie, volop in 
op preventie. Onder het motto ‘Beter voor-
komen, dan genezen!’ zal Fluvia de burgers 
sensibiliseren rond brandveiligheid. Door ze 
te helpen een brand te voorkomen, willen 
ze als brandweer meer betekenen voor de 
maatschappij.

Daarnaast is een goede voorbereiding op in-
cidenten door middel van vorming, training 
en opleiding onontbeerlijk. De brandweer-
mensen moeten immers ten allen tijde paraat 
staan. 

Nazorg
Vaak worden mensen zich na een brand pas 

Wat betekenen onze straatnamen?
In deze nieuwe rubriek verklaren we iedere maand een straatnaam

De Hellestraat liep vroeger door een uitgestrekt bosgebied. Sommigen zien in het woord ‘hel’ 
de Vlaamse tegenhanger van het Engelse ‘hill’, waarmee verwezen wordt naar de ligging van 
het bos aan de weg naar Tiegemberg. Anderen menen dat onze voorvaderen de naam van het 
dichte woud associeerden met de hel en de onderwereld. Deze laatste stelling blijkt uit het feit 
dat tijdens de diepgelovige middeleeuwen de ‘zondige’ benaming in officiële documenten werd 
herdoopt in ‘Krulshage’.

bewust dat ze eigenlijk niet goed voorbereid 
zijn. Daarom zet Fluvia ook in op nazorg (zie 
de nazorgavond n.a.v. de brand in de Sint-
Janskerk). Zo worden er brandpreventietips 

voor thuis meegegeven en krijgen de mensen 
de kans een brandpreventieadviseur thuis te 
laten komen. 
www.hvzfluvia.be

5.169
Dat is het aantal inschrijvingen voor 
onze sportkampen, sportlessen en 

sportactiviteiten in 2014.

De Anzegemse brandweer aan het werk tijdens de kerkbrand van 16 oktober 2014.

Algemeen

Deze wegel zou de Maalbeekweg worden.



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

Algemeen
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Zonder is gezonder

Ban die pesticiden uit jouw tuin
Pesticiden zijn schadelijk voor de mens en het milieu. Ze tasten het grondwater aan 
en spoelen met het regenwater mee naar onze waterlopen. Bovendien vormen ze een 
bedreiging voor de biodiversiteit. Ban daarom die pesticiden.

Onze Groendienst mag geen pesticiden meer gebruiken bij het onderhoud van bv. parken, 
pleinen en wegen. Ook jij mag geen pesticiden meer gebruiken om het trottoir of de berm voor 
jouw deur te onderhouden. Voor een tuin, oprit of terras gelden nog geen wettelijke gebruiks-
beperkingen, maar denk altijd goed na of je pesticiden wel echt nodig hebt, want gezond zijn 
ze niet. 

Velen doen het zonder. 
Jij toch ook? 

Openbare diensten 
Het beheer van openbare parken,  
straten… in Vlaanderen moet vanaf 2015  
pesticidenvrij. Ook de scholen, ziekenhuizen,  
kinderdagverblijven en zorginstellingen onderhouden  
hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen vanaf  
dan zonder pesticiden.  

Trottoirs en bermen 
Trottoirs en bermen zijn ook openbaar domein.  
Pesticiden zijn hier verboden. Ook als het 
onderhoud ervan door de bewoner of beheerder van 
het gebouw gebeurt, moet dit pesticidenvrij. 

Private terreinen 
Ook private sportterreinen, private 
recreatiedomeinen en verharde (bedrijfs)terreinen 
groter dan 200 m2 vallen onder de regelgeving. Hier 
geldt: pas in laatste instantie een minimum aan 
pesticiden inzetten, enkel op gerichte plekken. Bij 
de (her)aanleg van het terrein is een pesticidentoets 
verplicht. Die checkt of het ontwerp op een 
efficiënte manier pesticidenvrij te onderhouden is.  

