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WEES WIJS VOOR JE VERTREK OP REIS!
Nu de zomervakantie in aantocht is, denken ve-
len al aan hun deugddoende vakantie. Maar wat 
moet er naast jouw zonnecrème en zwemkledij 
nog allemaal in je valies zitten?

Naar een land waar een internationaal paspoort 
vereist is voor Belgen?
Zorg dat je minstens twee weken op voorhand jouw 
reispas aanvraagt in het hoofdgemeentehuis. Ieder-
een heeft immers een eigen paspoort nodig.
Elke aanvrager moet zich persoonlijk aanmelden en 
1 pasfoto meebrengen die voldoet aan de normen 
gesteld door ICAO (International Civil Aviation Orga-
nisation).
Een internationaal paspoort kost € 77,50 voor 
meerderjarigen en € 41,50 voor minderjarigen.

Opgelet: sinds 11 april 2014 zijn de reisvoorwaar-
den naar Turkije gewijzigd.

Meer info?
dienst Burgerzaken | 056 69 44 41 |  056 69 44 43 | 
www.diplomatie.be, doorklikken naar ‘reiswijs’ en 
‘reisdocumenten’

Naar een land waarvoor een identiteitskaart vol-
staat?
Wie 12 jaar of ouder is, heeft een identiteitskaart 
nodig. Let er op dat de kaart nog voldoende lang 
geldig is.

Zeker spelen? dienst Burgerzaken in het hoofdgemeentehuis van Anzegem en in het antennepunt Vichte (056 77 70 09), jouw 
reisbureau of de ambassade van het land van bestemming.

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. 
Het kind moet ook aanwezig zijn bij de aan-
vraag.

Dit document moet minstens drie weken op 
voorhand aangevraagd worden, kost € 7,30 
en hiervoor is er 1 pasfoto vereist. 

Toelating voor een buitenlandse reis
Wie jonger is dan 18 jaar en in het buiten-
land wil reizen zonder ouders of zonder 
iemand die wettelijk het gezag over haar/
hem draagt, moet steeds een toelatingsfor-
mulier meenemen.
De ouders of de personen die het wettelijk 
gezag uitoefenen, vragen dit formulier aan 
in het hoofdgemeentehuis van Anzegem of 
in het antennepunt Vichte.
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Algemeen

Geef dieven geen kans : fiets op slot !
Met deze tips krijgen fietsdieven het minder makkelijk:

140,6
Dit is het aantal kilo restafval 

per Anzegemse inwoner.
 We zijn 3e van de minst afvalproduce-

rende gemeentes in de IMOG-regio.

  

Wie geparkeerd staat op een plaats voor-
behouden voor personen met een handicap 
zal een kaartje tussen zijn ruitenwissers 
terugvinden. Deze sensibilisatieactie is een 
initiatief van de commissie andersvaliden 
en wordt ondersteund door de seniorenad-
viesraad en de  gezins- en welzijnsraad met 
goedkeuring van het college van burgemees-
ter en schepenen.  

Positief opvoeden: 
tussen koesteren en kaderen...

Hoe kan je ongewenst gedrag bij 
je peuter of kleuter op een posi-
tieve manier afleren? 

De gezins- en welzijnsraad 
organiseert met LOKA en enkele 
verenigingen een infoavond rond 
positief opvoeden. 

Julie Breemersch, therapeute in 
vzw De Bleekweide, vertelt het 
verhaal over de fijne grens tus-
sen liefhebben en grenzen stel-
len bij peuter en kleuters. 

do 15 mei | De Stringe | 20u 

Gebruikte batterijen inzamelen = kans 
maken op een ecologisch speelplein!

Win een speelplein 
voor Anzegem! 

Breng al je lege batterijen en gebruikte 
zaklampen tussen 1 en 31 mei binnen in 
een BEBAT-inzamelpunt (containerpark, 
supermarkt) in onze gemeente. De speel-
tuin is van ons indien onze gemeente het 
meeste aantal kilogram lege batterijen en 
gebruikte zaklampen inzamelt.

