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Ode aan de ode
Volg de 30.000ste Last Post in de brandweerkazerne van Anzegem

Op 9 juli 2015 wordt de 30.000ste Last Post 
geblazen onder de Menenpoort in Ieper. 
Provincie West-Vlaanderen organiseert 
ter ere van deze unieke gebeurtenis, in sa-
menwerking met de Last Post Association 
en Wim Opbrouck, een ‘Ode aan de Ode’. 
Op die dag zal je de 30.000ste Last Post 
live op televisie en in brandweerkazernes 
overal ter wereld kunnen volgen. Ook wij 
brengen een gepast eerbetoon aan deze 
ode.

De Last Post is in oorsprong het klaroenge-
schal dat in het Britse en andere legers het 
einde van de werkdag aankondigde. Sinds 
1928 organiseert The Last Post Association in 
Ieper elke avond een plechtigheid onder de 
Menenpoort waarbij dit klaroengeschal weer-
klinkt (met uitzondering van de oorlogsjaren 
1940-1944). Elke dag weer is de Last Post 
immers het definitieve eerbetoon aan de ge-
sneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. 

The Last Post Association stelt zich tot doel 
deze ode eeuwig in stand te houden. Door 
weer en wind, sneeuw en zon, blazen brand-
weerlui uit Ieper aan de Menenpoort elke dag 
opnieuw hun vaarwel aan de gesneuvelden. 
The Menin Gate Memorial to the Missing ver-
zamelt de namen van 54.897 gesneuvelden 
wiens lichamen nooit teruggevonden zijn. 

De 30.000ste Last Post wil men niet zomaar 
laten voorbijgaan en daarom zal er – onder 
leiding van acteur Wim Opbrouck - een groots 
evenement op poten worden gezet. Dit zal je 
live kunnen volgen op televisie, maar ook in 
onze brandweerkazerne. 

Iedereen is daarom welkom op 9 juli vanaf 

19u in de brandweerkazerne aan de Beuken-
hofstraat 44 om zo op een gepaste manier 
ode te brengen aan deze ode. Dit staat er op 
het programma:

• we beginnen met het loeien van de sirenes 
• inleiding door postverantwoordelijke Frank
    Vandewiere

• verteltheater door Ludwig Poignie
• ‘Amazing Grace’ door Camille
• in Flanders Fields door Ludwig Poignie
• Last Post door de klaroenblazers van het 
   brandweerkorps met daarbij het 
   neerdwarrelen van poppies
• om 19u50 gaat dan de live-uitzending op 
   de VRT van start en deze zenden we op 
   groot scherm uit

Kom op 9 juli naar de brandweerkazerne en volg de 30.000ste Last Post op groot scherm.
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205
Het aantal abonnementen dat op de eerste 
dag verkocht is voor het nieuwe seizoen 

van het Gemeenschapscentrum. 
Een record! 

Wat betekenen onze straatnamen?
Huttegem: alle benamingen die eindigen op -gem stammen uit de Frankische periode. 
‘Gem’ betekende toen een hofstede (of huis). Huttegem wil dus zeggen: het huis van 
Ötto (een Frankische naam). Hetzelfde geldt voor Bassegem, Butsegem, Landergem-
straat, ... deze verwijzen allemaal naar huizen van Franken die daar toen woonden.

Leef je creatief uit
Schrijf je in het kunstonderwijs in

Het gemeentebestuur van Anzegem organiseert (onder 
de koepel van de Kunstacademie Waregem) op drie ver-
schillende locaties in Anzegem kunstonderwijs.

Een verruimd aanbod en de samenwerking met andere 
diensten, scholen en organisaties maken kunst mogelijk 
op ieders niveau en volgens ieders mogelijkheden.

www.academiewaregem.be

Eerste cursisten Open 
School afgestudeerd

Voor de eerste keer organiseerde Open 
School een basiscursus Frans in onze ge-
meente. Meteen een schot in de roos want 
er waren 16 cursisten in plaats van de ge-
bruikelijke 12. En allen met glans geslaagd.

