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ANNAH-vrijwilligers breken record!
Het vrijwilligersproject ANNAH (ANzegems 
Netwerk voor Aanvullende Hulp) heeft in 
2015 maar liefst 3.880 ‘prestaties’ gele-
verd. Dat zijn er 1.661 meer dan in 2014. 

Het Anzegems Netwerk voor Aanvullende 
Hulp is er vooral voor Anzegemnaren met een 
zorgvraag en senioren. De ANNAH-vrijwilli-
gers ondersteunen hen door kleine taken uit 
te voeren:  rolluiken optrekken, buiten zetten 
van huisvuil, een bezoekje, een leuke babbel, 
post doornemen, info en advies geven, ... Dit 
doen ze allemaal gratis. 

Daarnaast kan men hen ook vragen  samen
boodschappen te doen of hen ergens heen te 
voeren. Dit gebeurt dan tegen een kilometer-
vergoeding.

Zo’n 31 vrijwilligers zetten zich met veel 
goesting in voor de 191 Anzegemnaren die 
gebruik maken van ANNAH.

Zelf interesse om vrijwilliger te worden of wil 
je meer info? Neem dan contact op met AN-
NAH (dienst Sociaal Welzijn / Sociaal Huis) via 
tel 056 78 26 23 of annah@anzegem.be.

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 9 juni (9u-12u en van 13u30-16u)

Sociaal Huis (Lieven Bauwensstraat 40)
dinsdag 17 mei (9u-12u en van 13u30-16u)

Locatie Cultuur Tiegem (Westdorp 3)
donderdag 19 mei (9u-12u)

Sluitingsdagen
Feestdagen: 1, 5 en 15 mei

Bijkomende sluitingsdagen voor alle 
diensten: 6 en 16 mei 
(uitzondering: BIB is WEL open op 6 mei!)

Bijkomende sluitingsdagen voor dienst 
Burgerzaken: zaterdag 7 en 14 mei

Bijkomende sluitingsdag voor de 
recyclageparken: zaterdag 7 mei

Naast wekelijks samen boodschappen doen,  voert Norbert Saubain Maria Messelier naar haar 
petanquenamiddag. 
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Week van de Opvoeding: mamacafé & Infoavond
Tegenwoordig krijgen ouders en kinderen 
de kans om met veel verschillende zaken 
bezig te zijn. Vaak gaat dat goed en is het 
een verrijking.  Maar soms loop je jezelf 
voorbij en kan je niet meer genieten. Het 
thema van de week van de opvoeding  wil 
gezinnen aanmoedigen om af en toe eens 
stil te staan.  

Mamacafé: Even uitblazen… met yoga
di 17 mei | 20u | Kleine Kluis  | gratis
De week van de opvoeding laten we met 
mamacafé niet ongemerkt voorbijgaan.  Ook 
jonge mama’s mogen af en toe eens diep 
ademhalen… en uitblazen.  Met de Yoga-
sessie bieden we deze keer een ontspannend 
mamacafé.
Vooraf inschrijven via loka@anzegem.be.

Infoavond: groot worden doen ze vanzelf, 
luisteren niet altijd
do 19 mei |  OC Groeninge | 20u | gratis 

Opvoeden doe je elke dag opnieuw en is 
niet altijd even makkelijk.  In deze vorming 
hebben we aandacht voor koppige kinderen, 

maar ook voor stille en flinke kinderen.  Hoe 
kan ik mijn kind aanmoedigen? Hoe kan ik 
prettig blijven omgaan met mijn kind in moei-
lijke situaties?  Welke regels en afspraken 
maak ik met mijn kinderen? Wat kan een 
kind op welke leeftijd?  De  infoavond wordt 
gebracht door Heidi Deboosere.  Zij is opvoe-

dingscoach aan huis.

Inschrijven kan via tel 056 78 26 23 | dienst-
sociaalwelzijn@anzegem.be | of bij de 
meewerkende verenigingen: gezins-en wel-
zijnsraad / Loka / de gezinsbonden  en de 
ouderraden.

poetsvrouw/-man gezocht

We zijn op zoek naar een deeltijdse 
schoonmaker/schoonmaakster voor 
21 uur per week. Wil jij mee instaan 
voor de schoonmaak van diverse lo-
kalen binnen de gemeente Anzegem? 
Dan ben jij degene die wij zoeken!