Het totaal aantal kilogram wordt berekend 
op basis van het aantal inwoners van de 
gemeente.

Deelname is gratis en inschrijven via dienst Sociaal Welzijn op 056 78 26 23 of 
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be of bij onderstaande verenigingen: 
gezins- en welzijnsraad | LOKA | Gezinsbond Kaster, Tiegem, Vichte en Anzegem 
Ouderraad Heirweg, Anzegem, Yvegem, Tiegem, Kaster, VBS Vichte, Engelhoek
De Verrekijkers

Foutparkeerders 
opgepast!

Zichtbaar huisnummer?
 Veilig gevoel!
Jouw woning voorzien van een goed zichtbaar huisnum-
mer kan van levensbelang zijn. Zo kunnen de hulpdien-
sten jouw huis vlot vinden en gaat er geen kostbare tijd 
verloren. De officiële huisnummers hebben een blauwe 
achtergrond met witte cijfers. Deze nummers zijn het 
best zichtbaar vanaf de openbare weg.   

Internationale Dag tegen 
Homofobie en Transfobie
Op zondag 17 mei is het de Internationale Dag tegen Ho-
mofobie en Transfobie. Ook Anzegem profileert zich als 
holebi- en transgendervriendelijke gemeente en hangt 
daarom tijdens de week van 10 tot 17 mei een regen-
boogvlag uit aan het gemeentehuis.

• De meeste fietsen hebben een ingebouwd 
slot aan het achterwiel. Dit kan een extra 
beveiliging zijn maar volstaat niet. Duurdere 
fietsen worden gewoon opgetild en meege-
nomen. Een U-vormig slot of beugelslot biedt 
meer veiligheid. Kijk steeds naar de dikte, 
handigheid,… van het slot. Kleinere sloten 
met cijfercombinaties zijn niet echt veilig. 
• Maak het fietskader vast in plaats van het 
(voor)wiel. Een wiel wordt snel losgekoppeld 
en de fiets wordt alsnog gestolen.
• Gebruik de fietsenrekken en verbind met 
een degelijk slot  het fietskader aan het fiet-
senrek. Sluit ook het ingebouwd slot aan het 
achterwiel. 
• Indien er geen fietsenrekken zijn, bevestig 
je fiets - indien mogelijk - aan een vast voor-
werp. Maak het fietskader vast en gebruik 
een degelijk slot. Zorg er wel voor dat je fiets 
andere voetgangers of fietsers niet hindert.
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Leven en welzijn

GRUP “Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem”
Beslissing plan-MER-plicht inzake het onderzoek tot milieuef-
fectrapportage van het Gew RUP “Bouvelobos, Hemsrode en 
steilrand van Moregem” te Anzegem, Wortegem-Petegem en Ou-
denaarde - dossiernummer SCRPL14035.

De dienst MER (milieueffectrapportage) besliste op 1 april 2014 dat er 
door Ruimte Vlaanderen aangetoond is dat het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (GRUP) ‘Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand van Mor-
gem’ geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen 
en de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Vrolijk je straat op met bloemen en win!
Haal die zakken potgrond, bloempotten en –bollen boven, be-
bloem je gevel en/of voortuin en krijg hiervoor een prijs!

Iedere deelnemer aan onze bebloemingswedstrijd krijgt een Anze-
gembon van 10 euro. De eerste drie in een categorie krijgen dan weer 
een Anzegembon ter waarde van 75, 50 of 30 euro. Een externe en 
onafhankelijke jury bepaalt de punten per deelnemer.

Inschrijven kan voor volgende categorieën:
Voortuinen | gevels | voortuinen en gevels | groenverzorgde voortuinen 
met vaste planten

Hoe inschrijven?
Stuur vóór 31 mei je naam, adres, telefoonnummer en gewenste ca-
tegorie door naar gemeentebestuur Anzegem, loket Lokale Economie, 
De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of economie@anzegem.be.