In het najaar werkt het gemeentebestuur 
opnieuw samen met Open School. In no-
vember zullen we ondermeer een cursus 
eerste kennismaking met tablets voor star-
ters aanbieden. 

Meer info volgt.

De eerste Anzegemse cursisten van Open School.
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Sluitingsdagen zomervakantie
Hoofdgemeentehuis Anzegem
za 11, 18 en 25 juli | za 1, 8 en 15 aug
ma & di 20 en 21 juli
wo 22 juli t.e.m. vr 14 aug: in de namiddag

Antennepunt Vichte | Burgerzaken
ma & di 20 en 21 juli
wo 22 juli t.e.m. vr 24 juli: in de namiddag
ma 27 juli t.e.m. vr 14 aug: volledig

Antennepunt Vichte | Sociaal Welzijn
ma & di 20 en 21 juli
wo 22 juli t.e.m. vr 31 juli: in de namiddag
ma 3 aug t.e.m. vr 14 aug: volledig
wo 22 juli t.e.m. vr 14 aug: geen mobiele 
dienstverlening

Containerparken
za 11 juli 
di 21 juli
di 4 t.e.m. za 8 aug
za 15 aug

Jeugddienst 
ma 20 juli t.e.m. vr 14 aug

Buitenschoolse kinderopvang
ma & di 20 en 21 juli

KC De Schildpad: 
wo 22 juli t.e.m. vr 14 aug

KC Jojo: ma 27 juli t.e.m. vr 14 aug

Sportdienst & Sporthal
za 18 juli t.e.m. zo 16 augustus
    
Bibliotheek
ma & di 20 en 21 juli

hoofdbibliotheek Anzegem: 
za 1 aug t.e.m. zo 16 aug

uitleenposten Ingooigem en Vichte: 
wo 22 juli t.e.m. zo 16 aug

Cultuur en Toerisme
ma & di 20 en 21 juli
wo 22 juli t.e.m. vr 24 juli: in de namiddag
ma 27 juli t.e.m. vr 14 aug: volledig

Uitleendienst
ma 20 juli t.e.m. vr 24 juli
ma  3 aug t.e.m. v 14 aug

OCMW
di 21 juli

Cursus ANDROID (werken met Samsungtablet of Smartphone)

In deze opleiding ga je aan de slag met je eigen tablet/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 lessen vinden plaats op zaterdagvoormiddag van 9u tot 11u45 
in de gemeenteschool van Vichte (Beukenhofstraat 38). De eerste 
les start op zaterdag 5 september 2015 en er zijn geen  lessen tij-
dens de schoolvakanties. De cursus kost 100 euro (vermindering 
inschrijvingsgeld kan onder bepaalde voorwaarden - meer info bij 
dienst Sociaal Welzijn)

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.

Weet je niet hoe je met een smartphone of tablet moet werken? Dan is dit 
je kans.
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Luchtacrobaten in Anzegem 
Wandel mee en ontdek meer over onze zwaluwen 

Heb je de zwaluwen in Anzegem al gezien? Ben je benieuwd naar meer? Van waar komen ze, wat eten ze, hoe leven ze?

Doe dan mee aan de zwaluwenwandeling van de provincie en de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. Tijdens deze wandeling door de 
straten van Anzegem krijg je uitleg over deze uitzonderlijke vogels in onze gemeente.

zaterdag 4 juli 2015 | 10u | Dorpsplein (ingang hoofdgemeentehuis) | gratis

Werken N36: het einde is in zicht

Uitbreiding parking Torrebos

Aan de achterkant van het tennisveld aan 
sporthal Torrebos komt er een bijkomende 
parking. Deze zal alleen maar opengesteld 
worden bij grootschalige evenementen. 
Voor de rest van de tijd zal de parking door 
middel van slagbomen afgesloten worden.

