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verhoogt de 
motivatie”Leerlingen maken educatief bospad

De voorbije twee maanden werkten zo’n 230 leerlingen uit de derde graad van de Anzegemse scholen aan een educatief bospad in domein 
Sint-Arnoldus (Tiegembos). Tijdens zes doe-dagen leerden ze – onder begeleiding van een paar vrijwilligers - palen plaatsen, pyrografie (hout 
branden), letterzagen, metaalgravure, … En het resultaat mag gezien worden: een educatief bospad van exact 1 kilometer lang.  
Op de foto’s zien we de leerlingen van de Gemeentelijke Lagere School aan het werk. 

Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten 
zijn op woensdagnamiddag 24 juni. Met uit-
zondering van de bibliotheken in Vichte en 
Anzegem. 
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Algemeen

49,3 
Vorig jaar zamelden we samen 49,3m3 

taxussnoeisel in. Zo schonken we 
1.972 euro aan het goede doel. Doen we 

dit jaar beter? 
(meer info: zie Leefomgeving)

Wat betekenen onze straatnamen?
Balland: Het woordje ‘bal’ heeft niet dezelfde betekenis als in ‘voetbal’ of ‘dansbal’, maar 
wel als in ‘baldadig’ en ‘balorig’. Deze woorden betekenen zoveel als: dingen doen die je 
niet mag / niet luisteren. Balland betekent dus ‘slecht’ of ‘onvruchtbaar’ land. In die streek 
waren er vroeger immers meersen (moerasgebieden).

Zitdagen belastingen
Hulp nodig bij het invullen van je belas-
tingsbrief? Spring dan op een van de vol-
gende dagen gerust eens binnen:

Hoofdgemeentehuis Anzegem:
donderdag 4 juni: 
9u-12u en van 13u30-16u

Antennepunt Vichte
donderdag 11 juni:
9u-12u en van 13u30-16u

Tiegem (Westdorp 3)
donderdag 18 juni:
9u-12u

Anzegembon: 
het ideale vaderdagsgeschenk!

Wil je jouw vader wel eens iets anders 
geven dan een paar kousen, een riem of 
een das voor vaderdag? Doe hem dan 
een Anzegembon cadeau. Met deze bon 
kan hij terecht bij meer dan 130 deelne-
mende handelaars in Anzegem. 

Hij kiest voor zichzelf het perfecte ge-
schenkje uit en jij hebt geen cadeau-
tjesstress meer. Perfect, toch?

Deze bonnen (verkrijgbaar in 5, 10 of 25 
euro) kan je kopen bij dienst Bevolking in 
het hoofdgemeentehuis.

Bezorgt jouw belastingsaangifte je kopzorgen? Wij helpen je graag!
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Algemeen

Op zoek naar een zusterstad in het Zuiden
We zijn op zoek naar een lokale overheid met wie we een ‘steden-
band’ kunnen opbouwen. Dit is een samenwerking tussen twee 
lokale besturen, met gelijkheid van respect, ideeën en creativiteit, 
ongeacht de financiële slagkracht van de partners. Solidariteit en 
wederkerigheid zijn daarbij zeer belangrijk.
Het ‘leren’ vindt bij beide gemeenten van het partnerschap plaats. 
Het is een relatie van geven en nemen waar beide partners bij 
winnen.

‘Stedenbanden overstijgen niet alleen de liefdadigheid, het is ook 
de bedoeling dat we veel kunnen leren van onze zuiderse collega’s 
en hun aanpak. Een open geest en een open hart, een open en 
respectvolle houding, daar draait het om.

Anzegem is er klaar voor, maar wil de inwoners betrekken bij de 
keuze van de partneroverheid.
Daarom nodigen we jullie uit op een vergadering die zal plaatsvin-
den op dinsdag 23 juni 2015 om 19u30 in het gemeentehuis van 
Anzegem.