 

 Na de titel van                                 gaan we ook voor een ‘SterrenFairtTradeGemeente’!

 Help ons de titel te behalen door te kiezen voor eerlijke en FairTradeproducten. Kom alles te     
 weten via onze nieuwe website: www.fairtradegemeenten.be

 Volgende keer: wie wordt FairTradeAmbassadeur in Anzegem ?

Mijn Bibliotheek
Vanaf eind april kun je via de catalogus van 
de bibliotheek gebruik maken van de appli-
catie ‘Mijn Bibliotheek’ (een nieuw kleedje 
voor ‘van thuis uit verlengen en reserveren’).
Op een eenvoudige en toegankelijke manier 
kan je van volgende toepassingen gebruik 
maken: 
• online reserveren van materialen
• online verlengen van ontleende materialen 
• toegang tot digitale collecties (e-boeken, 
online Fundels…) 
• een duidelijk overzicht van je te betalen of 
betaalde bijdragen
• beheer van de bibliotheekkaarten van je 
gezinsleden op één en dezelfde plek

Tip bij het aanmelden: paswoord = geboor-
tedatum = dd/mm/jjjj 

 

Leefomgeving

De screeningsnota en de beslissing kan je raadplegen:
- Op de website van de dienst MER:  http://www.mervlaanderen.be via dossierdatabank en dossiernummer SCRPL14035
- Bij de dienst Ruimtelijke Ordening, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem tijdens de openingsuren

De gerooide bomen in de Landergemstraat worden in het najaar vervangen door ‘zomerei-
ken’. In de testzone (deel tussen Kerkstraat en Buyckstraat) werden ze na het rooien on-
middellijk vervangen door Quercus Robur (zomereik) formaat 10/12. De rest van het traject 
(Buyckstraat tot aan Tjampensstraat) wordt gerealiseerd in het najaar. We plaatsen deze 
streekeigen bomen op een stevige afstand van elkaar, zodat ze vrij kunnen uitgroeien. Zo 
wordt de Landergemstraat een mooie en veilige laan.

Zicht op Hemsrode

Anzegem & FairTrade – Aflevering 1

Bomen Landergemstraat
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Het OCMW: waar of niet waar?

Sommige mensen denken dat het OCMW er alleen is voor mensen die 
in de problemen zitten en geen geld meer hebben. Het OCMW is echter 
opgericht om élke bewoner van Anzegem een menswaardig bestaan te 
garanderen. Een aantal oplossingen, zoals het leefloon, zijn wettelijk voor-
behouden aan mensen die zelf niet over de nodige middelen beschikken 
om menswaardig te leven. Voor anderen kan de hulp bestaan uit adviezen, 
begeleiding of tijdelijke financiële of materiële steun bij bijzondere moei-
lijkheden door ontslag, ziekte, scheiding, overlijden in familie, enz. 

In 2013….
• genoten 10 mensen een leefloon. 
• stelde het OCMW 16 opvangplaatsen voor asielzoekers ter beschikking.
• bereikten de acties tegen kinderarmoede 60 kinderen.
• werden 99 tussenkomsten verleend om mensen met financiële moei-
lijkheden te stimuleren deel te nemen aan sociale, culturele of sportieve 
activiteiten.
• werden er 203 gezinnen/alleenstaanden met schuldproblematiek be-
geleid.
• werden 458 stookolietoelagen uit betaald.
• werden 485 senioren geholpen door onze poetshulp, karweiman of 
warme maaltijdbedeler
• namen 514 personen deel aan de jaarlijkse ontmoetingsnamiddag voor 
senioren, mindervaliden en langdurig zieken.