Interesse?
www.anzegem.be/vacatures 
tel 056 69 44 53
secretariaat@anzegem.be
(kandidatuur moet ons uiterlijk tegen 
10 mei 2016 bereiken. Alle info over 
hoe je deze moet aanleveren vind je 
op onze website).

Vrijwilligers Buitenschoolse 
Kinderopvang gezocht!

Klopt je hart voor kinderen en bezit je een 
gezonde portie geduld? Dan ben jij de man/
vrouw die we zoeken! Versterk ons enthousi-
ast team en bezorg kinderen (2,5 tot 12 jaar) 
een creatieve buitenschoolse daginvulling.

Meer info? tel 056 68 02 02 
    kinderopvang@anzegem.be

Vrolijk je straat op met bloemen en win!
Bebloem je gevel en/of voortuin en krijg hiervoor een prijs! Iedere deelnemer aan onze be-
bloemingswedstrijd krijgt een Anzegembon van 10 euro. De eerste drie in een categorie krij-
gen dan weer een Anzegembon ter waarde van 75, 50 of 30 euro. 
 
Inschrijven kan voor volgende categorieën:
voortuinen | gevels | voortuinen en gevels | groenverzorgde voortuinen met vaste planten

Stuur vóór 31 mei 2016 je naam, adres, telefoonnummer en gewenste categorie door naar 
gemeentebestuur Anzegem, loket Lokale Economie, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of eco-
nomie@anzegem.be. Een jury komt in juli langs om alle inzendingen te beoordelen.

Tijdens de infoavond hebben we aandacht voor koppige kinderen, maar ook voor stille en flinke 
kinderen.
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Naar een land waar een internationaal 
paspoort vereist is voor Belgen?
Zorg dat je minstens twee weken op voor-
hand  jouw reispas aanvraagt in het hoofd-
gemeentehuis. Iedereen heeft immers een 
eigen paspoort nodig.
Elke aanvrager moet zich persoonlijk aan-
melden en 1 pasfoto die voldoet aan de nor-
men meebrengen.
Een internationaal paspoort kost € 71,50 voor 
meerderjarigen en € 35,50 voor -18-jarigen.

Naar een land waarvoor een identiteits-
kaart volstaat?
Ben je 12 jaar of ouder, dan heb je een iden-
titeitskaart nodig. Let er op dat de kaart nog 
voldoende lang geldig is.

Kids-ID!
Dit is een document voor kinderen onder de 
12 jaar. Wie het ouderlijk gezag uitoefent 
over het kind, kan de Kids-ID aanvragen in 
het hoofdgemeentehuis of in het Sociaal 
Huis. Het kind moet ook aanwezig zijn bij de 
aanvraag. Dit document moet minstens drie 
weken op voorhand aangevraagd worden, 
kost € 7,40 en hiervoor is er 1 pasfoto vereist.

Toelating voor een buitenlandse reis
Wie jonger is dan 18 jaar en in het buitenland 
wil reizen zonder ouders of zonder iemand 
die wettelijk het gezag over haar/hem draagt, 
moet steeds een toelatingsformulier meene-
men. De ouders of de personen die het wet-
telijk gezag uitoefenen, vragen dit formulier 

Wees wijs voor je vertrek op reis

aan in het hoofdgemeentehuis van Anzegem 
of in het Sociaal Huis.

Buurderij 
samen lokaal lekkers ontdekken
Ondersteun onze lokale landbouw!

Bij de Buurderij koop je online lekkere & lo-
kale producten rechtstreeks van onze boeren 
en ambachtelijke verwerkers. De bestelde 
producten kan je op vrijdag van 16u tot 18u 
afhalen in de refter van de gemeenteschool 
De Beukennoot in Vichte. Je proeft er niet al-
leen het aanbod, maar maakt er ook kennis 
met de enthousiaste producenten uit eigen 
streek. 

De Anzegemse lokale producenten zijn:
Fruitkwekerij - Dolage | De Sterhoekhoeve 
Hoeve Vindevoghel | Tuinbouwbedrijf Beir-
laen-Delezie

www.boerenenburen.be

Doe jij mee?
Wereld Fairtradedag op 14 mei

Op Wereld Fairtradedag dit jaar voeren de 
Oxfam Wereldwinkels actie voor een eerlijke 
handel in suiker. De handelsregels van de 
Europese Unie zijn onrechtvaardig voor de 
suikerrietboeren in het Zuiden. Op 14 mei 
proberen we ze wakker te schudden! Hebben 
onze politici echter de klonten aan het lijf om 
de regels aan te passen? 

