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Nieuw: het Sociaal Huis 
Een deur naar de sociale dienstverlening in Anzegem

Vanaf 11 januari 2016 kan je met al jouw 
vragen over sociale dienstverlening op 
één locatie terecht: het Sociaal Huis.

Waar?
Het Sociaal Huis vind je aan de Lieven Bau-
wensstraat 40 (OCMW-gebouw). Naast de 
OCMW-werking zal ook de dienst Sociaal 
Welzijn - die nu nog in Antennepunt Vichte zit 
- daar gehuisvest zijn en dit samen met de 
dienst Burgerzaken van Antennepunt Vichte.

Openingsuren?
Ma 14u-16u30
Di 14u-18u30
Wo 9u-12u
Do 14u-16u30
Vr 9u-12u

Ook Burgerzaken
Tijdens deze openingsuren  kan je er niet 
alleen voor sociale dienstverlening terecht, 
maar zal er ook een loket zijn waar je terecht 
kan voor jouw elektronische identiteitskaart, 
adreswijziging, aangifte wettelijk samenwo-
nen, uittreksels uit het bevolkingsregister, 
aankoop huisvuilzakken en Anzegembon. Dat 
wil dus zeggen dat dienst Burgerzaken, die 
nu nog in het Antennepunt in Vichte zit, ook 
naar daar zal verhuizen.

Telefoon
De telefoonnummers blijven ongewijzigd:
tel 056 77 88 28 (OCMW) of 
tel 056 78 26 23 (dienst Sociaal Welzijn)

Meer info over het Sociaal Huis vind je in 
de januari-editie van Aktiv.

Dienst Sociaal Welzijn en dienst 
Burgerzaken verhuizen van 
Antennepunt Vichte naar het 
OCMW-gebouw.

Het Sociaal  Huis vind je in het OCMW-gebouw.

Vanaf 11 januari 2016 kan je met al jouw vragen over sociale dienstverlening in het Sociaal Huis 
terecht. Ze zoeken samen met jou naar een antwoord op jouw vraag!

Fuiven in Anzegem: laat je stem horen!
Wil jij meer info over waar de toekomstige fuiven zullen plaatsvinden? Of ben je benieuwd 
wat de plannen nog zijn? Wil je jouw stem daarover laten horen? Kom dan naar de infover-
gadering op zondag 6 december om 11u in zaal De Speldoorn (Vichtsesteenweg).

Vanaf 4 januari 2016 
heeft het hoofdge-
meentehuis nieuwe  
openingsuren. 
Zie pagina 3.
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Algemeen

15 
Wist je dat jouw restafvalzak maar 15 
kilo mag wegen? Hou hiermee reke-
ning als je hem vult voor de volgende 

afvalophaling.

Anzegembon
Het ideale eindejaarsgeschenk!

Ben je op zoek naar het ideale eindejaars-
geschenk of twijfel je wat te kopen? Dan 
is de Anzegembon de perfecte oplossing! 
Deze kan je in het hoofdgemeentehuis (De 
Vierschaar 1) kopen en vanaf 11 januari 
2016 ook in het Sociaal Huis (Lieven Bau-
wensstraat 40)

Je kiest zelf het bedrag dat je wil cadeau 
geven en een bijpassende enveloppe (met 
daarop bv. ‘prettige feestdagen’, ‘gelukkige 
verjaardag’, ‘proficiat’, ....) en de ontvanger 
maakt zelf een keuze waar hij of zij de bon 
inruilt. Dit kan bij meer dan 130 Anzegemse 
zaken. 

www.anzegem.be/anzegembon

Wat betekenen onze straatnamen?
Tjampensstraat en - beek: dit is afgeleid van een vroegere bewoner van de Lander-
gemhoeve. Vroeger was dit een hele grote hoeve (in het Ancien Régime was dit zelfs een 
heerlijkheid) en een van de bewoners was een Tjampens. Deze naam komt nu nog vaak 
voor in onze streek. 