Gezonde voeding mag zeker niet ontbreken als je jouw 
kinderen sterk en gezond wil zien opgroeien. Sinds april 2014 
ondersteunt het OCMW gezinnen die het financieel minder 
breed hebben door hun maandelijkse groenten- en fruitaan-
koop gedeeltelijk terug te betalen. Elk gezin dat in aanmerking 
komt, kan 10 euro per maand tussenkomst verkrijgen.

Meer info via de sociale dienst op het nummer 056 77 88 28

Inspiratie nodig? Leuke en gezonde brooddoosalternatieven 
vind je op onze website www.ocmwanzegem.be

 
 

De gezonde brooddoos

Vrije Tijd

Op die avond krijg je heel wat achtergrondinfo bij alle artiesten 
die de komende maanden de revue passeren. Ook dit keer zijn 
er een aantal bekende namen bij o.a. Steven Goegebeur, Gili, De 
Schedelgeboorten, Lucas Van Den Eynde, hommage Bram Ver-
meulen…

De abonneedag is de uitgelezen kans om je abonnementskeu-
ze ter plaatse aan ons door te geven (al vanaf 3 verschillende 
voorstellingen mogelijk) en voor de producties met een beperkt 
aantal tickets een zitje te bemachtigen. Ook jongeren krijgen uit-
stekende prijsvoorwaarden! 

Hou in ieder geval eind mei je brievenbus in de gaten voor de 
nieuwe seizoensbrochure en kom langs op onze inkijkdag ! 

Het nieuwe cultuurseizoen: een tipje van de sluier 
Benieuwd naar het volgende seizoen van het Gemeen-
schapscentrum ?
Noteer dan woensdag 4 juni  2014 in je agenda. Tussen 17u30 
en 21u ben je welkom in zaal Ansold voor onze abonneedag en 
maak je kans op een gratis abonnement.

“Het OCMW is er alleen voor mensen die diep in de miserie zitten”

Het OCMW zoekt een enthousiaste vrijwilliger!
De sociale dienst van het OCMW is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die wekelijks een aantal uren ondersteuning kan bieden 
aan jonge gezinnen met kinderen. Door jouw inzet krijgen kansarme kinderen een betere opvolging. Je helpt hen om zich op verschil-
lende levensdomeinen te ontplooien. Het takenpakket bestaat uit huiswerkbegeleiding, boodschappen doen,…
De vrijwilliger krijgt de nodige ondersteuning door de maatschappelijk werker van het OCMW.

Meer info via de sociale dienst op het nummer 056 77 88 28.
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Vrije Tijd

Iedereen is van harte welkom op het toonmoment  van ons jongerencultuurproject Kunstze! 
De vakjury selecteerde vorig jaar 10 jongeren tussen 16 en 30 jaar die heel wat in hun 
artistieke mars hebben. In deze voorstelling tonen onderstaande deelnemers hun werk aan 
het grote publiek. 

Barbara Ardenois | hedendaags werk op  accordeon
Eva Neirynck | grafisch werk/illustrator

Hermien Cassiers | juweelontwerp/edelsmeedkunst
Jelle Vaneeckhout | fotografie

Julie Van Rijckeghem  | klassieke gitaar & zang
Karen Vroman | schilderkunst

Laura Corbanie | moderne dans
Esther Coorevits | muziekgroep

Black Tolex | muziekgroep
Daphne Vandemeulebroucke | harp

Ron de Rauw van het duo Jummoo en tevens peter van ons cultuurseizoen, neemt de pre-
sentatie voor zijn rekening.
Tickets: € 4 vvk / € 7 add (aperitief inbegrepen) via de Jeugddienst (0478 30 20 43) of het 
Gemeenschapscentrum (056 68 82 50). 