Wil je graag meer weten over Fairtradege-
meente Anzegem, eerlijke handel en onze 
acties volgen? De foto’s zien van onze bur-
gemeester in een suikerpak die de leerlingen 
van het zesde leerjaar voor hem zullen ma-
ken?
Word dan Fairtradefan op Facebook:  
‘Fairtradegemeente Anzegem’!

Zeker spelen? Contacteer dienst Bur-
gerzaken via tel 056 69 44 41 of 43, jouw 
reisbureau of de ambassade van het 
land van bestemming of surf naar 
www.diplomatie.be

Suggesties welkom!
Zoektocht partner in het Zuiden

We gaan op zoek naar een gemeente in het 
Zuiden om een stedenband mee op te bou-
wen. Door het uitwisselen van kennis, erva-
ringen en informatie willen we komen tot een 
beter bestuur, een betere kennis van elkaars 
problemen en een rechtvaardige oplossing 
voor de derde wereldproblematiek. De ste-
denband wijst ons ook op onze verantwoor-
delijkheid om samen de wereld voor iedereen 
leefbaarder te maken. 

Wie zelf een suggestie, een goed contact in 
het Zuiden heeft of meer info wil, kan ons 
contacteren: 
dienst internationale samenwerking 
Isabel.dhert@anzegem.be 
tel 056 68 82 50

Onbezorgd op reis? Zorg dan dat je met alle papieren in orde bent.
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Tellingen Kerkstraat
Van 3 tot 16 maart hebben we metingen 
in de Kerkstraat uitgevoerd. Het meettoe-
stel stond aan Basisschool het Bollebos 
en registreerde al het verkeer dat van de 
kerk kwam. Er passeerden in totaal 59.484 
voertuigen (o.a. 48.411 auto’s en 2.520 
vrachtwagens). Zo’n acht procent van het 
verkeer was zwaar vrachtverkeer en tijdens 
1/3 van de tijdsregistratie stond er een file. 
Vijftien procent van de bestuurders beging 
een snelheidsovertreding, maar 85% reed 
niet sneller dan 51 km per uur. De hoogste 
gemeten snelheid was 110 km per uur! 

Verkeersdrempels
Waarom het ene exemplaar harder is dan 
het andere
Je hebt misschien zelf al gemerkt dat niet 
alle verkeersdrempels gelijk zijn. De ene 
verkeersdrempel kan soms wat ‘harder’ zijn 
dan de andere. Veel mensen vinden bv. de 
drempel in de Blaarhoekstraat te hard. Toch 
is deze volgens de wettelijke normen aan-
gelegd. In een straat waar je 30 kilometer 
per uur mag, zijn de drempels immers iets  
harder dan normaal. Zo hopen we dat de be-
stuurders hun snelheid zeker aan de (school)
omgeving aanpassen.

Wie nog  tot en met zaterdag 4 juni bij een deelnemende handelaar met de fiets winkelt, 
ontvangt een Belgerinkel-lot met een unieke code. Registreer deze code op www.belgerinkel.
be en maak zo kans op een van de dagelijkse mooie prijzen. Daarnaast kan je dit lot in een 
box in een openbaar gebouw van de gemeente deponeren en zo maak je dan weer kans op 
een unieke fiets! 

De deelnemende handelaars herken je aan de affiche of vind je op www.belgerinkel.be/
anzegem.

Ei-laba!
Koop voor een prikje een kip

Kippen passen perfect in een 
kringlooptuin, want ze zijn uit-
stekende afvalverwerkers. Kip-
pen zijn verlekkerd op dat deel 
van jouw organisch afval dat niet 
of nauwelijks te composteren is. 
Nog t.e.m. 31 mei kan je bij Aveve 
Deprez (Goed ter Motestraat 9) 
voor de richtprijs van 9 euro een 
kip kopen. Alle kippen zijn 18 tot 
20 weken oud en voldoen aan alle 
strenge voorschriften. Ze begin-
nen eitjes te leggen tussen 20 à 
25 weken.