Vier met ons het nieuwe jaar!
za 9 januari | 19u-23u | zaal De Stringe

Wil je samen met ons het glas heffen op het nieuwe jaar? Kom dan naar de nieuwjaarsre-
ceptie in zaal De Stringe. Deze start om 19 uur (deuren open om 18u) en duurt tot 23 uur. 
De aanwezigen krijgen opnieuw een beperkt aantal bonnetjes.

Busje komt zo
Maak het jezelf gemakkelijk, laat de auto langs de kant staan en kom gewoon met de bus. 
Wij leggen twee bussen in die door alle deelgemeenten passeren om zo iedereen veilig van 
en naar De Stringe te brengen. De twee bussen verbinden onderstaande haltes, maar rijden 
in de tegenovergestelde richting. Ze vertrekken in Vichte aan de Stringe en doen tussen 
17u30 en 22u30 constant volgende haltes aan:  

kerkplein Ingooigem (kant graf Stijn Streuvels) / kerkplein Tiegem (Westdorp) / Tiegem-
straat (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). 

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

Vorig jaar zorgde de fanfare van Anzegem voor 
de sfeer.



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

3

Algemeen

Nieuwe openingsuren hoofdgemeentehuis

Vanaf 4 januari 2016 zijn er nieuwe ope-
ningsuren in het hoofdgemeentehuis (De 
Vierschaar 1).

In het hoofdgemeentehuis vind je volgende 
diensten terug: 
• Burgerzaken
• Omgevingsontwikkeling
   = Huisvesting – Ruimtelijke Ordening  
   Lokale Economie – Milieu & Natuur
• Gemeentelijke Infrastructuur 
   = Openbare Werken & Patrimonium
• Beleidsondersteunende diensten 
   = gemeentesecretaris, Interne Zaken, 
   Financiële dienst, Communicatie, ICT en 
   Archief

Vanaf 4 januari 2016 zijn dit de nieuwe 
openingsuren:
Ma 9u-12u
Di 9u-12u
Wo 9u-12u
 14u-18u30 (alleen burgerzaken)*
Do 9u-12u
Vr 9u-12u
Za 9u-11u (alleen burgerzaken)*

*Op woensdagnamiddag en op zaterdag 

kan je dus alleen maar bij dienst Burger-
zaken terecht. Dit is o.a. voor elektronische 
identiteitskaart, adreswijziging, attesten uit 
het bevolkingsregister, reispassen, rijbewijs, 
huisvuilzakken, Anzegembon, uittreksels uit 
het strafregister, aangifte wettelijk samenwo-
nen, huwelijk, overlijden (niet op zaterdag), 
begraafplaatsen, …

Maak een afspraak 
Bij Omgevingsontwikkeling, Gemeentelijke 

Infrastructuur en de Beleidsondersteunende 
diensten kan je  ook buiten de  bovenstaande 
openingsuren terecht. Hiervoor moet je een 
afspraak maken. 

Je kan ons contacteren op het algemeen 
nummer 056 69 44 40 of op onze website kij-
ken voor de rechtstreekse contactgegevens 
van onze diensten. 

We helpen je graag verder!

Sluitingsdagen eindejaar
Alle diensten
24, 25, 26 en 31 december, 1 en 2  januari

Bijkomende sluitingsdagen per dienst

Antennepunt Vichte: dienst Burgerzaken
Door de verhuis naar het Sociaal Huis zal dienst Burgerzaken van 21 
december t.e.m. 10 januari gesloten zijn. Je kan wel nog steeds bij dienst 
Burgerzaken in het hoofdgemeentehuis terecht.

Antennepunt Vichte: dienst Sociaal Welzijn
Door de verhuis naar het Sociaal Huis zal dienst Sociaal Welzijn van 24 
december 2015 t.e.m. 10 januari 2016 gesloten zijn.