 Lest we forget
We nodigen jullie van harte uit op de pers- en publieksvoorstelling van de “Herdenkings-
initiatieven Groote Oorlog “ in Anzegem op maandag 2 juni om 18u in de theaterzaal van 
de Stringe in Vichte. Je kan jouw aanwezigheid bevestigen via cultuur@anzegem.be of 
056 68 82 50 tegen 25 mei.
Volgende zaken staan in 2014 nog op het programma:
- Groot Gelijk – Tagadatra | 26 oktober | 18u | De Stringe 
- De Groote Oorlog van de kleine Belg – Folgazan – org. Davidsfonds Anzegem-Kaster  
8 november | 20u | Ansold   
- 11novembervieringen | diverse deelgemeentes 
- Herdenkingsconcert 1914-1944-2014- Lia Linda & Big Band – org. GC Anzegem 
m.m.v. SAR  | 1 december | 14u30 | De Stringe 
- Beleef de eerste wereldoorlog – bibliotheek | permanente boekenstand , maandelijks 
gelinkt aan belangrijke gebeurtenissen uit de periode 1914-1918
- Een klein dorp in de Groote Oorlog – belevenissen van soldaten en burgers uit Vichte 
en omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Herdenkingsbrochure in 5 jaarlijkse afleveringen van 2014 tot 2018, geïllustreerd met tot 
op heden ongepubliceerde foto’s en dagboekfragmenten  - N.S.B. – 11 Novembercomité 
Vichte
Voorintekening tot 15 september: € 25 (5 jaarlijkse brochures & verzamelmap)
Info:  john.demeyer@telenet.be – 056 77 88 64
Een selectie van teksten en foto’s uit de herdenkingsbrochure wordt dan ook voorgesteld.

Jongerencultuurproject Kunstze! 
za 10 mei | 20u | zaal Ansold

Leer Syrië kennen!
vrij 9 mei | 20u | domein Jericho, Tiegem
Op vrijdag 9 mei is er een info- en discussieavond omtrent Syrië. Gastsprekers zijn Brigitte 
Herremans (medewerkster Midden-Oosten Broederlijk Delen en Pax Christi), Hussam Ali 
Said (Syrische spoedarts in België), Ali Yusef Roderick en Ayham (Together Free medewer-
kers). 
Doorheen de avond is er een muzikale omlijsting door professionele Syrische muzikanten. 

Kaarten en info: 
- Wereldraad Anzegem | wereldraad@anzegem.be | 056 68 02 02 | sporthal Anzegem, 
Landergemstraat 1 
- Cultuurdienst | cultuur@anzegem.be |  Westdorp 3, Tiegem | 056 68 82 50 

Kaarten kosten € 5 in voorverkoop of € 7 aan de deur.
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Vrije Tijd

Picknicken en fietsen in de West-Vlaamse Scheldestreek   

Waar kan je picknicken?
De picknick kan je afhalen en gebruiken op één van de deelnemende 
hoeves. Zij reserveren het mooiste plekje op de hoeve: op de weide, 
het erf, het zomerterras… Elke hoeve heeft zijn eigen karakter en ac-
tiviteiten. 
- De Bouvriehoeve, Bouvriestraat 11, 8583 Bossuit. Tel 056 45 53 62 
of 0479 69 16 33. 
- De Sterhoekhoeve, Landergemstraat 30, 8570 Anzegem. Tel 056 68 
10 77 of 0479 30 82 97 
- De Freezebeeze, Sint-Denijsstraat 23, 8550 Zwevegem. Tel 056 75 
83 09 of 0470 82 12 23

Wat vind je in de picknickmand?
- Dagverse broodjes
- Beleg: verse hoeveboter, ambachtelijke kaas, paté van hertenvlees, 
salami van hertenvlees, huisbereide confituur
- Desserts: zalige chocolademousse, lepelfris yoghurtje
- Fruit: plukverse aardbeien 
- Drankje: fruitsap, water of koffie / thee 

Prijzen?
Volwassenen: € 13 | Kinderen: € 10 | Groepen vanaf 15p.: € 12 

Ontdek de zuidelijke Leiestreek met al je zintuigen en laat je verleiden door de pure smaken van het platteland: verse hoevelekkernijen 

Hoe reserveren?
Picknicken kan  tussen 1 mei en 30 september. Bestel altijd ten laatste 
op donderdag (vóór 17u) voor het weekend en de week die volgen via 
www.hoevepicknick.be. 