Kom op tijd naar het 
Recyclagepark
Poorten sluiten 15 min. voor sluitingstijd

Wil je met je afval naar het recyclagepark, 
hou er dan rekening mee dat de poorten een 
kwartier voor sluitingstijd dichtgaan. 

Dit zijn nog eens de openingsuren:
di 10u-12u & 14u-18u
wo 14u-18u30
do 14u-18u
vr 10u-12u & 14u-18u
za 9u-15u

Van 3 tot 16 maart passeerden er 2.520 vrachtwagens door de Kerkstraat.
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Leven & Welzijn

Zitdag Sociaal Welzijn 
in bib Ingooigem
De wekelijkse zitdag van dienst Sociaal 
Welzijn in Ingooigem vindt voortaan plaats 
in de bibliotheek (Pastoor Verrieststraat 12 - 
gemeentelijke lagere school - ingang via de 
zijkant, kant kinderopvang) en dit van 8u30 
tot 10u. Naast info en administratieve hulp 
kan je hier ook terecht voor aanvragen in-
validiteit/hulp aan bejaarden, verwarmings-
toelage of info hierover. Daarnaast kan je 
ook huisvuil- en  PMD-zakken kopen.
De andere zitdagen blijven ongewijzigd.

De woonclub helpt je zoeken naar een 
woning

Problemen met het vinden van een huurwoning op de pri-
vate huurmarkt? Dan kan je langskomen bij de Woonclub. 
We zoeken uit wat haalbaar is, helpen je met administra-
tie en met het vinden van een huurwoning. Ook huurders 
en verhuurders met (betaal)problemen zijn welkom bij de 
Woonclub. We zorgen voor begeleiding om uithuiszettin-
gen te voorkomen.

Iedereen kan zonder afspraak binnenstappen bij de 
Woonclub. Deze vind je in het Sociaal Huis (Lieven Bau-
wensstraat 40) en dit tweewekelijks (oneven weken) op 
donderdagnamiddag van 14u tot 16u30 (12 en 26 mei, 9 
en 23 juni, 7 juli, 4 en 18 augustus). 

ondersteuning  Nederlands 
aan asielzoekers

Asielzoekers willen zo snel mogelijk Neder-
lands leren maar worden geconfronteerd met 
de wachtlijsten van het normale cursusaan-
bod.  We stellen vast dat kennis en beheer-
sing van de Nederlandse taal een essentieel 
element is om de integratie te bevorderen. 
Daarom wil OCMW Anzegem en dienst On-
derwijs extra mogelijkheden bieden aan 
vluchtelingen om in kleine groepjes en op 
een laagdrempelige manier Nederlands te 
leren praten.    

Heb je nog wat tijd vrij? Heb je enige ervaring 
binnen de educatieve sector of binnen het 
vormingswerk? Ga je graag om met anders-
taligen en zie je het zitten om kleine groepjes 
te begeleiden bij het inoefenen van de Ne-
derlandse taal?  Dan ben jij de vrijwilliger die 
we zoeken!

OCMW Anzegem | tel 056 788 828 
jochen.mores@ocmwanzegem.be 

De zitdag in Ingooigem van dienst Sociaal Welzijn verhuist naar de bib (in de gemeenteschool).
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Verken Wandelwoorden
Inwoners schreven een poëtische tekst bij 
hun favoriete foto’s langs diverse wandel-
trajecten. Vanaf zondagmiddag 29 mei tot 
eind augustus kan je de foto’s en teksten 
zelf gaan bekijken. Je kan hiervoor de rou-
tebeschrijvingen downloaden via www.
wandelwoorden.be of je kan de folder ook 
gewoon oppikken in het gemeentehuis, de 
dienst Cultuur of de bib. Ontdek zo Anze-
gem op een andere manier!

Snoepertjestocht op 5 juni
Wandelen of fietsen met hapjes en drank-
jes onderweg. Dat is de succesformule van 
de jaarlijkse snoepertjestocht. Kies uit de 
diverse afstanden (fietsen: 12km of 25km 
/ wandelen: 6km of 10km) en ontdek de 
mooiste plaatsjes in de gemeente. Start 
vanaf 13u30 in OC De  Linde (Lindeplein 1).
Wie vooraf inschrijft, betaalt minder! Dit 
kan vanaf 9 mei via www.anzegem.be/
snoepertjestocht. 