Ondernemerscafé naar andere datum verplaatst

Het ondernemerscafé is verplaatst van 4 juni 
naar donderdag 18 juni. Op die avond kun-
nen de aanwezige ondernemers ook nog hun 
stem uitbrengen op de onderneming van het 
jaar. 

Dit zijn de genomineerden:
’t Moreelsgoed (culinair restaurant)
CyclingSupport (verhuur van o.a. neutrale 
wagens en volgwagens)
Deca Design bvba (textieldesign)
Fireflies Artstudio  (grafische sector)
Grondwerken D’haene (grond- en afbraak-
werken)
Johnny Declercq (metaal op maat)
KBC Vichte (bankzaken)
Koopcenter Molecule
Optiek Synhaeve 
Steeno (landbouwmachines)
Strijkshop (schoonmaakbedrijf)

Ben je een Anzegemse ondernemer en wil 
je er graag bij zijn? Schrijf je dan in via  
christoph.vandererven@verz.kbc.be

We zoeken een lokale overheid in het Zuiden met een open geest en open 
hart en waarvan we kunnen leren.                       © Lukas Maverick Greyson

De aanwezigen op het ondernemerscafé kunnen zelf beslissen welke onderneming er de Doend’rik 
krijgt.

Geslaagde rampenoefening

Op 12 mei vond er een rampenoefening 
plaats in de leegstaande appartementsge-
bouwen aan de Cottereel- en Cardijnstraat.
Bedankt aan alle hulpdiensten en de vele vrij-
willigers!
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Word haagdonor en vergroot de hoop 
Snoei mee tegen kanker 

Van 15 juni tot 31 augustus kunnen we 
weer samen de strijd aanbinden tegen 
kanker. Tijdens deze Vergroot de Hoop-
actie kan iedereen gratis zijn jong en 
zuiver snoeisel op het containerpark aan-
bieden. 

Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! 
Want dan ben jij een van de vele Vlamingen 
die in het bezit is van een plant die levens 
kan redden. 
Een taxushaag bevat immers de grondstof die 
nodig is voor de aanmaak van geneesmid-
delen tegen kanker. Meer nog, uit het jonge 
snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één 
chemotherapie gewonnen. Bovendien wordt 
voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 
die wordt ingezameld € 40 geschonken aan 
kankerbestrijding. 

16.600 euro voor het goede doel
In 2014 werd in de Imog-regio maar liefst 
415 m³ taxussnoeisel ingezameld, goed voor 
een opbrengst van 16.600 euro (in onze ge-

meente was dit 49,3m³, goed voor € 1.972). 
Dit bedrag schonken we aan het Kinderkan-
kerfonds (€ 4.150), de stichting Luka Heme-
laere (€4.150) en het Fonds Oncologie Kor-
trijk (€ 8.300.) 

De voorwaarden voor het snoeisel 
Het taxussnoeisel moet voldoen aan twee 

voorwaarden: namelijk jong en zuiver. 

Onder jong verstaan we: eenjarige scheutjes 
van max. 20-30 cm hoog of een haag die al 
ieder jaar werd gesnoeid. Zuivere taxus is 
snoeisel dat tijdens het scheren wordt opge-
vangen op een doek en niet vermengd is met 
grond, ander snoeisel of bladeren. 

Glasbol Vichte wordt verplaatst

Sorteerregels PMD-zakken

Vorige maand gaven we in Aktiv sorteertips mee voor jouw PMd-zak. Er zat echter een foutje in 
de lay-out waardoor de tips niet echt duidelijk waren. Daarom geven we ze nu nog eens mee:

Dit mag in een PMD-zak

• plastiek flessen en flacons (PET en 
   HDPE)
• conserven
• drankblikjes
• aluminium bakjes
• alle drankkartons van vloeibare 
   levensmiddelen
 

Dit mag niet in een PMD-zak

• botervlootjes
• yoghurtpotjes
• plastic zakken en folies
• piepschuim
• spuitbussen van verven, etc. 
• aluminiumfolie
• grote verpakkingen ( >8L)
• karton

De Vergroot de hoop-actie bracht vorig jaar heel wat op!