Drinkwater beschermen 
Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te 
stellen, zijn er duidelijke voorwaarden voor 
pesticidengebruik in gebieden waar drinkwater 
gewonnen wordt uit grondwater. 

Oppervlaktewater beschermen: 
zone van 6 meter 
Overal geldt het verbod om binnen een zone van zes 
meter langs een waterloop pesticiden te gebruiken. 
Voor de land- en tuinbouw geldt een specifieke 
regeling. 

aan de overheid.
Bel 1700

Meer tips om zonder pesticiden je 
terrein te onderhouden: 

www.vmm.be/zonderisgezonder 

Woon je in een beschermingszone 
voor drinkwater? 

Vraag de specifieke folder aan via 
info@vmm.be 
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VLAAMSE 
MILIEUMAATSCHAPPIJ 

Stel je vraag

Vlaanderen 
is milieu 

Zonder is 
gezonder 

Zet pesticiden
buitenspel!

Tips om jouw tuin zonder pesticiden te onderhouden vind je op www.zonderisgezonder.be.

Computerlessen voor 55-plussers
Computercursus voor de complete beginner: kennismaking met de computer 
dinsdagvoormiddag | 9u-11u45 | eerste les: 3 februari 2015
Tijdens deze cursus helpen wij jouw drempelvrees voor computers overwinnen en leiden we je 
binnen in de wereld en woordenschat van informatica. Voorkennis is dus helemaal niet vereist.

Upgrade Windows 8 
donderdagvoormiddag | 9u-11u45 | eerste les: 5 februari 2015
Deze cursus is bedoeld voor mensen vertrouwd met pc en een ouder besturingssysteem en die 
kennis willen maken met de nieuwe mogelijkheden van Windows 8.

Werken met tablet (iPad) of iPhone
woensdagvoormiddag | 9u-11u45 | eerste les: 4 februari 2015
In deze opleiding ga je aan de slag met je eigen iPad of iPhone en maak je kennis met de 
belangrijkste instellingen en apps. Heb je nog geen toestel, dan wordt in de 1ste les aankoop-
advies gegeven.

Werken met tablet (Android) of smartphone
vrijdagvoormiddag | 9u-11u45 | eerste les: 30 januari 2015
In deze opleiding ga je aan de slag met je eigen tablet (cursus is gebaseerd op een Samsung-
tablet) of smartphone en maak je kennis met de belangrijkste instellingen en apps. 
Heb je nog geen toestel, dan wordt in de 1ste les aankoopadvies gegeven.

Deze lessenreeksen omvatten 20 lessen en vinden plaats in het vroeger computerlokaal van 
de gemeenteschool in Vichte (Beukenhofstraat 38). Je betaalt hiervoor 100 euro. Er zijn geen 
lessen tijdens de schoolvakanties. 

Info en inschrijvingen:
dienst Sociaal Welzijn 
Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be 

Werken met sociale media

In deze opleiding leer je meer gevorderde 
toepassingen van het internet kennen zo-
als Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
Spotify, Google+, Blogger,… Je leert deze 
toepassingen gebruiken met de nodige 
aandacht voor de privacyinstellingen.

zaterdagvoormiddag van 9u tot 11u45, 
eerste les op zaterdag 31 januari 2015 
(geen lessen tijdens de schoolvakanties) 
gemeenteschool Vichte (Beukenhofstr. 38) 
100 euro (cursus van 60 lestijden)

Info en inschrijvingen:
dienst Sociaal Welzijn 
Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23 
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Deze cursus wordt georganiseerd door 
CVO Waregem Anzegem Tielt i.s.m. het 
gemeentebestuur.
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vrijwilligers | Interview

ER 
b e s t a a n 
veel eenza-
me mensen 
in Anze-

gem”, zeggen Marnix Vander-
haeghen en Albert Dendauw. 
En die eenzame mensen pro-
beren ze in januari altijd een 
hart onder de riem te steken. 
Dan bezoeken de leden van de 
seniorenadviesraad (SAR) de 
85-plussers in Anzegem. “Als 
we een cadeautje mee hebben, 
zijn we altijd welgekomen”, al-
dus Marnix.