De intergemeentelijke werkgroep Anzegem-
Deerlijk-Wielsbeke werkte een initiatief uit 
rond hun gerenommeerde schrijver-dichters 
Stijn Streuvels (Ingooigem),  René De Clercq 
(Deerlijk) en André Demedts (Sint-Baafs-
Vijve/Wielsbeke).

Vanaf 13 mei kan je een toeristisch-recre-
atieve fietsroute ontdekken die het André 
Demedtshuis, Het Lijsternest van Stijn Streu-
vels en het René De Clercqmuseum met 
elkaar verbindt. De 42 kilometerslange lus 
loopt langs het literaire erfgoed en de prach-
tige streek die de gemeenten rijk zijn. 

De kaart van deze route is gratis te verkrij-
gen bij de dienst voor Toerisme (Westdorp 3, 
Tiegem).

Actief Anzegem 55+

Tijdens deze seniorenna-
middag brengt het zang-
duo Lia Linda en Albert hun 
nieuwe knotsgekke show 
boordevol sfeervolle lied-
jes en humor. Bovendien 
verwelkomen we Lisa del 
Bo voor een gastoptreden. 
Tijdens de pauze is er kof-
fie en taart voorzien. Wie 
wil genieten van een fijne 
namiddag moet er zeker 
bij zijn!

“SOUVENIR, SOUVENIR”
ma 19 mei | 14u | De Stringe Vichte

Tickets kosten € 2,5 en kan je kopen op het secretariaat 
SAR tot en met 14 mei.

Ontdek in groep al wandelend of fietsend de mooiste plaatsjes van Anzegem 
en omstreken. In de gezonde buitenlucht houden we de conditie op peil.

De fietstocht bedraagt ongeveer 20km.  Het vertrek is op 22 mei om 14u 
aan De Stringe, Vichte . Deelname kost €1,5 en achteraf krijg je een drankje.
 
De wandeltocht is ongeveer 7km en we vertrekken om 14u aan de kerk van 
Bossuyt op 27 mei. Deelname is gratis. 

Meer info: www.anzegem.be/sportelen

Literaire lus
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Vrije Tijd

Dwars Door Anzegem 
Schrijf je in voor 6 juni en ontvang een gratis t-shirt

Zaterdag 21 juni is er de derde editie van de loopwedstrijd Dwars Door Anzegem. Vanaf 15u30 starten we met een kleuterrun, gevolgd 
door wedstrijden voor de lagere schoolkinderen. Per graad is er een aparte wedstrijd voorzien met een podium voor jongens en meis-
jes. Om 16u30 volgt de prestatierun van 5 en 10km. Zoek dus alvast maar je loopschoenen en  overtuig vrienden/kennissen/familie 
en begin maar al te trainen! Iedere deelnemer krijgt een verrassingspakket. Alles gaat door rond de Sporthal van Anzegem waar je de 
inschrijvingen, bar, start en aankomst, randanimatie, kleedkamers en douches terugvindt. 
Voorinschrijvingen lopen van 5 mei tot 6 juni. 
www.dwarsdooranzegem.com 

Kun jij even snel spurten als Usain 
Bolt of even hoog springen als Tia 
Hellebaut? Kom dan op woensdag 
14 mei tussen 13u30 en 15u30 
naar de sporthal in Anzegem. 
Leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar 
kunnen komen spurten, hoog- en 
verspringen, kogelstoten en af-
standlopen. Nadien ontvang je 
een diploma. Deelname is gratis. 
Meer info en inschrijven via de 
schoolsportboekjes. 