De glasbol die momenteel vooraan op het parkeerterrein van de nieuwe kerk in Vichte 
staat, wordt binnenkort definitief verplaatst naar het Ommersheimplein in Vichte.

Naast de containerparken, staan er ook op volgende locaties glasbollen opgesteld:
• Anzegem: Berkenlaan, Heirweg-Roterijstraat, Stationsplein
• Ingooigem: Schellebellestraat
• Kaster: Groeningeplein
• Tiegem: hoek Neerstraat-Hoogkouter, Vital Moreelsplein
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Een beetje cru misschien, maar 
een Anzegemnaar die vóór 1982 
wou sporten, had niet veel keu-
zes, en voor vrouwen was het 
helemaal een ramp. Je had SV 
Anzegem, het nu ter ziele gegane 
Boma Kaster en de Groene Dui-
vels in Ingooigem. Enkel voetbal 
voor jongens, dus. Elk had zo zijn 
eigen specialiteit: Anzegem met 
zijn hellend vlak vol ‘zwijntjes-
gras’, en dan nog alleen aan 1 
kant, de winderige bergweide in 
Kaster en het modderveld zonder 
weerga (‘De Bosuil’!) in Ingooi-
gem. Maar zo waren er wel meer 
velden in die periode.

Wie enthousiaste ouders had 
die wisten dat er meer bestond 
dan voetbal, kon zich aansluiten 
bij de WAC (Waregemse Atletiek 
Club). Die ouders moesten dan 
hun kroost iedere keer naar de 
training brengen, want te ver en 
te laat om ‘s avonds met je fietsje 
onderweg te zijn. En voor de ‘eli-
te’ (toen nog wel) was er tennis 
aan de vijvers in Waregem.

En toen, toen nam de gemeente 
de eerste stappen naar een 
sporthal aan de Landergem-
straat. Er werd 
gekozen voor 
een ‘formaat’ 
waarmee zoveel 
mogelijk sub-
sidies konden 
gerecupereerd 
worden.

De huidige tennisvelden wa-
ren toen een omnisportterrein 
(bedoeld voor zaal/minivoetbal, 
volleybal, basket én tennis), 
maar daar werd echter nooit iets 
anders op gespeeld dan ten-
nis. De bitumenondergrond was 
verschrikkelijk voor gewrichten, 
schoenen én ballen, want daar 
kon je nooit een sliding of duik 
inzetten als je vel je lief was. 

In de nieuwe sporthal was er 
ook wel wat verkeerd: cafetaria 
boven en toiletten beneden, geen 
lift voor gehandicapten en warm-
teblazers die vanuit de bar gezien 
voor een kwart van de zaal het 
zicht belemmeren. Na een goeie 
maand bleek ook dat de elektri-
citeitskosten voor verlichting de 
pan uitswingden. De oplossing? 

De helft van 
de starters 
werden uit 
de armatu-
ren gehaald. 
Dan was er 
de vloer: na 

enkele weken bleek dat er nogal 
veel van de schoenzolen aan de 
vloer bleef plakken en ook de bal 
kon je niet echt meenemen met 
de voet. 

Oorspronkelijk waren de muren 
van de zaal wit geschilderd, maar 
toen bleek dat een badminton-
pluimpje en een witte tennisbal 
(ja, daar speelde men toen ook 
nog mee) niet voldoende zicht-
baar waren, kregen de muren 

een groene make-over.
 
Het sportieve leven in Anzegem 
boomde met de nieuwe sporthal: 
tennis (ATC), volleybal (VOLAN), 
basketbal, badminton, mini- en 
zaalvoetbal, turnclub, karate,... 
konden allemaal terecht in en 
om sporthal Torrebos. Dat alles 
vrij nieuw was, bewijst ook de 
eerste druk van de sporttassen 
voor de badmintonclub, enthou-
siast ‘badmington Anzegem’ ge-
noemd...