Marnix Vanderhaeghen (68) is 
voorzitter van de seniorenadvies-
raad en van ziekenzorg Anzegem. 
Albert Dendauw (77) is dan weer 
voorzitter van OKRA in Ingooigem 
en lid van de SAR. Samen met 
een 20-tal andere vrijwilligers 
bezoeken ze in de maand januari 
– met een pakketje vol lekkers -  
de 320 85-plussers die nog thuis 
wonen.

“We doen een tiental bezoekjes 
per dag”, vertelt Albert. “Je mag 
rekenen op zo’n twintigtal minu-
ten per bezoek. Je komt binnen, 
je geeft je pakje af en doet nog 
een klapke met de men-
sen.” “Doordat we eens 
binnen gaan, kunnen we 
ook zien hoe ze leven”, 
gaat Marnix verder. “De 
meesten trekken goed 
hun plan, maar soms zit-
ten er echte dutsen bij. Dan mel-
den wij dit eens aan de dienst 
Sociaal Welzijn, zodat ze dit kun-
nen opvolgen.”

“Velen leven ook in een huis dat 
niet aangepast is. Er zijn bijvoor-
beeld enorm veel trappen of er 
liggen tapijten waarover ze kun-
nen struikelen.” “We wijzen hen 
dan altijd op die gevaren, maar 
meestal is hun antwoord: “Och, 
tzal onzen tijd duren.” Het is 
moeilijk om hen dingen te laten 
veranderen”, lacht Albert.

Albert en Marnix zijn alle twee 
vroeg met pensioen gegaan en 
kwamen daardoor al vlug in ver-

schillende verenigingen terecht. 
Marnix: “Vroeger was ik 
postbode, maar ik moest 
door medische redenen 
al op mijn 49ste met pen-
sioen gaan. Na één jaar 
was ik al voorzitter bij 
Ziekenzorg en in 1998 

ben ik in het bestuur van de SAR 
gegaan. Als postbode had ik hele 
dagen tussen het volk gezeten en 
dat wilde ik zo houden. Ik kwam 
ook bij veel eenzame mensen en 
kende dus de noden die er wa-
ren. Vandaar mijn stap 
naar Ziekenzorg en de 
SAR.”

Bij Albert is het een 
beetje hetzelfde ver-
haal. Hij was vroeger 
bierhandelaar en kwam dus ook 
overal. “Ik ging soms binnen bij 
mensen van wie ik wist dat ze 
niets zouden kopen, maar die 
gewoon nood hadden om eens 
tegen iemand te babbelen. Ik 

deed dit dan ook met plezier. Na 
mijn pensioen zat ik al vlug in 
het bestuur van Okra en nu ben 
ik dus al geruime tijd voorzitter, 
maar het zal mijn laatste jaar 
zijn”, voegt hij eraan toe. “Het is 
tijd voor anderen.”

Maar andere vrijwilligers zijn 
moeilijk te vinden. Marnix: “De 
meesten willen zich niet meer 
engageren. In de verenigingen is 
het altijd dezelfde groep vrijwil-
ligers die werkt. Het is natuurlijk 

wel te begrijpen: 
de meeste gepen-
sioneerden zijn  
mobiel genoeg, 
gaan graag al 
eens weg en zijn 
bijvoorbeeld bezig 

met de kleinkinderen. Ze hebben 
dus weinig tijd om de handen uit 
de mouwen te steken in een ver-
eniging. We zijn dan ook enorm 
dankbaar voor al onze vrijwilli-
gers die we nu hebben. Die men-

sen doen echt goed werk.”

Maar voor Albert zijn het dus 
zijn laatste bezoekjes aan de 
85-plussers. “Weet je wat”, zegt 
Marnix, “als jij 85 jaar bent, kom 
ik je in januari een bezoekje 
brengen”, lacht hij.