Sport- en Jeugddienst en Buitenschoolse Kinderopvang
do 24 december t.e.m. zo 3 januari

Uitleendienst
23 en 29 december

OCMW
karweidienst    gesloten van 21 december tot en met 1 januari
poetsdienst     gesloten van 24 december tot en met 1 januari 
maaltijddienst  gesloten op 25 december en 1 januari (op 24 en 31 
  december is er dus wel maaltijddienst)

Dienst Burgerzaken zal o.a. op woensdagnamiddag tot 18u30 en op zaterdag van 9u-11u open zijn.
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Goesting voor Techniek?Probeer dan de techniekacademie!
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in An-
zegem? Ben je graag creatief bezig? Krie-
belt het om zelf van alles te maken, maar 
ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is 
de Techniekacademie ideaal voor jou!

In een heus technologielabo zal je samen 
met vrienden, in een gezellige sfeer, heel wat 
beleven. Je maakt kennis met technologisch 
gereedschap en nieuwe materialen. Je ont-
dekt dat techniek en technologie overal om 
je heen zijn. Je zet zelf technische systemen 
in mekaar en wie weet zorg je er als toekom-
stige uitvinder wel voor dat je begeleider ook 
van jou iets opsteekt.

De volledige reeks bestaat uit elf workshops 
en één bedrijfsbezoek:
• ofwel  van 13u30 tot 15u30 op woensdag 
   in het St. Vincentiusinstituut 
• ofwel van 16u tot 18u op woensdag 
   in het St. Vincentiusinstituut 
• ofwel van 9u30 tot 11u30 op zaterdag in 
   de Academie voor Beeldende Vorming, 
   Ommersheimplein 1

De eerste workshop start al in de tweede 
week van januari en de plaatsen hiervoor 

zijn beperkt. Schrijf je dus snel in. Dit kan via 
www.techniekclub-anzegem.be.

De deelnameprijs voor deze workshops be-
draagt € 70 (materiaal en verzekering inbe-

grepen en er is een fiscaal attest zodat tot 
45% gerecupereerd kan worden).Voor een 
tweede kind binnen hetzelfde gezin bedraagt 
de deelnameprijs € 60.

Een duidelijk huisnummer verhoogt je veiligheid 

Te vaak komt het voor dat hulpdiensten nodeloos kostbare tijd verliezen om bij een drin-
gende interventie het juiste huis of appartement te vinden omdat het huisnummer ontbreekt 
of heel slecht zichtbaar is. Vooral ’s nachts en bij slecht weer vormt dit een probleem.

Voor jouw eigen veiligheid raden we dus sterk aan ervoor te zorgen dat jouw huisnummer 
duidelijk leesbaar is van op de openbare weg (ook ’s nachts!). 

Oxfam Wereldwinkel gesloten
Wegens verhuis zal de Oxfam Wereldwinkel tij-
delijk gesloten zijn van 20 december tot begin 
februari.
Laatste dag open is dus zaterdag 19 december.

Kerstmarkt Tiegem met 
voorstelling nieuwe praline

Het  Anzegems Elf Juli Comité brengt Mi-
nister-President Geert Bourgeois naar Tie-
gem. Op zaterdag 12 december komt hij 
tussen 16u en 17u om het peterschap van 
de nieuwste “Vlaemsche Leeuw Praline” 
op zich te nemen en te proeven.

Winnaars FairTrade-actie
Op 15 december, voor de gemeenteraad,  
maken we de winnaars van de fairtrade-
stickeractie bekend. Dit wordt gevolgd door 
een receptie waar ook de deelnemende be-
drijven op uitgenodigd zijn.

Leerlingen van het vijfde of zesde leerjaar die graag creatief bezig zijn, kunnen zich inschrijven voor 
de Techniekacademie.



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

5

Leefomgeving

De knotploeg, waar knotbomen 
en knotters elkaar vinden…

Vorig jaar startte de Zuid-West-Vlaamse 
knotploeg ‘Knotsgek’. Dit is een groep en-
thousiaste knotters die graag bomen knot-
ten op het platteland.  Onze vrijwillige knot-
ters worden door het Stadlandschap Leie en 
Schelde opgeleid (en verzekerd) en komen 
gratis knotbomen (die landelijk staan) knot-
ten. De knotters hebben recht op het brand-
hout, de eigenaar verwerkt de resttakken.