Nu draait de sporthal al meer dan 
30 jaar op volle toeren. Met de 
nieuwe vloer en de frisse kleu-
ren is de zaal weer klaar voor 
een nieuwe periode. Een zaal 
waar we toch trots op mogen 
zijn, jarenlang spelen in andere 
zalen leert ons dat er bijna ner-
gens zo’n goede douchevoorzie-
ningen zijn als bij ons, de ruime 
kleedkamers en de zaal liggen er 
(meestal) proper bij en afwerken 
van wedstrijden ‘s avonds laat is 
geen probleem, wat elders niet 
altijd het geval is.

En tot slot rijst er wel de vraag: 
als de sport in Anzegem zo goed 
bloeit, zijn die twee zalen dan 
nog voldoende in onze gemeen-
te? Een nieuwe uitdaging! 

Johan Vandendriessche maakt 
deel uit van de sportraad. Sinds 
haar bestaan heeft de raad een 
prominente plaats in het Anze-
gemse sportleven ingenomen. 
Ze organiseren en ondersteu-
nen tal van activiteiten. Twee 
daarvan zijn de Snoepertjes-
tocht en het Sportdorp. De 
Snoepertjestocht vindt plaats 
op zondag 7 juni. Je kan fietsen 
of wandelen en genieten van 
drankjes en hapjes onderweg. 
Start vanaf 13u30 in zaal Groe-
ninge, Kaster. 

Op zaterdag 20 juni is er dan 
het sportdorp. Hier kun je een 
namiddag lang proeven van alle 
sporten die in Anzegem geor-
ganiseerd worden. Alles vindt 
plaats in en rond de sporthal 
van Anzegem, vanaf 13u30. 
Meer info: www.anzegem.be

30 jaar sporthal in Anzegem: Johan Vandendriessche vertelt

“Voor 1982? Voetballen op een hellend vlak vol zwijntjesgras”

“Na enkele weken bleek 
dat er nogal veel van de 
schoenzolen aan de vloer 
bleef plakken”

Anzegem in beweging | 30 jaar sporthal Anzegem

Johan Vandendriessche, hier samen met zijn 
collega van de sportraad Stefaan Bossuyt.



Anzegem in beweging | fotoquiz

d. Iedere maand zijn er wandel- en fiets-
tochten voor 55-plussers. Waar waren ze 
hier aan het wandelen?

a. Welke loopwedstrijd viert dit jaar zijn 35ste 

verjaardag. Wie wil meedoen: dit jaar vindt 
de wedstrijd op 29 augustus plaats.

b. Welke Anzegemse zwemmer heeft het 
Belgische record op de 200 meter 
schoolslag?

c. Het knooppuntenwandelnetwerk dat on-
langs werd geopend, heet het Land van ...

e. In hun beste kleren kreeg de sportraad 
een golfinitiatie in de Waregemse ....

f. Met een groepje sportkampers suppor-
terden we vorige zomer voor de passage 
van …

g. Wie is deze ex-atleet en ex-inwoner van 
Anzegem die in 1982 een bronzen plak 
behaalde op het EK marathon in Athene?

h. Aan de voet van welke beklimming 
staan onze sportkampers hier? 

i. Onze tieners leefden zich vorig jaar uit 
op het avonturenparcours in ....

j. Hoe heet de fietsroute van Anzegem? a. Dwars door Grijsloke
b. Jonas Coreelman
c. Land van Streuvels
d. Moregem
e. Happy
f. Tour de France
g. Armand Parmentier
h. Kwaremont
i. Donkvijvers
j. Gapersroute



Anzegem in beweging | Tot Slot

“We hebben al heel wat kilometers afgebabbeld”
Liesbeth Derie nam enkele jaren geleden deel aan de jogcursus