“Met een cadeautje zijn we altijd welgekomen”
Marnix en Albert bezoeken de 85-plussers

“Er zijn 
veel 

eenzame 
mensen”

“We zaten 
vroeger hele 
dagen tussen 

het volk.”

Eind januari worden alle 
85-plussers verrast met een 
bezoekje door de SAR. Wie 
in 1935 geboren is, mag dit 
jaar dan weer iemand van 
Annah verwachten. 
De SAR organiseert tal van 
activiteiten voor senioren 
en ondersteunt de senio-
renverenigingen. 
Annah helpt senioren bij 
de dagdagelijkse dingen. 
Vrijwilligers voeren kleine 
taken uit, doen boodschap-
pen,  …

Meer info? 
dienst Sociaal Welzijn

Marnix Vanderhaeghen en Albert 
Dendauw op bezoek bij de bijna 
85-jarige Agnes Hostyn.



vrijwilligers | fotodagboek

Een dag uit het leven van Erika, 
vrijwilligster bij de buitenschoolse kinderopvang in Gijzelbrechtegem

5u45

Vroeg uit de veren deze morgen om paraat 
te staan voor de eerste kinderen toekomen.

6u40

Ik vertrek met de auto richting de school in 
Grijsloke, waar ook de opvang gevestigd is.

7u10

De eerste kinderen komen aan. Ze wensen 
me een goede morgen en geven me een 
warme glimlach.

7u45

De meeste kinderen zijn ingeschreven. Ik 
speel een spelletje mee, help een kindje met 
de laatste boterham en haal wat kleurteke-
ningen boven.

8u15

Ik help de kleuters met het aandoen van de 
jas, het fluohesje en de boekentas.

8u20
De leerkrachten springen even bij om alle 
kinderen naar de speelplaats te brengen.

8u30
Ik ruim de opvang nog even op en begin aan 
mijn dagtaken in de school.

15u55

Ik kom aan bij de opvang en start de compu-
ter op om de kinderen in te schrijven.

16u15
Na een kwartier speeltijd arriveren de kinde-
ren in de opvang. De jassen worden aan de 
kapstokken gehangen. Hun koek en drankje 
smaakt!

16u45

Kinderen van de huiswerkklas komen aan en 
worden ingeschreven.

17u30

Ondertussen zijn al heel wat kinderen ver-
trokken met hun ouders. Met de anderen 
speel ik nog het spel zakdoekje leggen.

18u30

Alle kinderen zijn naar huis. Ik ruim nog wat 
op, sluit de computer af en vertrek naar huis. 
Het was een lange dag, maar ik ga met een 
warm gevoel en een glimlach op het gezicht 
naar huis.



vrijwilligers | tot slot

“Wij zijn maar stadhuisvrijwilligers”
Marc Deweer en Frank Furniere zijn beiden voorzitter van een adviesraad

“Echte vrijwilligers staan er 
iedere week weer, in weer en 
wind. Daar hebben we be-
wondering voor. In vergelij-
king daarmee zijn wij maar 
stadhuisvrijwilligers.” Frank 
Furniere en Marc Deweer zijn 
voorzitter van de cultuur- en 
de sportraad en kunnen voor 
hun werking op heel wat ge-
engageerde inwoners rekenen.  
“Na verloop van tijd bouw je 
toch een vriendschap op.”

Anzegem telt een tiental ad-
viesraden die rond verschillende 
thema’s werken. Het gemeen-
tebestuur is verplicht advies te 
vragen aan die raden voor ze op 
de gemeenteraad een beslissing 
kunnen nemen. Marc en Frank 
zijn al jaren voorzitter van hun 
raad. Marc (sportraad): “Een ad-
viesraad moet er zijn en is een 
vorm van verantwoordelijkheid 

nemen.  Het geeft ook een goed 
gevoel als je in dat radertje van 
de beslissingen wat mee kan re-
gelen. Let op, dat lukt ook niet al-
tijd, want een gemeentebestuur 
bestaat nog altijd uit politici en 
die denken heel anders dan ie-
mand uit een adviesraad”, lacht 
Marc.