We zorgen er ook voor dat de parking van-
uit de Rogierdreef alleen maar toeganke-
lijk is voor fietsers en voetgangers. Auto’s 
moeten de parking dus op- en afrijden aan 
de kant van de Torrebosstraat.

In 2013 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met de gemeente 
Anzegem, de Provincie West-Vlaanderen, Aquafin en Rio-P met de herinrichting van de door-
tocht in Ingooigem. Na twee jaar is het einde nu in zicht! De aannemer zal er immers alles aan 
doen om tegen het begin van het zomerverlof asfalt te gieten, zodat de auto’s opnieuw door 
kunnen rijden. Het definitieve einde van de werken wordt tegen september/oktober verwacht.

De werken aan de N36 tussen Tiegem en Ingooigem zijn ondertussen wel al achter de rug. 
Daar deed AWV structurele onderhoudswerken omdat het wegdek in slechte staat was en drin-
gend aan herstelling toe was. Onder andere het voetpad aan de school werd een stuk breder 
gemaakt, zodat de kinderen op een veilige manier naar school kunnen stappen.

Herinrichting Buyckstraat
Resultaat bevraging inwoners

We dragen de verkeersveiligheid en leefbaarheid in 
Anzegem heel hoog in het vaandel. Daarom zijn we 
nu aan het nadenken om de Buyckstraat gron-
dig aan te pakken. Omdat we geen eenzijdige 
beslissingen willen nemen, deden we eerst een 
bevraging bij de omwonenden. Het voorstel 
was om afgescheiden fietspaden en voldoende 
brede voetpaden te maken, met daarbij asverschuiving-
en en plantvakken om de snelheid van de auto’s af te remmen. 
Daarnaast zouden we van de straat eenrichtingsverkeer willen maken en 
meteen ook van het stuk tussen de Kerkstraat en de Ansold. 

Ondertussen hebben we zo’n 70 reacties ontvangen. De overgrote meerderheid juicht het 
toe dat we de Buyckstraat willen herinrichten, maar 49 zijn tegen eenrichtingsverkeer, 17 
zijn voor en 4 spreken zich daar niet over uit. We zullen rekening houden met de mening van 
de bewoners en werken nu een concreet voorstel uit waarmee we eerst naar de bevolking 
zullen gaan alvorens dit uit te voeren

Nog eventjes op de tanden bijten...
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Social toelagen

Wist je dat onze gemeente over heel wat sociale toelagen beschikt?
Een aantal van deze toelagen hebben we 
wat herwerkt en daarom geven we nog 
eens kort een overzicht mee. Denk je in 
aanmerking te komen en heb je in juni 
geen formulieren ontvangen? Neem dan 
zeker contact op met dienst Sociaal Wel-
zijn: Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23 
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Zorgtoelage
(vroeger: toelage voor personen met han-
dicap)
Voor wie beschikt over een recent RIZIV-
attest (2014) of over een attest FOD Sociale 
Zekerheid en op 1 januari gedomicilieerd is 
in onze gemeente. 
Het bedrag van de toelage varieert tussen 
70 en 400 euro naargelang het soort attest. 
Let wel: slechts 1 attest wordt meegere-
kend nl. het attest dat het hoogste bedrag 
oplevert. Deze toelage vraag je tijdens de maanden juni-juli aan.
Cumul: Deze toelage kan NIET gecombineerd worden met de gezinstoelage. Indien een gezinstoelage voordeliger is, kennen we deze toe.  

Wat als je opgenomen bent in een woonzorgcentrum? 
Indien je opgenomen bent in een Woonzorgcentrum en gedomicilieerd bent in Anzegem, kan je enkel nog in aanmerking komen voor een 
gezinstoelage.

Beschik je pas na de periode waarin je je aanvraag moet doen over een geldig attest? Dan mag je toch nog jouw aanvraag indienen. De 
toekenning van deze toelage zal dan gebeuren in december. 