Feestje tijdens EK Voetbal? Huur bij ons een groot scherm

Zoals heel veel mensen geen ticket voor een EK-match in Frankrijk? Volg het voetbal dan 
gewoon op groot scherm en in groep. Wij maken het je alvast wat gemakkelijker, want gedu-
rende het hele kampioenschap stellen wij een scherm van 8m2 ter beschikking. Verenigingen, 
clubs, groepen, … die iets willen organiseren rond het EK voetbal kunnen dit  scherm dan bij 
ons huren. Afhankelijk van het type match (finale/halve finale/met of zonde Ruide Duivels/…) 
betaal je dan een klein prijsje. De omkadering (drank, eten…) mag je volledig zelf bepalen. Wij 
zorgen voor de coördinatie en een algemeen overzicht voor de bevolking van welke matchen 
er op dit groot scherm waar en wanneer te volgen zijn.

Wil je het scherm huren? Laat dit dan zo snel mogelijk weten via 
www.anzegem.be/ekvoetbal.

‘Dichter kan niet’
Lezing met rondleiding in Het Lijsternest

Ter gelegenheid van de heruitgave van 
Streuvels’ novelle ‘Het leven en de dood in 
den ast’ organiseert Het Lijsternest het lite-
ratuurproject ‘AST’.

Als activiteit bij de kunsttentoonstelling van 
1 tot en met 29 mei organiseren ze een le-
zing mét rondleiding op zaterdag 7 mei, van 
15 tot 17 uur (aansluitend koffie met cicho-
rei). 

Auteurs Koen Peeters en Bart Janssen dra-
gen proza en poëzie voor en kunstenaar 
Ward Dijck geeft uitleg bij zijn tentoonstel-
ling van unieke cichoreischilderingen. 

Gratis, maar vooraf inschrijven via de bib!

Het Lijsternest:
Streuvelshuis & Schrijversresidentie, 

Stijn Streuvelsstraat 25, 8570 Anzegem
www.streuvelshuis.be

AST, speelse tentoonstelling  
van grafisch werk van  

Gerolf van de Perre bij de 
gedichten van Bart Janssen.
van woensdag 15 juni tot zondag 17 juli

Steeds in combinatie met bezoek aan het Lijsternest  met gelijk geldende tarieven en openingstijden. Project AST i.s.m. Uitgeverij Lannoo.
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Heb je deze zomer even zin om je eigen streek te ontdekken?
Met de nieuwe mobiele applicatie ‘Questl’ krijg je tijdens een wandeling of 
fi etstocht de informatie van de locatie ter plekke te zien op je smartphone. 

Ontdek de Zachte Ring, de Kleine Kluiswandeling of het streuvelspad op en 
geheel nieuwe manier. Alleen of met het gezin !

ONTDEK ANZEGEM DEZE ZOMER OOK MOBIEL

Meer info via www.questl.eu

 

adv a4 ALGEMEEN_anzegem.indd   1 4/12/2016   3:35:51 PM

Ontdek Anzegem ook mobiel: uniek project voor Anzegem! 
Maak kennis met de Questl-app op 3 juni | 19u | Vital Moreelsplein

Heb je deze zomer zin om je eigen streek te ontdekken? Met de nieuwe mobiele applicatie 
‘Questl’ krijg je tijdens je wandeling of fietstocht meer informatie / weetjes / anekdotes over 
de locatie waar je bent. Anzegem is een van de eerste gemeenten voor wie deze app ontwik-
keld is. Probeer hem dus zeker eens uit. Ontdek zo de Zachte Ring, de Kleine Kluiswandeling, 
het Streuvelspad en een nieuwe wandellus rond Tiegemberg op een geheel nieuwe manier! 