“Voorzitter zijn van de advies-
raad is voor mij een verrijking 
geweest”, gaat Frank verder. “Je 
leert heel veel nieuwe mensen 
kennen en het sociale contact 
motiveert mij ook om voort te 
doen.  We hebben met de cul-
tuurraad ook al heel wat mooie 
realisaties. Ik denk bijvoorbeeld 
aan een open monumentendag. 
We moeten daar toch heel veel 
inspanningen voor leveren om 
dat op een hoog niveau te tillen 
en dat is ons toch al een paar 
keer goed gelukt.”

“Natuurlijk zit er af en toe wel 
een ontgoocheling tussen, maar 
daar leer je mee leven”, zegt 
Marc. 
“We hebben beiden geluk dat we 
voor onze werking een beroep 
kunnen doen op echte vrijwilli-
gers. Als men zegt dat er steeds 
minder vrijwilligers zijn, dan vind 
ik dat toch wat overdreven. Er 
zijn nog altijd mensen te vinden 

die bv. kleine mannen willen be-
geleiden of training willen geven. 
Ze hebben heel de dag hard ge-
werkt, komen thuis, zitten even-
tjes in hun zetel en staan dan om 
20u opnieuw ergens op een veld, 
misschien in de regen. Daar heb 
ik pas bewondering voor”, besluit 
Marc.

Een dikke merci!
Anzegem kan een beroep doen op veel vrijwilligers, maar ze allemaal een plaatsje geven in deze extra editie was onmogelijk. Hieronder vind 
je toch nog een paar enthousiastelingen. Aan iedereen die vrijwilligerswerk levert bij het gemeente- en OCMW-bestuur, een adviesraad en bij 
de lokale verenigingen: een dikke merci! Wil je zelf vrijwilliger worden? www.anzegem.be/vrijwilligerswerk of tel 056 69 44 51.

Gilbert Deruyter, vrijwilliger 
wandelingen senioren: “Op het 
eind van de wandeling ho-
ren: ‘Merci, ‘t was een schone 
streek’, daar doe ik het voor.”

Marie-Paul, Rita C., Rita D., Lydie, Christianne, Caroline en Chris-
tine, vrijwilligers bij de OCMW-kledijwinkel: “Mensen komen hier 
niet enkel om kledij te kopen.” 
Lees hun volledig interview op www.anzegem.be.

Yane Desloovere, jeugdmoni-
tor “Waarom vrijwilliger? Om 
nieuwe vrienden te leren 
kennen!”

Marnix Depraetere, 
gemeenschapswacht en 
oversteekbegeleider: 
“Ik wil dat de kinderen 
veilig naar school kun-
nen gaan.”

Johan Vandendriessche en 
Stefaan bossuyt, medewerkers 
sportdorp: “Anderen dat ver-
moeide maar voldane gevoel 
laten beleven na het sporten 
geeft voldoening.”

Marc Deweer en Frank Furniere
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  Welzijn

Baas over je budget
OCMW leert jongeren omgaan met geld
Steeds meer jongeren raken in financiële problemen. Ze groeien op in een consump-
tiemaatschappij, zijn gevoelig voor reclame en volgen de trends. De stap naar lenin-
gen en overmatige schuldenlast is daarom snel gezet.
 
Daarom richtte het OCMW een budgetbeurs in voor leerlingen van de laatste graad secun-
dair onderwijs. Zo wilden ze jonge mensen op een leuke, niet-schoolse manier prijsbewust 
maken en leren omgaan met geld. 

Tijdens deze beurs legden de jongeren een levenswegparcours in de vorm van een spel af. 
Vanuit een rollenspel maken ze keuzes en worden ze uitgedaagd de portemonnee gezond 
te houden, bijvoorbeeld wanneer ze een auto kopen, een woning  huren of kopen, instaan 
voor dagelijkse boodschappen…. 