Heb je zelf knotbomen die landelijk staan en 
wil je graag gebruik maken van de knotploeg 
of heb je zelf interesse om je aan te sluiten bij 
de knotploeg? Neem dan contact met ons op:
stadlandschap Leie en Schelde: 
tel 056 23 40 17
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

Nieuwe PMD-zakken!

Het is eindelijk gedaan met de huidige, 
soms te snel scheurende zakken. De nieu-
we zakken hebben nu dezelfde vorm als de 
restafvalzakken: de zogenaamde ‘Marcel-
lekes’. 

Deze t-shirtzak heeft lussen waarmee je de 
zak dichtknoopt. Er zit dus geen trekband 
meer die kan los komen. 

Vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie maar de uitbetaling 
ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige wo-
ningrenovatie moet je dus twee keer een aanvraag indienen. Zo heb 
je meer tijd voor een totale renovatie van jouw woning. Het maxima-
le bedrag van de beide premies samen is nog steeds 10.000 euro.
Er komt wel nog een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 
2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen 
voor materialen heeft geplaatst. 

De nieuwe aanvraagformulieren vind je vanaf 1 december 2015 op 
www.wonenvlaanderen.be.

Meer info of hulp nodig bij het aanvragen van de premie? Maak dan 
een afspraak met dienst Ruimtelijke Ordening via tel 056 69 44 48 
of stedenbouw@anzegem.be.

Belachelijk… en toch gebeurt het!
Dit is een foto van een sluikstort aan 
een van de glasbollen in onze ge-
meente.  

Als iedereen de sorteerregels respec-
teert, kunnen we zo’n zaken vermij-
den. Is de glasbol vol, neem je glas 
dan terug mee of deponeer het in een 
glasbol in de buurt of op het container-
park en laat geen afval rond de glas-
containers achter.

Bij de glasbollen zullen we borden plaatsen om iedereen daar nogmaals op te wijzen. Ligt 
er toch nog afval dan zullen we dit onderzoeken om zo de sluikstorters op te sporen. We 
rekenen hierbij ook op de buurtbewoners. Zie je iemand sluikstorten aan een glasbol, noteer 
dan de nummerplaat of de persoonsgegevens en verwittig de politie. Overtreders riskeren 
een zware boete!

Heb je knotbomen die landelijk staan? Dan kan je gebruik maken van de vrijwilligers van deze knot-
ploeg.

De uitbetaling van de premie wordt over twee aanvragen verdeeld.
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Vrije Tijd

Letterrijk Kerst
Literatuurhappening in het Lijsternest | 19 & 20 december

De verschillende kerstverhalen zijn zeer belangrijk in het werk 
van schrijver Stijn Streuvels. Daarom organiseren we een gra-
tis literair kerstgebeuren voor het hele gezin in Het Lijsternest 
tijdens het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 december, 
telkens van 13 tot 18 uur.

Op zaterdag en zondag zijn er kerstvertellingen, huifkartochten en 
literaire kerstwandelingen door onze gidsen. De jongeren van de aca-
demies woord van Ingooigem en Avelgem treden op en onthalen het 
publiek op ludieke rondleidingen.
Vanaf het vallen van de avond brengt Erika De Stercke op zaterdag 
nachtgedichten en is er een vleugje muziek door het koor Seniokra. 
Op zondag is er muzikale omkadering door pianist Samuël Schel-
straete en de 4 dichters van Pazzi Di Parole brengen sfeervolle poëzie. 

Dat alles warm omkaderd met sfeervolle lichtsculpturen en een Streu-
velsbiertje of een verse wafel voor de bezoekers.  

Meer info www.streuvelshuis.be  of tel 056 77 72 14

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

Keik | 4Hoog
zo 13 dec | kinderen vanaf 3 jaar en hun familie | 15u | De Stringe  
€ 6 |  vooraf inschrijven

In een mix van film, animatie, 
live muziek en theater ont-
staat een woordenloos spel 
tussen acteurs op het po-
dium en acteurs op het witte 
doek. Een wondere wereld 
met live pianomuziek: een 
streling voor oog en oor! 