De Anzegemse Liesbeth Derie kreeg de 
loopmicrobe te pakken toen ze zich zo’n 
10 jaar geleden aansloot bij de Beuken-
hofjoggers. Maar met de komst van haar 
twee dochters bleven de loopschoenen 
even in de kast. Een vijftal maanden na de 
geboorte van haar jongste dochter nam ze 
de draad toch weer op en schreef ze zich 
in voor de jogcursus van de gemeente. 
“Een frisse neus halen in de buitenlucht 
is heerlijk.”

 “Het was voor mij de ideale manier om op-
nieuw te beginnen”, legt Liesbeth haar deel-
name aan de jogcursus uit. “Het lopen in 
groep verhoogt namelijk de motivatie en zet 
mij aan om vol te houden.” Week na week 
bouwen de deelnemers aan de cursus de 
conditie op om uiteindelijk 5 kilometer te 
kunnen lopen. Daarnaast krijgen ze ook nog 
eens tips over voeding, de geschikte loop-
schoenen en stretchoefeningen. 

“Zie het als een voorrecht om te lopen!”
Zelf wil Liesbeth de beginnende joggers moti-
veren met volgende tips: “De eerste keer lijkt 
het lastig, maar eens je een halfuurtje aan 
een stuk kan lopen, kan je het niet meer mis-
sen! Start liever iets te traag dan te snel, zo 

beleef je plezier aan het lopen! Zie het als een 
voorrecht om te kunnen lopen in plaats van 
een plicht”, aldus Liesbeth.

De jogcursus wordt afgesloten met de 5 ki-
lometer op Dwars Door Anzegem. Deze stra-
tenloop is er voor iedere sporter en profileert 
zich niet als een echte wedstrijd. “In het begin 
van de cursus lijkt het einddoel onbereikbaar, 
maar aan het einde wil je iedereen kunnen 
tonen dat je het kan!”

Ondertussen heeft Liesbeth de loopmicrobe 
echt wel te pakken. Ze loopt nog steeds twee 
maal per week een 8-tal kilometer met een 
vriendin, nam deel aan de Kerstcorrida in 
Deerlijk, de Ladies Run en in september doet 
ze mee aan de Levensloop in Kortrijk. Ze heeft 

de sportkriebels ook doorgegeven aan haar 
gezin: haar man trekt ook vaak de loopschoe-
nen aan en de oudste dochter volgt ballet op 
vrijdagnamiddag, MultiMove en turnen op 
woensdagnamiddag. Ze gaan ook regelmatig 
zwemmen met het gezin. “Ik besef dat niet 
alle ouders de tijd hebben om kinderen rond 
te brengen, maar ik zie mijn kinderen liever 
bewegen dan voor de televisie of computer 
hangen”, besluit ze.

Op zaterdag 20 juni vindt Dwars Door 
Anzegem plaats. Op het programma: een 
kidsrun, 5 en 10 kilometer. Alles vindt 
plaats rond de Anzegemse sporthal. 
Bovendien krijgt iedere deelnemer een 
verrassingspakket! 
www.dwarsdooranzegem.com 

Elias Debusschere geeft sportkampen aan kleuters

“De fierheid  als een kleuter zonder steunwieltjes kan rijden, geeft zo’n voldoening”
De 16-jarige Elias Debusschere speelt 
voetbal bij SV Anzegem, volgt Lichame-
lijke Opvoeding en startte al op zijn vijfde 
met de sportkampen. Nu staat hij aan de 
andere kant en helpt hij kleuters zelf met 
fietsen, klimmen en klauteren. “Een kleu-
ter die op het bewegingsparcours eerst 
niet durft en enkele minuten later zegt 
“Nee, je moet niet meer helpen.”, daar 
doe je het toch voor?”