Toelage voor gezinnen met een bescheiden inkomen
Gezinnen of alleenstaande die thuis of in een voorziening verblijven en in de gemeente gedomicilieerd zijn, kunnen een gezinstoelage 
ontvangen tussen 25 en 140 euro.

Welk inkomen wordt in aanmerking genomen?
1. Het belastbaar inkomen van alle gezinsleden die op 1 januari 2015 op eenzelfde adres wonen. Wie in een voorziening verblijft, 
    beschouwen we als alleenstaande.
2. Het kadastraal inkomen van de eigen woning wordt volledig vrijgesteld. Deze van andere onroerende goederen worden wel 
    meegerekend bij het gezinsinkomen.

Inkomensgrenzen
Voor een alleenstaande:
16.343 euro maximum of 17.977 euro indien ouder dan 65 jaar. Indien je over een attest invaliditeit beschikt, verhogen deze bedragen 
(afhankelijk van soort attest) tot 26.149 euro 

Voor een gezin:
Basisbedrag= 10.950 euro + een bedrag per gezinslid, afhankelijk van de leeftijd en eventueel attest invaliditeit (zie tabel)

 Kind t.e.m. 12 jaar Jongere 13 t.e.m 25 jaar Gezinslid vanaf 25 jaar

€ 8.171 € 11.440 € 5.393 of € 7.027(+65)

attest 66% of min. 9 p. € 13.565 € 16.833 € 10.786 of € 12.421(+65)

attest 80% of min. 12 p. € 16.343 € 19.612 € 13.565 of € 15.199(+65)

De gezinstoelage kan je vanaf dit jaar NIET meer combineren met de zorgtoelage (wel nog met bv. dagopvang, kortverblijf, …)
Je vraagt deze toelage in juni of juli aan. Hiervoor heb je jouw aanslagbiljet belastingen inkomsten 2013 en aanslagbiljet onroerende voor-
heffing 2013 (indien andere eigendommen dan eigen woning) nodig.

Overige sociale toelagen
De brochure voor alle toelagen (dagopvang, kortverblijf, palliatieve thuiszorg en vakantie) kan je vinden in het gemeentehuis of bij 
dienst Sociaal Welzijn of kan je bekijken op www.anzegem.be. 
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Senioren

Seniorenuitstap
Op maandag 14 september trekken we met de senioren van onze gemeente naar de zee. Dit jaar zijn 
we te gast in de Floreal in Blankenberge. Meer info vind je terug in de seniorenbrochure najaar 2015 
die binnenkort bij je in de bus valt. Wees er tijdig bij om je in te schrijven. 
Meer info bij Sociaal Welzijn: tel 05678 26 23

Computerlessen voor 55-plussers

Sociale media
maandagnamiddag | 13u15-16u 
eerste les: 7 september 2015

Je leert de vele mogelijkheden van Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, ... ken-
nen en gebruiken. Met de nodige aandacht 
voor de privacyinstellingen.

Computercursus voor de complete begin-
ner: kennismaking met de computer 
dinsdagnamiddag | 13u15-16u 
eerste les: 8 september 2015

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die 
voor de eerste maal in aanraking komen met 
computers die werken met Windows. Voor-
kennis is absoluut niet vereist. 

iPad/iPhone2
woensdagvoormiddag | 8u45-11u30 
eerste les: 2 september 2015
Voor cursisten die iPad/iPhone deel 1 gevolgd 
hebben. In deze cursus o.a. synchronisatie 
tussen tablet en smartphone, locatie zoeken 
en route plannen, …

Internet 2: internettoepassingen en wer-
ken in de cloud
donderdagvoormiddag | 9u-11u45 
eerste les: 3 september 2015
Thema’s die aan bod komen: Google Chrome, 
online toepassingen met de elektronische 

identiteitskaart,… Deze cursus is toeganke-
lijk voor iedereen die al vlot kan mailen en al 
iets kan ‘googelen’. 