De tijd van toen | Sonny Van De Putte
ma 14 dec | 14u | De Stringe | € 11 | koffietafel door de SAR

Een nostalgische wandeling 
doorheen de hits van weleer. 
Vanaf ‘den oorlog’ tot en met 
de sixties. Geïllustreerd met 
een charmante diavoorstel-
ling. Met wat ontspannen 
humor en een brede glimlach. 
Kortom, een orkest zoals je er 
geen meer vindt, behalve hier.

Film: My Old Lady
do 10 december | 20u | kerk van Tiegem  
1 film voor € 4 en 3 voor € 10

Mathias Gold, een berooide schrijver uit New 
York, erft  van zijn vader een waardevol ap-
partement in Parijs. Hij reist direct naar de 
Franse hoofdstad om het te verkopen. Daar 
ontdekt hij echter dat het bewoond is door 
een oude dame, Mathilde, en haar dochter 
Chloé.  

Plan je een evenement en heb je nog materiaal nodig? 
Contacteer de Uitleendienst!

Anzegem beschikt over een 
centrale uitleendienst waar onze 
talrijke  jeugd, sport en socio-
culturele verenigingen  terecht 
kunnen voor het huren van be-
lichtings-, geluids-, feestmate-
riaal of huishoudelijk materiaal 
als het evenement plaatsvindt 
in een van onze culturele infra-
structuren en dit als gemeente-
lijke logistieke ondersteuning bij 
de organisatie van hun activiteiten. Daarnaast kunnen al onze inwoners er eveneens het 
aanwezige audiovisueel materiaal, de volks – en reuzenspelen lenen. 

Meer info over het assortiment? www.anzegem.be/producten/uitleendienst-materiaal

Literair kerstgebeuren met vertellingen, huifkartochten en wandelingen.
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Vrije Tijd

Schrijf jouw kind voor 
onze kerstactiviteiten in
Van maandag 21 t.e.m. woensdag 23 de-
cember kunnen jouw kinderen terug deel-
nemen aan de activiteiten van de Sport-
dienst, Jeugddienst en Buitenschoolse 
Kinderopvang.  Informatie over het aanbod 
vind je op onze website of in de kriebelflyer 
die we via de scholen meegeven.

Inschrijven voor de kerstvakantie kan op: 
• maandag 7 december  voor de 
   sportkampen en buddy-activiteiten
• woensdag 9 december voor de 
   Buitenschoolse Kinderopvang: 
   activiteiten kerstvakantie + periode 2 
   woensdagen en schoolvrije dagen

Let op! Heeft je kind nog nooit deelgeno-
men aan de activiteiten van de Sportdienst, 
Jeugddienst en Buitenschoolse Kinderop-
vang?  Meld je dan eerst aan via 
www.anzegem.be/nieuweinschrijving.  
Na de verwerking van de gegevens ont-
vang je je inloggegevens en meer infor-
matie over het inschrijvingsprogramma 
i-school.  

Herziening fietsnetwerk 

Westtoer vernieuwt nog tot 26 maart het 
fietsnetwerk in West-Vlaanderen. Het fiets-
netwerk zal nog uitgebreider en veiliger zijn 
met nieuwe fietspaden, bruggen, tunnels,  
duidelijkere knooppuntenborden, ... 
 
Hierdoor kan je hinder ondervinden tijdens 
je fietstocht. Alle knooppunten zullen wijzi-
gen en de nieuwe borden worden stap voor 
stap geplaatst. In Anzegem zullen er weinig 
of geen aanpassingen nodig zijn, aangezien 
het meeste al werd gedaan naar aanleiding 
van de trajectbepaling van de Zachte ring.

Meer info op 
www.westtoer.be/nieuwfietsnetwerk

Literair kerstgebeuren met vertellingen, huifkartochten en wandelingen.

Winterwandeling 55+
dinsdag 15 december 2015 | 14u | start Mensindezaal (Westdorp 3) | gratis

Een tocht van ongeveer 6,5 kilometer langs de mooiste paadjes van Tiegem. 
Deze wandeling is uitgepijld, zodat je ze op eigen tempo kan wandelen. 
Ideaal om de benen te strekken, een frisse neus te halen en te genieten van het mooie land-
schap. Laat je onderweg verrassen door een kleine versnapering en bij terugkomst staat er 
koffie en taart te wachten.