Hij mag dan nog maar 16 jaar zijn, toch weet 
Elias al heel goed dat het belangrijk is dat 
kinderen ook nog na de schooluren sporten. 
Net zoals hij zelf heeft gedaan. “Sinds mijn 
vijfde neem ik al aan sportkampen deel. Ik 
heb dus al heel veel leuke momenten be-
leefd: de uitstappen naar de avonturen-
parcours aan de Donkvijver en Transfo, het 
zwemmen in de Kluis, het squashen en fit-
nessen in Deerlijk, de sportbeurs in Brugge, 
…” 

Sinds kort staat Elias aan de andere kant, 
want hij geeft nu zelf sportkampen. “Het is 
enorm tof om bijvoorbeeld kleuters te leren 
fietsen. In het begin zie ik de schrik in hun 
ogen, maar de trots waarmee ze naar mama 
of papa hollen en roepen “Mijn steunwieltjes 
mogen er af!” geeft me echt voldoening.” 

“Sporterende kleuters vind ik boeiend”, gaat 
hij verder. “Ze zijn grappig, de meeste luiste-
ren goed en zijn heel leergierig. Ze zijn soms 
zo ongeremd en dat levert hilarische tafere-
len op”, aldus Elias.

Zit je in de lagere school en wil je graag 
sporten maar weet je niet goed wat je 
graag zal doen? Kom dan op woensdag-
namiddag naar onze Kick @ Sport. Een 
uurtje sportplezier waar je alles leert ont-
dekken. Ook kleuters kunnen op woens-
dag al hun basisvaardigheden uittesten op 
het bewegingsparcours. Meer info: 
www.anzegem.be/sportacademie 
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  Leven & Welzijn

Vakantie in zicht! 
Uitstapjes aan sociaal tarief
  
Omdat iedereen recht heeft op vakantie en ontspanning ondertekende OCMW Anzegem een charter met het Vakantieparticipatiefonds. 
Vakantieparticipatie is er voor mensen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of op daguitstap kunnen: 
mensen met een laag inkomen, met OMNIO-statuut, met een verhoogde tegemoetkoming, ... 
Via Vakantieparticipatiefonds worden vakantieverblijven en daguitstappen aangeboden aan een sociaal tarief voor mensen met een 
beperkt inkomen of financiële moeilijkheden. 
Interesse? Maak een afspraak via 056 77 88 28 om het aanbod te bekijken en een aanvraag te doen.

waar of niet waar? Het OCMW kan mij helpen om werk te vinden.
WAAR!

Werken blijft een van de belangrijkste middelen om deel te nemen 
aan de maatschappij. Het OCMW helpt je je leven op te bouwen en 
een eigen inkomen te verwerven. 

Heb je geen of weinig werkervaring? Heb je een specifieke job 
voor ogen maar weet je niet goed hoe je werk moet zoeken?
Wie wil werken, krijgt persoonlijke begeleiding door de maatschap-
pelijk werker. Het OCMW helpt je stap per stap om je talenten en 
vaardigheden in kaart te brengen en verder te ontwikkelen. 

Samen zoeken we naar oplossingen om de hindernissen op je par-
cours weg te nemen (kinderopvang, vervoer, enz.)

Het OCMW kan je ook een sociale tewerkstelling aanbieden om in 
regel te komen met de sociale zekerheid en je kansen op de arbeids-
markt te verhogen. 

Ben je je job onlangs kwijt geraakt?
Een maatschappelijk werker helpt je je werkloosheidsdossier te 
openen en te vervolledigen bij RVA of vakbond, een sollicitatiebrief 
te schrijven, een cv op te stellen,…

Heb je vragen of heb je een luisterend oor nodig? 
Bij de sociale dienst kun je in alle vertrouwen terecht met al je 

vragen en zorgen. Soms zal één gesprek niet volstaan en zal de 
hulpverlener samen met jou op langere termijn je situatie grondig 
aanpakken. Je wordt aangemoedigd om op jouw tempo de draad 
weer op te nemen. 