Voor wie moeilijk zijn uitgaven onder controle kan houden, kan budgetbegeleiding een 
oplossing bieden. Neem hiervoor gerust contact op met het OCMW op tel 056 77 88 28.

Gemeentelijke sociale toelagen:

wat later dit jaar
Momenteel herwerken we de sociale toe-
lagen. De aanvragen voor deze toelagen 
die normaal eind januari starten, zullen 
daardoor ook verschoven worden naar een 
latere datum.

Personen die in aanmerking komen voor 
de gemeentelijke toelagen zullen de ko-
mende maanden hierover een brief ont-
vangen en de herwerkte toelagen zullen 
ook in een van de volgende nummers van 
Aktiv verschijnen.  

Datum: ......................................................................   Naam van de melder: ...............................................................................................................

Adres van de melder: ....................................................................................................................................................................................................

Tel: ..........................................................................    E-mail: .....................................................................................................................................

Omschrijving van de vraag of het probleem (wat, wanneer, waar,…)

Heb je een klacht of een probleem? Gebruik de meldingskaart!

Wegverzakkingen, een verstopt rioolputje, sluikstort ... Via de meldingskaart kan je ons op de hoogte brengen van problemen of suggesties 
doen over zaken die betrekking hebben op het straatbeeld of op onze dienstverlening. Deze meldingen worden doorgestuurd naar de betrok-
ken diensten die instaan voor het oplossen ervan.

Bezorg de meldingskaart per post (De Vierschaar 1) of via communicatie@anzegem.be aan het gemeentebestuur.De meldingskaart kan ook 
op onze webstek ingevuld worden en telefonische meldingen kunnen op 056 69 44 31.
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Vrije Tijd

al tickets?
Vadermoord –TG Vagevuur  
za 24 januari | 20u | De Stringe | € 12 
m.m.v. Davidsfonds Anzegem-Kaster
Stel je voor: op een dag blijkt je vader een 
monster te zijn. Een moordenaar. We volgen 
een broer en een zus. Hoe ze komaf proberen 
te maken met hun oorsprong, hun genen, hun 
vader. 

Stilt – Lankmoed 
za 31 januari | OC d’Iefte Deerlijk | € 15 
Met ‘Stilt’ brengt het duo muzikaal totaalca-
baret. Ze zijn dan ook de terechte winnaars 
van de publieksprijs Cameretten 2011.

www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur  
cultuur@anzegem.be – 056 68 82 50

Een volgende hoofdzonde belicht
Woede/wraak: The Attack – Ziad Doueiri | 22 januari 2015 | 20u | kerk Kaster

De dag waarop Amin Jafaari, een in Tel Aviv werkende Arabische chirurg, een belangrijke me-
dische onderscheiding in ontvangst mag nemen, is tevens de vreselijkste dag uit zijn leven. 

Een zelfmoordaanslag in een restaurant veroorzaakt 19 doden en de Israëlische politie vertelt 
hem dat zijn vrouw - die ook omkwam in de explosie - de verantwoordelijke was. Amin ver-
werpt deze beschuldigingen ten stelligste maar zijn overtuiging wankelt wanneer hij postuum 
een brief van Sihem ontvangt waarin ze haar rol in het bloedbad bevestigt. 
Amin zal de relatieve veiligheid van zijn geadopteerd vaderland verlaten en in de Palestijnse 
gebieden op zoek gaan naar de extremisten die haar volgens hem gerecruteerd hebben.