Iedereen die het afgelopen jaar aan minstens 8 van de 10 wandelingen of aan 4 van de 6 
fietstochten deelnam, ontvangt ook nog een aandenken.
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De Vierschaar 1 – Anzegem 

Jouw activiteit in de UiT-agenda van januari? Geef die 
dan voor 16 december door via www.uitdatabank.be. Dit 
infoblad wordt verdeeld in week van 4 januari en bevat 
alle activiteiten tot en met 5 februari 2016.

           Cultuur
wo 2 Gitaarconcert door Thomas Cooman / Oude kerk(V) / 20u / €8 

org. Davidsfonds Tiegem-Ingooigem 

za 12 Muziek: “Niets doen is geen optie” / door Het Zesde Metaal / uitverkocht!

zo 13 Familievoorstelling (filmtheater): “Keik” / door 4Hoog / 15u / De Stringe(V) 
€6 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. Ouderraden

ma 14 Muziek: “De tijd van toen” / door Sonny Van De Putte / 14u / De Stringe(V) / €11
org. Gemeenschapscentrum Anzegem / koffietafel aangeboden door de SAR

ma 14 Voordracht “Leren leren” / door Paul Maes / 19u / Het Spey Vichte 
org. Gemeenteschool Vichte-Ingooigem

za19 Toneelvoorstelling “Reidans” / door toneelgroep Lust in ’t Schoone(I) / 20u 
Hugo Verriestzaal(I) ook op 20 en 27 dec. om 17u en op 21, 26 en 28 dec. om 20u

za 19 Uniek Kerstconcert door Iepers Kamerkoor / o.l.v. Dirk Coutigny en met 
sopraan Irene Carpentier / 19u / Oude kerk(V) / Tickets: VVK €12, ADD €15, t
el. 056 21 75 69

zo 20 Aperitiefconcert Hobotrio Astria / 11u / Oude kerk(V)

zo 27 “Soirée Ravissante” – van Mozart tot Gershwin / Oude kerk(V) / 19u  / org. Musica Rava / kaarten: VVK €9, ADD €11, tel. 0485 
56 64 18 

           Senioren
ma 7 Danscafé / Zaal De Speldoorn(H) / 14u / org. Seniorenraad Anzegem

di 8 Seniorenfeest / 14u30 / zaal de Sportduif (A)

di 15 Seniorenwandeling Tiegem / Kerk Tiegem om 14u / org. Sportdienst Anzegem

di 15 Eindejaarsfeest / koffietafel met dessertbuffet / 14u / Gasthof ’t Park(T) / €7 (niet-leden €8,5) / org. 50 Actief Anzegem / inschrij-
ven noodzakelijk 056 68 73 10

           Sportief
zo 6 Wandeling met ’t Sportkliekske / zaal de Sportduif (A)

           Feest
za 5 Prijskaarting / bieden of manillen / 17u30 / in de Sportduif (A)

zo 6 Pralinekaarting / vanaf 9u tot 22u in zaal ’t Park(T) / org. Open VLD Anzegem

           Varia
zo 6 Pirobak / in de Sportduif(A) / bij Rosette Deconinck

za 12 Winter Wonderland / Sfeervolle activiteit in het teken van Kerst / BS Het Bollebos(A) / 17u

za 12 Kersthappening Tiegem / aan de kerk / 17u / ook op zo 13 om 16u

zo 13 Pirobak / in ‘t Smesseplein(I) / bij Marc Steeland 

wo 16 Kerstmarkt op onze speelplaats / vanaf 17u30 / De Beukennoot(V)  / org. Ouderraad gemeenteschool Vichte

zo 27 Nacht van de zonde / Gezellige babbel en drankje, gratis chocomelk voor de kinderen / vanaf 17u / Leefschool Groene Poortje(K) 
/ org. De Onschuldigen van Kaster

Volg jij ons al?
www.facebook.com/anzegem
@gemeenteanzegem