Vragen? Neem contact met de sociale dienst op 
tel 056 77 88 28 of info@ocmwanzegem.be
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Vrije Tijd

Abonneedag 
Gemeenschapscentrum 
do 11 juni | 18u-21u | Mensindezaal

Wereldfilmcircuit in de Anzegemse kerken
Het rondje in de kerken zit erop, maar we hebben nog een afsluiter die eigenlijk de 
startfilm was.

Elena | Andrej Zvyagintsev
donderdag 18 juni, bib Anzegem, 20u

Een vrouw uit een eenvoudig arbeidersgezin is al meer dan 30 jaar getrouwd met een 
rijke man. Wanneer de luie zoon van deze vrouw via haar om geld vraagt, weigert hij iets 
te geven. De zoon spreekt de moederliefde van de vrouw aan om de man te vergiftigen en 
zijn fortuin weg te kapen. 

Goed nieuws voor de filmliefhebber!
Afsluiten met de eerste film betekent niet het einde van ons filmcircuit, we zijn al volop aan 
het plannen voor volgend najaar en winter.
Maar tussendoor opnieuw een openluchtfilm! Noteer alvast zaterdag 22 augustus, meer 
info volgt!

Boekenverkoop
Kom op vrijdag 26, zaterdag 27 en maandag 29 juni naar de bib en sla je slag:
5 materialen voor 1 euro.
Het ideale moment om je vakantielectuur in te slaan. Er is een ruim aanbod voor jeugd en 
volwassenen.



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

Spaar punten met UiTPAS zuidwest en verzilver deze  

in een korting, cadeau of een ander voordeel door deel  

te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Beschikbaar vanaf 14 september 2015

in heel Zuid-West-Vlaanderen.

UiTPAS, daar kan je

nog ‘s mee buitenkomen

Ontdek de zachte ring
Vanaf 7 juni kan je kennismaken met de Zachte Ring rond Anzegem. Dit 29 kilometer lange  
traject leidt je langs de mooiste en bijzonderste plekken in onze groene gemeente. Deze 
route is een recreatieve ring die alle landschappelijke hoogtepunten met elkaar verbindt en 
waar tal van verrijkingen zullen aan toegevoegd worden. We denken hierbij aan rustzones, 
uitkijkpunten, didactische uitdagingen en een uitgebreid horeca-aanbod. Daarnaast zal er 
jaar na jaar voor gezorgd worden dat de Zachte Ring veiliger wordt gemaakt. Met andere 
woorden een paradijs voor de zachte weggebruiker.

Het traject is volledig bewegwijzerd en loopt in een lus. Je kan het best op volgende plaatsen 
starten: Vital Moreelsplein (Tiegem), Kleine Kluis (Gijzelbrechtegem), Oude Kerk (Vichte) en 
aan de kerk in Ingooigem.

11-Juliviering 
zo 5 juli | Tiegemberg

Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap  vindt dit jaar plaats rond Tiegemberg.

Dit is het programma:
• 10u30: H. Mis in de kapel van het Sint-Arnolduspark, opgeluisterd door gitarist Thomas Cooman
• 11u30: Academische zitting in de tent op het Vital Moreelsplein (halverwege Tiegemberg) met als gastspreker Guido Andries. 
• 12u15: receptie
• 12u45: BBQ met frietjes, biefstuk, saté en worst.
• 14u30: optreden O de Vie

Inschrijven voor de BBQ via 11julicomiteanzegem@gmail.com of door te storten op: BE71 7506 6861 2169   (Volw: 10 euro/-12 jaar: 7 
euro) Kaarten zijn ook te verkrijgen bij de bestuursleden van het 11-julicomité Anzegem.