Meer info: bibinfo@anzegem.be |  056 68 14 22

Gedichtendag: ontbijt op 18 januari

Een Palestijnse journaliste vertelt

Fatena is geboren en getogen in de bezette Palestijnse gebieden. 
Ze werkte er als 
nieuwsanker, radio-
presentatrice en cor-
respondente voor het 
n ieuwsagentschap 
Wafa. Fatena moest in 
2009 op de vlucht uit 
haar thuisland toen de 
politieke partij Hamas 
aan de macht kwam 
en er alle media over-
nam. Omdat Fatena 
een publiek persoon 
was die voor haar me-
ning uitkwam werd de 
situatie er voor haar te 
onveilig.

bibinfo@anzegem.be | 056 68 14 22

Ward D’Heygere wint een geschenkbon van de wereldwinkel

Winnaar week van de smaak

Op 23 november was onze plaatselijke editie van de Week van de 
Smaak bijzonder 
succesvol. Meer dan 
600 mensen be-
zochten diverse lo-
kale producenten en 
konden daarbij ge-
nieten van (h)eerlijke 
proevertjes die onze 
kookploegen voor 
hen hadden bereid.

De winnaar van de bezoekersprijs werd ondertussen door een on-
schuldige kinderhand uitgeloot en is Ward D’Heygere, Zurendries-
straat 10 uit Tiegem. Hij mag tijdens de viering van de cultuurtrofee 
op 23 januari a.s. zijn geschenkbon voor producten van de wereld-
winkel in ontvangst komen nemen. 
Op deze avond reiken we ook nog eens de publieksprijs voor het 
beste proevertje én een duurzaamheidsprijs uit aan de deelnemen-
de kookploegen.
 

In Vadermoord proberen broer en zus komaf te maken met hun oorsprong, hun vader.
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Vrije Tijd

De Vrije Tijdsdiensten trappelen van ongeduld om jouw kind ook in 2015 leuke vakanties te bezorgen

De Sportdienst, Jeugddienst en Buitenschoolse Kinderopvang zijn al aan het broeden op leuke activiteiten voor jouw kinderen 
tijdens de vakanties! 
Informatie over hun activiteiten vind je in de kriebelflyer die we via de scholen verdelen. Uitgebreide informatie is telkens online te raadplegen 
via www.anzegem.be/kriebelkrant. Om deel te nemen, moet je jouw kind op voorhand inschrijven via het inschrijvingsprogramma 
www.i-school.be/login. Indien je nog nooit hebt deelgenomen aan de activiteiten kan je je inloggegevens aanvragen via 
www.anzegem.be/nieuweinschrijving.  Ben je jouw inloggegevens kwijt, dan kan je ze opnieuw aanvragen via inschrijven@anzegem.be.

Actief Anzegem 55+: Ga Sportelen!

Iedere laatste dinsdag van de maand is er om 14u een groepswande-
ling van ongeveer 7km. Op dinsdag 26 januari starten we aan de kerk 
in Deerlijk. Deelnemen is gratis.

Op maandag kan je tussen 17u30 en 18u30 in de sporthal badmin-
tonnen. Iedereen kan wel tegen een pluimpje slaan en je zal zien dat 
je in enkele weken tijd heel wat vorderingen maakt. Je betaalt € 20 
voor een 10-beurtenkaart en die is onbeperkt geldig.

Kleuter en lager: 
Multimove & Kick @ Sport

In ons sportparadijs kunnen kleuters klim-
men, klauteren, rollen en tuimelen, dansen 
en springen. We trainen er alle basisvaardig-
heden: lopen, kruipen, slaan, glijden,  ... 

De lagere schoolkinderen proeven dan weer  
van volgende thema’s: trampoline, hockey, 
frisbee, atletiek, golf, netbal, trefbal,  ... 

Start op 14 januari 2015 om 14u voor 1e-6e 
leerjaar en om 15u voor kleuters, in de sport-
hal van Anzegem. Je betaalt € 30 per trimes-
ter (kortingen voor meerdere trimesters en 
meerdere kinderen).
www.anzegem.be/sportacademie