Weet je niet goed hoe je ermee aan de slag moet? Kom dan op vrijdagavond 3 juni om 19u 
naar het Vital Moreelsplein en stap met ons de nieuwe lus rond Tiegemberg. Wij zorgen voor 
wat smartphones en voor een drankje achteraf. Voor wie niet kan wachten: de app kan je nu al 
downloaden in de Google Play-store (en vanaf deze zomer ook in de apple-store).
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Op verkenning naar Doel en omgeving
zo 26 juni | vertrek om 8u met de bus aan kerk in Tiegem

10u: bezoek aan Fort Liefkenshoek | 11u30: gegidste wandeling door 
het dorp Doel | 13u: middagmaal op een originele locatie  | 14u30: 
korte rondrit door de haven | 15u30: bezoek aan het gehucht Ouden 
Doel en heemmuseum PolderMAS (cafémuseum/rariteitenkabinet 
dat verwijst naar de geschiedenis van de streek) | 16u30: busrit door 
de historische polders, even de grens over | 17u: kennismaking met 
het Verdronken Land van Saeftinghe. Vergeet vooral je wandellaarzen 
niet, want we volgen het ‘plankierpad’. Wie wil, kan ook gewoon een 
uurtje rustig  genieten op een terras. | 18u: terugreis met voorziene 
thuiskomst rond 20u

€ 40/persoon (bus, middagmaal en 2 gewone consumpties incl.) 
Inschrijven voor 12 juni via tel 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be

Keizer Karel V: historische evocatie
oud kasteel Vichte | 28 mei | vanaf 15u | gratis 

Programma:
Vanaf 15u: middeleeuws collectief Via Nobilis uit Brugge (met o.a. katapultschieten, boog-
schieten, schandpaal, oude volksspelen, zwaardgevechten, …)  themapoppenspel / valkenier 
jonge gidsen vertellen over het leven van Karel V / Wagenspel ‘gesprekken uit de keuken van 
het kasteel anno 1516’
17u30: intrede Keizer Karel V en gevolg
18u30: Aan de dis anno 1516 (braadfeest – hiervoor moeten wel kaarten gekocht worden)
22u30: vuurwerk

Meer info via www.spinspoele.be of tel 0476 68 93 50 (na 17u)

Animatoren gezocht!
Word je 16 in 2016 of ben je al ouder? Vind 
je ook dat kinderen een super leuke vakan-
tie moeten beleven en wil je hieraan mee-
werken? Dan hebben we jou nodig! Wij zijn 
op zoek naar enthousiaste animatoren voor 
onze zomerwerking. Ervaring is niet vereist, 
iedereen is welkom!

Lijkt dit iets voor jou? Wens je graag meer 
informatie? Neem dan contact op met de 
Jeugddienst: jeugddienst@anzegem.be 

Boerengolf & boogschieten
Op domein Jaurieu spelen we boerengolf met 
grote hamers en aangepaste ballen. Minder 
fan van golf? Dan kan je boogschieten

do 12 mei | 10 euro (of 2 euro met kan-
senpas) | busvervoer: 13u15 kerk Vichte of 
13u25 kerk Anzegem | inschrijven via dienst 
Sociaal Welzijn of Sportdienst

Danny Fabry & de poppenkoning
Geniet van Danny Fabry zijn speciale show 
n.a.v.  zijn 45-jarige carrière! Tussendoor is 
er een optreden van de Poppenkoning.

ma 23 mei | de Stringe | 14u (deuren open om 
13u30) | 2,50 euro (of 0,50 met kansenpas)  
koffie en taart inbegrepen | inschrijven voor 7 
mei bij dienst Sociaal Welzijn

Vlaanderen zingt 
Een meezingprogramma boordevol toppers 
uit ‘de tijd van toen’. Presentator is  Wim Leys, 
DJ Reginald staat achter zijn discobar je krijgt 
boekjes met liedjesteksten.

ma 6 juni | Ansold | 14u | € 2,50 (of € 0,50 
met UITkansenpas) | inschrijven via de Cul-
tuurdienst of dienst Sociaal Welzijn. 

Er is o.a. een gegidste wandeling door het verlaten dorp Doel.
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AKTIV nieuwsbrief | een uitgave van de gemeente Anzegem | verschijnt 11 maal per jaar | 6e jaargang | nr. 5

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

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

De Vierschaar 1 – Anzegem 

Jouw activiteit in de UiT-agenda van juni? Geef die dan 
voor 11 mei door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad 
wordt verdeeld in week van 30 mei en bevat alle activi-
teiten tot en met 3 juli 2016.