Schoolsport: Atletiek vijfkamp Beleef een sportieve zomer!

Het belooft opnieuw een keitoffe sportzomer te worden! Je 
kan kiezen tussen 28 sportkampen, gespreid over 5 weken. 
Een funchallenge, zwemkamp, golfkamp, danskamp,… Van de 
kleinste kleuter tot stoerste tiener… voor iedereen is er sport-
plezier! Het volledige overzicht vind je op www.anzegem.be/
sportkamp. Je vindt er ook info over de inhoud, prijzen, inschrij-
vingen.. Inschrijven kan vanaf 26 mei. 
Controleer vooraf of je inloggegevens hebt om in te schrijven via 
het nieuwe inschrijfprogramma. 

www.anzegem.be/schoolsport 

Heb je een klacht of een probleem? Gebruik de meldingskaart!
Hieronder vind je de meldingskaart. Hierop kan elke inwoner klachten of probleemsituaties in de gemeente melden bij het gemeentebestuur. 
De meldingskaarten komen centraal toe en daarna worden ze doorgestuurd naar de gemeentediensten die het best kunnen instaan voor het 
oplossen van de klacht of het probleem. Bezorg de meldingskaart per post (De Vierschaar 1) of per e-post (communicatie@anzegem.be) aan 
het gemeentebestuur.De meldingskaart kan ook op onze webstek ingevuld worden en telefonische meldingen kunnen op 056 69 44 31.

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

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

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

Omschrijving van de vraag of het probleem (wat, wanneer, waar,…)
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De Vierschaar 1 – Anzegem 

Cultuur Senioren Sportief Jeugd feeSt Varia

                Cultuur
zo 11 Tentoonstelling Marie-Jeanne Van Hove (acrylschilderijen)

Oude kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 19u / t.e.m. 25 mei

do 15 Infoavond: “Positief opvoeden, tussen koesteren en kaderen”
door Julie Breemersch (therapeute De Bleekweide VZW) / 20u / 
De Stringe(V) / org. Loka, Gezins- en welzijnsraad, ouderraden en gezinsbonden

vr 30 Tentoonstelling Koester Kunst 2014
 t.v.v. Kinderkankerfonds Koester (10e editie)
Deelnemende kunstenaars: Annie Dewulf, Caroline Beeuwsaert,
 Marleen Labeeuw, Rita Vandekerckhove, Dirk Bossouw, 
KeramiekAcademie Zwevegem, Gilbert Vangampelaere 
(schilderkunst en keramiek) / Oude kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 18u /
 t.e.m. 8 juni

                Senioren

di 20 Voordracht: “Een tuin zonder groenafval” door Velt VZW / 14u / Gasthof ’t Park(T) / 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

do 22 Fietstocht 55+ / 20km / start om 14u aan De Stringe (V) / €1,5 / org. Sportdienst Anzegem

di 27 Wandeltocht 55+ / 7km / start om 14u aan de kerk van Bossuit / gratis / org. Sportdienst Anzegem

               
                 Jeugd               

za 10 Jongerencultuurproject Kunstze! / 20u / Ansold (A) / €4 VVK of €7 ADD /zie rubriek Vrije Tijd

                Varia

vr 9 Opendeurdag VBS De Bergop Tiegem / van 15u tot 18u

vr 9 “Solidariteit verdient een traktaat!” / Breng uw niet-bederfbare eetwaren binnen bij het ACV (Broekstraat Waregem) en u 
wordt getrakteerd op oliebollen en een drankje / tussen 18u en 20u / t.v.v. de voedselbanken in Waregem / info 056 23 55 95

za 10 Opendeurdag “Dat staat beeldig” / vanaf 14u / barbecue om 18u / org. Vriendenkring BS Het Bollebos

zo 25 Opendeurdag Sint-Vincentiusinstituut Anzegem / van 14u tot 18u

Volg ons ook op Facebook 
www.facebook.com/anzegem