UiT in Anzegem: juni
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De Vierschaar 1 – Anzegem 

Jouw activiteit in de UiT-agenda van juli-augustus? Geef 
die dan voor 17 juni via www.uitdatabank.be door. Dit 
infoblad wordt verdeeld in week van 29 juni en bevat 
alle activiteiten tot en met 28 augustus 2015.

Cultuur
za 6 Groepstentoonstelling Kunstkring Centaura / schilderijen, beelden, 

keramiek / Oude kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 18u / ook op zo 7

do 11 Presentatiedag Gemeenschapscentrum Anzegem / van 18u tot 21u 
Mensindezaal(T)

vr 12 Tentoonstelling / met werk van Mady Lannoy (keramiek, beelden), 
Magda Verbeke (keramiek, beelden), Wivine Van Maelzaeke (schilderijen) 
Oude kerk(V) / open op vr van 17u tot 20u en op za en zo van 14u tot 18u30 
 t.e.m. zo 28

zo 14 Ontdek samen met de cultuurraad Mons 2015 / € 35/persoon 
(busvervoer,deskundige begeleiding, gezamenlijk middagmaal met 2 
gewone consumpties inbegrepen) / inschrijven tot en met 5 juni 
Cultuurdienst: 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be 

Senioren
ma 15 Oes restaurant / Gezellig samenzijn met maaltijd voor Anzegemse senioren 

12u / De Stringe(V) / org. Seniorenadviesraad Anzegem

ma 15 Petanque / 14u / De Stringe(V) / org. Seniorenadviesraad Anzegem

ma 29 Oes restaurant / Gezellig samenzijn met maaltijd voor Anzegemse senioren / 12u / De Kleine Kluis(G) / org. Seniorenadviesraad 
Anzegem

ma 29 Proevertjestocht / 14u / De Kleine Kluis(G) / org. Seniorenadviesraad Anzegem

Sportief
zo 21 Wielerwedstrijd Juniores BWB / 88km / inschrijven: café Nieuw Yvegem tussen 14u15-15u / start: 15u30 / tel 0473 86 00 03 / 

marnixmeulebrouck@hotmail.com 

Wo 24 Ommegangsfeesten Ingooigem / 68e Halle-Ingooigem / Wielerwedstrijd UCI 1.1 – start te Halle op de Grote Markt om 12u30 – 
aankomst voorzien te Ingooigem rond 17u / org. VZW Yvegem Sportief

di 30 11e Hooitocht / Startplaats: Mensindezaal(T) / 4 lussen van ongeveer 6 km / starturen: van 7u tot 15u / org. De Textieltrekkers(V)

Feest
vr 19 Ommegangsfeesten Ingooigem / t.e.m. wo 24

zo 28 30e Volkse Kermis / met aperitiefuurtje (11u30) en eetfestijn (vanaf 12u) / Optreden van Kip van Troje – Tom Toonladder en Trees 
Trommelvlies om 13u / om 13u30 Wafelbak / Zaal Sanicomfort, Kerkstraat 131(A) / t.v.v. MFC De Hoge Kouter BuSO en VZW 
Groep Ubuntu / inl. 0477 54 66 11

Varia
vr 26 Quiz Beker van de Burgemeester / 3e speeldag / zaal Sanicomfort, Kerkstraat 131(A) / 19u / org. Volkse Kermis

za 27 Gezinsdag met wandelfotozoektocht / start in ’t Klokske tussen 14u en 15u30 / 6,5km met enkele tussenstops / gratis / 
inschrijven voor 25 juni via frederik.glorieux@cdenvanzegem.be of 0478 53 56 57 / 17u30 17:30u aperitief aangeboden door 
CD&V Anzegem / vanaf 18u: mogelijkheid tot aansluiten bij de BBQ van ouderraad VBS Heirweg in De Speldoorn / prijs voor BBQ: 
15€ - 10€ - 5€ / Kaarten voor BBQ: Helena_Verhamme@hotmail.com of 0473 86 31 74

www.facebook.com/anzegem
#gemeenteanzegem