             Cultuur
zo 1 AST, cichoreischilderijen van Ward Dijck op Het Lijsternest / open op zo van 10u tot 17u 

– ook op wo, do, vr en za van 14u tot 17u / org. Het Lijsternest / t.e.m. zo 29

za 7 Fototentoonstelling “De Ommeloze” / door Carl Deseyn / Oude kerk(V) / 
open elke dag van 15u tot 18u / nocturne op vr 13/05 van 20u tot 23u / 
slotconcert op zo 15/05 om 20u30 met Carl Deseyn (synthesizers), Esther Coorevits (altviool), 
Daphne Vandemeulebroucke (harp), Johan Van den Abeele (sax/fluit), Jouni Isoherranen/
Sven Sabbe (bas) / t.e.m. zo 15

do 19 Vormingsavond: “Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd” / zie p. 3

za 21 Tentoonstelling “Printempo” / met werk van Erwin Houssin, Janneke Lutin en Carl Bevernage 
Oude kerk(V) / open op za van 14u tot 19u en op zo van 11u tot 19u / t.e.m. zo 29

za 21 Circus Pepino komt naar Anzegem / Vital Moreelsplein(T) / 16u / ook op zo 22 om 15u en 
op wo 25 om 15u

za 28 Intrede Keizer Karel V in Vichte / zie rubriek vrije tijd

zo 29 Opening Wandelwoorden / (zie rubriek vrije tijd)

zo 29 Culturele daguitstap / Hôpital + Attre kasteeltuinen / org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

             Senioren
do 12 Boerengolf en boogschieten / Domein Jaurieu met busvervoer – om 13u15 kerk Vichte – om 13u25 kerk Anzegem / start om 

14u / €10 / org. Seniorenraad Anzegem i.s.m. sportdienst Anzegem

di 17 Infosessie: urologische problemen / 14u / Gasthof ’t Park(T) / €5 (€6,5 voor niet-leden) / 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anze-
gem

do 26 Fietstocht / ong. 20km / 14u / OC Groeninge (K) / € 1,50 / org. Sportdienst

di 31 wandeltocht / ong. 7km / 14u / kerk Sint-Lodewijk

             Sportief
zo 29 Lentewandeling ong. 8 km / Start Vital Moreelsplein(T) / 14u30-17u / soms moeilijk met buggy’s en rolstoelen, wandelschoe-

nen aangeraden / org. Natuurpunt Anzegem

di 31 Wandeling Sint-Lodewijk (6,5 km) / Kerk Sint-Lodewijk / 14u / org. Sportdienst Anzegem

             Feest
di 24 Viva Moederfeest met bingo / 14u30 / café-zaal De Sportduif (A.)

za 28 Schoolfeest  50e verjaardag BS Het Bollebos / 14u en 16u kindervoorstelling – 18u barbecue – 19u30 reunie voor oud-
leerlingen en gewezen personeel / De Stringe(V) 

             Varia
za 7 Vinkenzetting / 17u / café-zaal De Sportduif (A.)

za 14 Vinkenzetting / 9u / café-zaal De Sportduif (A.)

vr 20 Vinkenzetting / 18u / café-zaal De Sportduif (A.)

di 17 Mamacafé: Even uitblazen…met Yoga / Kleine Kluis(G) / 20u / org. Loka Anzegem

zo 22 Opendeurdag Sint-Vincentiusinstituut Anzegem / van 14u tot 18u

do 26 Ruil- en weggeefbeurs van speelgoed / Gemeenteschool Ingooigem / van 16u tot 18u30 / org. KVLV Ingooigem / info: 0473 
92 58 29

zo 29 Knuffelturnen 2-3 jarigen (ouder en kind) / 9u30-10u15 / OC Groeninge(K) / €20 voor de ganse reeks/ org. Gezinsbond JGA / 
info 0478 43 65 00 – tine.lagrange@anzegem.be / ook op zo 5, zo 12 en zo 19 juni

zo 29 Knuffelturnen 4-5 jarigen (ouder en kind) / 10u30-11u30 / OC Groeninge(K) / €20 voor de ganse reeks/ org. Gezinsbond JGA 
/ info 0478 43 65 00 – tine.lagrange@anzegem.be / ook op zo 5, zo 12 en zo 19 juni

zo 29 Vinkenzetting / 9u / café-zaal De Sportduif (A.)

di 31 Infonamiddag Wit-Gele Kruis / Mensindezaal(T)