Volwassenen: 
Aerobic – Yoga - Pilates

In de week van 12-16 januari 2015 starten 
de lessenreeksen voor volwassenen opnieuw. 
Op dinsdag zoeken we evenwicht tussen 
ademhaling, (ont-)spanning en concentratie 
tijdens het uurtje yoga van 18u-19u in de 
sporthal van Anzegem. Tussen 20u-21u kun 
je in de sportzaal van de Vrije Basisschool 
Anzegem op swingende beats werken aan je 
conditie in de lessen aerobic. Op donderdag 
is er van 18u-19u pilates-fitbal in de sporthal 
van Anzegem waar we onze heup-, dij-, buik- 
en rugspieren trainen. 
De eerste les is gratis.

www.anzegem.be/sportinitiaties  

Wekelijks is er op zaterdag tussen 16u en 
22u een competitie minivoetbal in de sport-
hal van Anzegem. Dit is een recreatieve com-
petitie waar amusement voorop staat en er 
wordt dus ook geen officieel eindklassement 
gemaakt.  
Wil je hieraan deelnemen? Maak dan een 
groep van sportieve vrienden, kennissen, 
familie of collega’s met minstens vijf spelers 
en sluit je snel aan! De competitie loopt van 
januari tot mei, laat dus zo snel mogelijk iets 
weten aan de Sportdienst:

sportdienst@anzegem.be 
tel 056 68 02 02

Minivoetbal

Iedere laatste dinsdag van de maand is er een groepswandeling.
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De Vierschaar 1 – Anzegem 

                 Cultuur
vr 23 Huldiging cultureel verdienstelijke personen / zaal Ansold(A) / 20u

za 24 Theater: “Vadermoord” door TG Vagevuur / zie rubriek Vrije Tijd

za 31 Muzikale humor: “Stilt” door Lankmoed / zie rubriek Vrije Tijd

zo 1 feb. Familievoorstelling (theater): “Neuzen” door De Maan / 11u en 15u 
Zaal Ansold(A) / org. Gemeenschapscentrum Anzegem 
m.m.v. CC De Schakel Waregem: uitverkocht

                

                 Senioren
di 20 Voordracht nek- en rugklachten / door Koen Margo 

14u / Gasthof ’t Park(T) / 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

             
             Sportief
za 31 19e 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 3 Nieuwjaarsreceptie / De Stringe(V) / org. Gemeente Anzegem / 19u-22u

vr 9 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 10 vanaf 17u

za 10 Weversmisdag prijskaarting / Bieden of manillen / café-zaal De Sportduif (A) / 17u30

zo 1 feb. 2e Kippefestijn / t.v.v. K.F. Sint-Cecilia Vichte / De Stringe Vichte

                  

                 Varia
wo 7 Bloedinzameling / Zaal Ansold(A) / van 17u30 tot 20u

zo 11 Pirobak / in de Landouw(T) / bij Renaat en Fiona Labie 

do 15 Bloedinzameling / Zaal De Linde(I) / van 17u30 tot 20u

za 17 Pirobak / in de Sporthalle(A) / bij Christa Verkest / ook op zo 18

zo 18 Pirobak  / in ’t Park(T) / bij Benn en Mieke Terrijn

do 22 Bloedinzameling / Mensindezaal(T) / van 17u30 tot 20u

zo 25 Pirobak / in ’t Smeske(T) / bij Jean-Claude D’Haese

di 27 VIVA voordracht: voedselhygiëne quiz met wafelbak / café-zaal De Sportduif (A) / 14u30

di 27 Bloedinzameling / De Stringe(V) / van 17u30 tot 20u

vr 30 Pirobak / in de kantine van SV Anzegem + kaarting / ook op za 31

zo 31 Pirobak / in het Molenhuis(V) / t.v.v. minivoetbalploeg Vanro(V)

wo 4 feb. Start cursus E.H.B.O. / deelnemers beperkt / inschrijvingen: 0474 35 23 48 / org. Rode Kruis Waregem-Anzegem

www.facebook.com/anzegem
#gemeenteanzegem

Jouw activiteit in de UiT-agenda van februari? Geef die 
dan voor 15 januari door via www.uitdatabank.be. Dit 
infoblad wordt verdeeld in week van 2 februari 2015.