Photoshop Elements 1
donderdagnamiddag | 13u15-16u 
eerste les: 3 september 2015
Je leert op een eenvoudige manier foto’s be-
werken en verbeteren, creatieve kaartjes ont-
werpen voor verjaardag, geboorte, ...

iPad/iPhone
vrijdagvoormiddag | 9u-11u45 
eerste les: 4 september 2015
In deze opleiding ga je aan de slag met je 
eigen iPad of iPhone. Nog geen toestel? Wij 

geven in de 1ste les aankoopadvies. 

Praktisch
Alle lessenreeksen omvatten 20 lessen en 
vinden 1 keer per week plaats in het vroe-
gere computerlokaal van de gemeenteschool 
(Beukenhofstraat 38). Er zijn geen lessen tij-
dens de schoolvakanties.
De cursussen kosten 100 euro (vermindering 
inschrijvingsgeld kan onder bepaalde voor-
waarden) 

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

Kunst in de Leiestreek: ook in onze gemeente 

Kunstzomer Leiestreek laat je proeven van het werk van hedendaagse 
beeldende kunstenaars. Dit jaar is  de Oude Kerk (Kerkdreef) opnieuw 
het decor voor een tentoonstelling. Je kan er gratis kennismaken met 
werk van Paul De Cloedt, Gina De Rudder, Lieven Debrabandere, Mar-
tine Van Tongel en Filip Vandenberghe. Volg ook de kunstroute tussen 
het René De Clercqmuseum in Deerlijk, de Oude Kerk en de gelegen-
heidsbeeldentuin bij het Lijsternest. 

Gèsman
Tijdens de zomer trekt Gèsman met zijn collectief er eveneens op 
uit. Uitgerust met een tent en camper, die ingezet worden als mo-
biel atelier, muziekstudio, podium voor akoestische sets of platform 
voor artistieke projecten, houden ze ook bij ons halt op zaterdag 4 
en zondag 5 juli. Ga even langs en geniet van de muziekjes uit hun 
platencollectie of van een akoestische liveset, terwijl je proeft van een 
fris streekbiertje

Open elke zaterdag en zondag in juli van 14u tot 18u 
www.kunstzomer-leiestreek.be

Uitstap: verrassend Brugge
Op zondag 18 oktober 2015 organiseert de gezins- en welzijnsraad een boeiende uitstap naar Brugge.

In de voormiddag bezoeken we de tentoon-
stelling Body Worlds Vital (Körperwelten). 
Deze multimediale tentoonstelling onder-
zoekt hoe levensbedreigende ziektes zoals 
kanker, en diabetes kunnen bestreden wor-
den met een gezonde, aangepaste levens-
stijl. Meer dan 200 anatomische preparaten 
van échte menselijke lichamen tonen de 
complexiteit van het lichaam. 

Daarna hebben we van 12u tot 14 een mid-
dagpauze die je vrij kan invullen.

Na de pauze gaan we op sneukelroute met 
een gids. Brugge heeft immers bijzonder 
veel te bieden als het op de smaakpapillen 
aankomt: kletskoppen, nunnebillen, mok-
ken,… De gids maakt een selectie en bij 
elke versnapering wordt een verhaal verteld 
dat aanleunt bij de sneukelinge. Leuk, boei-
end, leerrijk en… om je vingers van af te 
likken.

Om 16u30 keren we dan terug. 
Opstapplaatsen bus:
8u40: station Anzegem | 8u50: kerk Heirweg 
9u: parking De Stringe
Deelnameprijs: 20 euro | 10 euro (-12j.)

Info en inschrijvingen:
tot en met 30 september via dienst Sociaal 
Welzijn: Beukenhofstr. 42 | tel 056 78 26 23  
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Zin om petanque te spelen op ’t Gaperspleintje?
Het gemeentebestuur gaf toelating om het 
pleintje aan ’t Gaperke te gebruiken om pe-
tanque te spelen. Wie graag wil meedoen 
kan zich aanmelden bij Jules Vanhouteghem 
of Philippe Veys. Vermeld daarbij ook nog op 
welk moment het voor jou het beste past om 
te spelen. 
julesvanhouteghem@live.be | 056 68 18 28 
philippe1.veys@gmail.com | 0496 51 09 14 Wie heeft er zin om met deze groep mee te spelen?

In de Oude Kerk hangen er werken van o.a. Gina De Rudder.
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De Vierschaar 1 – Anzegem 

Jouw activiteit in de UiT-agenda van september? Geef 
die dan voor 10 augustus door via www.uitdatabank.be. 
Dit infoblad wordt verdeeld in week van 24 augustus en 
bevat alle activiteiten tot en met 9 oktober 2015.

                 Cultuur
za 4 juli Tentoonstelling “Kunstzomer in de Leiestreek 2015” / Oude kerk(V) –& 

Het Lijsternest(I) / t.e.m. zo 26 juli / zie vrije tijd

di 25 aug. Voordracht: “Nieuwe inzichten in de voedingsleer” / café-zaal De 
Sportduif(A) / 14u30 / org. Viva-SVV Anzegem

                 Senioren
ma 29 juni Oes restaurant / Gezellig samenzijn met maaltijd voor Anzegemse senioren 

12u / De Kleine Kluis(G) / org. Seniorenadviesraad Anzegem

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

                    Sportief
di 30 juni 11e Hooitocht / Startplaats: Mensindezaal(T) / Lussentocht / starturen: 

van 7u tot 15u / org. De Textieltrekkers(V)

zo 5 juli Sneukeltocht met BBQ / start tussen 13u30-14u / de Sportduif (A) / vooraf inschrijven

zo 19 juli Bumper-ball / Voetbalplein Heirweg / 10u

za 15 aug. VWB Semiklassieker Halle-Ingooigem voor wielertoeristen / vanaf 7u tot 14u / Zaal De Linde(I) / 50-90-125-180 km / 
org.Wielervrienden Ingooigem

                 Feest
zo 5 juli 11-Juliviering / Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap / Tiegemberg / 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

zo 12 juli Rommelmarkt / vanaf 8u / Vichtsesteenweg(H) / doorlopend worstenbak / 11u Aperitiefconcert / namiddag: koffie met gratis 
wafelfrietjes  / 14u vernieuwde volksspelen voor jong en oud / 15u Optredens van Het Muziekhuis / 19u Prijsuitreiking / org. 
Feestcomité Heirweg

zo 26 juli Plechtige eucharistieviering met Te Deum / in de Kloosterkapel(A) ter gelegenheid van de Federale Feestdag / 9u

ma 17 aug Ommegangsfeesten Tiegem / 9u30 / H. Mis in de boskapel

zo 30 aug Verkiezing Bronnenkind / Mensindepark Tiegem

                 Jeugd
za 4 juli Streekbieravond Chiro Beete / t.v.v. chirokamp naar Beringen / Sint-Vincentiusinstituut(A) / 19u / org. Chiro Anzegem

                 Varia
do 2 juli Bloedinzameling / 17u30 tot 20u / Zaal De Linde(I)

za 4 juli Vinkenzetting / 9u / De Sportduif (A)

zo 5 juli Vinkenzetting / 9u / De Sportduif (A)

do 9 juli Bloedinzameling / 17u30 tot 20u / Mensindezaal(T)

vr 10 juli Vinkenzetting / 18u / De Sportduif (A)

zo 12 juli Natuurpunt Anzegem springt mee met de Big Jump voor proper water / de Vlindertuin Beukenhof(V) / 13u30 

di 14 juli Bloedinzameling / 17u30 tot 20u / De Stringe(V)

za 18 juli Kaarting bieden of manillen / 17u30 / De Sportduif (A)

ma 20 juli Kaartwedstrijd kingen / 18u / De Sportduif (A)

Een evenement om naar uit te kijken:


