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winnen
een uur duisternis!
MAAK JIJ JE BUURT VEILIGER?

Bent u afwezig?

Samen met de politiezone Mira
willen we een gemeente waar
het veilig wonen is. Ook jij kan,
als lid van een vereniging of als
individuele inwoner, bijdragen tot
het verhogen
van de veiligheid en
www.1dagniet.be
het veiligheidsgevoel binnen je
omgeving. Daarom organiseren
we op donderdag 12 september
een infoavond over het Buurtinformatienetwerk (BIN).

en CO-vergiftiging
een samenwerking tussen
burger en politie te realiseren op
het vlak van informatie-uitwisseling

Inbraken?

Zorgeloos op vakantie?

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –9 DE JAARGANG N°7
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM. FOTO VOORPAGINA: PAUL VERCRUYSSE

Niet iedereen moet dit weten!
•
Vertrek je op vakantie? Niet
iedereen hoeft dat te weten,
… laat een licht branden.
wees dus discreet op sociale
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Een BIN is een samenwerkingsverband tussen inwoners uit een
bepaalde buurt en de lokale politie.
Bij een BIN wordt veelal gedacht
aan woninginbraken en dit is nogal
eens de aanleiding om zo’n BIN
op te starten. Een BIN gaat echter
verder. Het is de bedoeling om in je
buurt een veiligere leefomgeving te
creëren en daarom wordt de burger
aangemoedigd om ook andere
vormen van criminaliteit of overlast
te melden.
Een BIN heeft als doel om:
•
het veiligheidsgevoel te verhogen
•
de samenhang in de buurt te
versterken
•
de buurtbewoners bewust te
maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie
•
mee te helpen aan het voorkomen van slachtoffers bij brand

•

Hoe werkt een BIN?
•
Je ziet een verdachte gedraging
of situatie in je buurt.
•
Je belt de politie en meldt wat
je ziet.
•
De politie gaat na wat er aan
de hand is en verstuurt een
sms-bericht met een preventieve tip.
•
De hele buurt voert de preventieve tip uit (bv. lichten aansteken) en de politie spoort de
dader op.
•
De politie kan feedback geven
aan de BIN-leden.
Een BIN vraagt vanuit de bevolking
ook trekkende krachten achter het
concept, de zogenaamde BIN-coördinator(en). Deze zijn onontbeerlijk
voor het oprichten van een BIN. Voel
je je geroepen om deze taak op je te
nemen, laat het ons dan weten voor
de infoavond van 12 september via
preventie@police.belgium.eu.

•
•
•

•
•

•
•
•

De infoavond over het BIN vindt
plaats op donderdag 12 september om 19u30 in zaal De Stringe
(Ommersheimplein 5).

media.
Bewaar je gereedschap en
ladder in het tuinhuis en doe
het op slot.
Laat aantrekkelijke voorwerpen niet in het zicht liggen.
Vraag je buren of ze je huis
in het oog willen houden. Ze
kunnen ook de brievenbus
leegmaken, de rolluiken ophalen en neerlaten.
Denk eraan dat je de verlichting kunt regelen met tijdschakelaars.
Noteer en bewaar de serienummers van je apparaten.
Als ze na diefstal worden
teruggevonden, krijg je ze zo
terug. Je kan ze ook merken
om de inbrekers nog meer af
te schrikken.
Maak regelmatig een back-up
van je bestanden en foto’s.
Vraag gratis vakantietoezicht
door de politie aan. Dit kan via
www.politie.be
Vraag gratis advies van een
preventieadviseur via www.
diefstalpreventieadviseur.be

Meer tips op www.1dagniet.be.

O V E R Z I C H T S L U I T I N G S D A G E N Z O M E R VA K A N T I E
Omdat iedereen recht heeft op vakantie, zijn sommige diensten tijdens de zomervakantie gesloten. Raadpleeg dus eerst onderstaande kalender voor je bv. naar het gemeentehuis komt. We wensen je alvast een
deugddoende en zonnige vakantie!
Hoofdgemeentehuis Anzegem
11, 12 en 13 juli
15 en 16 augustus
10 juli: gesloten in de namiddag
Van 21 juli t.e.m. 18 augustus: gesloten op zaterdag en in de namiddag
Sociaal Huis
8, 11 en 12 juli
15 en 16 augustus
Van 21 juli t.e.m. 18 augustus: geen
laatavondopening, dus op dinsdagnamiddag enkel open van 14u tot
16u30.
Geen mobiele dienstverlening van
22 juli t.e.m. 18 augustus.

Burgerzaken in het Sociaal Huis
22 juli t.e.m. 18 augustus: volledig
gesloten (je kan dan wel terecht in
het hoofdgemeentehuis)
Recyclageparken
11 juli
15 augustus
Jeugd- en Sportdienst, BKO
22 juli t.e.m. 18 augustus
Cultuur, Toerisme en Internationale Samenwerking
11 en 12 juli
22 juli t.e.m. 19 augustus

Uitleendienst
12 juli
23 juli t.e.m. 18 augustus
Bibliotheek
11 juli
20 juli
hoofdbibliotheek Anzegem:
1 augustus t.e.m. 15 augustus
uitleenposten Ingooigem en Vichte:
22 juli t.e.m. 15 augustus
TIP: het Thuisloket is 24 op 24 bereikbaar via www.thuisloket.be.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID SOCIAAL HUIS
Sinds 1 juli is het Sociaal Huis enkel nog tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 056 77 88 28. Hiermee volgt
men dezelfde regeling als het gemeentehuis en de andere gemeentelijke
diensten.
Buiten de openingsuren kunnen de maatschappelijk werkers van de
Sociale Dienst gecontacteerd worden via hun rechtstreeks nummer. En
voor dringende berichten over de thuiszorgdiensten (Annah, Poetsdienst,
Maaltijdbedeling en Karweidienst) kan je een boodschap inspreken op
het antwoordapparaat (via tel 056 78 26 23). In echte noodsituaties is het
Sociaal Huis steeds bereikbaar via de hulpdiensten.
Openingsuren en telefoonpermanentie Sociaal Huis
ma
14u-16u30
di
14u-18u30
wo
9u-12u
do
14u-16u30
vr
9u-12u

ALGEMEEN

3

ZWEMBAD ZOEKT NAAM!

Bezorg ons jouw voorstel en maak kans op een jaarabonnement
In 2020 opent het zwembad - dat we samen met Deerlijk bouwen aan het Ommersheimplein - de deuren. Maar dat zwembad heeft nog geen naam!
Heb jij een idee? Laat ons dit dan weten via www.denkmee.anzegem.be (opgelet, kan pas vanaf 15.07 t.e.m. 15.09).
Alle voorstellen worden verzameld en vanaf 17 september kunnen de Anzegemse en Deerlijkse inwoners hun favoriet kiezen. Een jury hakt uiteindelijk de
knoop door. De winnaar krijgt een jaarabonnement voor het zwembad cadeau!

WIE VOLGT HEN OP?
Wie verdient volgens jou de (startende) Doend’rik?
Gemeente Anzegem ondersteunt het ondernemerschap. Onze economie bloeit en dat hebben we te danken
aan onze talrijke ondernemers. Door de jaarlijkse uitreiking van de Doend’rik willen we de ondernemers
belonen en aanmoedigen. Daarnaast willen we ook startende bedrijven (die max. 1 jaar bestaan) een duwtje
in de rug geven.
Hieronder vind je een overzicht van de genomineerden voor (startende) Doend’rik. Breng voor 16 augustus je stem
uit. De winnaars worden bekend gemaakt op het ondernemerscafé van 26 september bij Veranda’s Demasure.
Dit zijn de genomineerden voor Doend’rik:
• Achiel en Hector (Koffie- en theeschuur)
• Ardeca (Vroman NV - smeermiddelen)
• Bistro Biboo (restaurant)
• Boomkwekerij Damien Devos (heesters en bomen)
• Bouchar (maatwerk in natuursteen)
• Delhaize Vichte (warenhuis)
• Groepspraktijk Christiaens (kinesitherapie)
• Lode Demeulemeester – LD Projects (tuinaanleg en -onderhoud + landbouwbedrijf)
• Veranda’s Demasure (specialist in veranda’s)
• Webship (opslag en order-picking voor derden, ontwikkelen van websites en webwinkels, ...)
Dit zijn de genomineerden voor Startende Doend’rik
• Anneleen Deseyn (bar Tiegembos)
• In d’Halve Maan (keuken, toog en podium)
• Maison Poisson (viswinkel)

i
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Meer info en stemmen via www.anzegem.be/doendrik.
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W I J Z O E K E N TA L E N T !
• ICT-deskundige (B1-3):
- voltijds contract voor de duur van 1 jaar, eventueel te verlengen
- vereist diploma: bachelor
- er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar
• Omgevingsdeskundige (B1-3):
- voltijdse functie voor de duur van 1 jaar, eventueel te verlengen
- vereist diploma: bachelor
- er wordt een werfreserve aangelegd voor 2 jaar
• Projectmanager Gemeentelijke Infrastructuur
- voltijdse functie voor de duur van 1 jaar, eventueel te verlengen
- vereist diploma: een masterdiploma (technische richting) of diploma bachelor bouw of toegepaste architectuur
(én 4 jaar relevante ervaring)
- er wordt een werfreserve aangelegd voor 1 jaar
Je komt terecht in een aangename werkomgeving met tal van voordelen.

i

www.anzegem.be/vacatures

VRIJWILLIGE BUSBESTUURDERS GEZOCHT
We zijn op zoek naar busbestuurders die in het bezit zijn van een rijbewijs
D en het nodige vakbekwaamheidsattest en die op vrijwillige basis enkele
ritten in het kader van intern leerlingenvervoer (bv. zwemlessen) voor hun
rekening kunnen nemen. Dit vraagt flexibiliteit en verantwoordelijkheid en
daarom voorzien we een aantrekkelijke vrijwilligersvergoeding!
Interesse?
tel 056 69 44 56 of vrijwilligerswerk@anzegem.be
Meer info over de vrijwilligerswerking?
www.anzegem.be/vrijwilligerswerk

SLUIT JE AAN BIJ DE GECORO

Anzegem beschikt net als bijna
elke andere Vlaamse gemeente
over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
of Gecoro. Deze heeft als doel
de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid te
bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat
beleid.
Heb je interesse in deze materie?
Wil je wat tijd vrijmaken en bezit
je een zekere deskundigheid op
vlak van ruimtelijke ordening. Bezorg ons dan jouw gemotiveerde
kandidatuur via
stedenbouw@anzegem.be.

ALGEMEEN
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“BELGIË SCHEEF BEKEKEN,
EEN SCHALKSE KIJK OP DIT
KONINKRIJK”

HERDENKING STIJN
STREUVELS – 15 AUGUSTUS
Gidsbeurten Lijsternest

SPORTIEF
VWB SEMIKLASSIEKER HALLE-INGOOIGEM WIELERTOERISTEN

11U–17U

WO 15 AUG. VANAF 7U TOT 14U

Humor

` Gratis gidsbeurten met een extra focus op

J ZAAL DE LINDE(I)

CULTUUR

WO 10 JULI OM 19U30

J DE STRINGE(V)
` door Karel Declercq ter gelegenheid van

Vlaanderen Feest
` 19u30 Voorwoord voorzitter 11 juli-comité
` 19u40 optreden Karel Declercq
` 21u10 receptie aangeboden door het 11
juli-comité
` org. 11 juli-comité Anzegem

het overlijden van Stijn Streuvels.

Langs Streuvels’ wegen
(Tiegemberg)
14U-16U

J STARTPLAATS: HET LIJSTERNEST
` 6,7km, wordt begeleid door gids en

verhalenverteller Geert Callens.

Langs Streuvels’ Wegen (Den Ast)
14U30–16U

J STARTPLAATS: HET LIJSTERNEST

CAUSERIE: “ETIQUETTE AAN
TAFEL”
door Brigitte Balfoort
DI 16 JULI OM 14U30

J ZAAL REMBRANDT(V)
` org. Neos Vichte

` 5km, wordt begeleid door gids en

verhalenverteller Pol Ostyn en omvat
een bezoek aan de Ast van de
Landergemhoeve.

Onthulling installatie ‘Hommage
aan Streuvels’
15U

BLOEDINZAMELING

` 50-90-125km
` org. Wielervrienden Ingooigem

LENDEDREEF KOERS
ZO 25.08 VANAF 14U

J LENDEDREEF
` Immo Van Parijs Challenge:

nieuwelingenkoers start om 16 uur, 16
ronden
Inschrijving via Wielerbond Vlaanderen en
ter plaatse in de tent
` Cycling Support Classic: gentlemenkoers
start om 14u, 15 ronden: voor nietvergunninghouders van Anzegem en
randgemeenten.
Inschrijving: denis.lecluyse@telenet.be .
Nummers ter plaatse Lendedreef tent.

J TUIN VAN HET LIJSTERNEST
` door kunstenaar Stefaan Roelstraete

WO 3 JULI VAN 17U30-20U

Herdenking aan het Grafmonument

J DE ANSOLD (A)

18U

DO 11 JULI VAN 17U30-20U

J GRAFMONUMENT STIJN STREUVELS (KERK

J DE LINDE (I)

INGOOIGEM

DI 16 JULI VAN 17U30-20U

De Vlaschaard

J DE STRINGE (V)

20U		

` De iconische roman transformeert in een

confrontatie tussen twee performers.
Meer info tel 056 77 72 14 of
lijsternest@vlaanderen.be.

Jouw activiteit in de UiT-agenda
van september? Geef die dan
voor 7 augustus door via
www.uitdatabank.be. Dit
infoblad wordt verdeeld in week
van 26 augustus en bevat alle
activiteiten tot en met
30 september 2019.

VARIA
2 E FOTOZOEKTOCHT KWB
VICHTE

VICHTE 900 JAAR
OMMEGANG 5,6,7 JULI

MA 1 JULI T.E.M. WO 31 JULI

J START HOOIESTRAAT 27 (V)
`€8

PRIJSKAARTING BIEDEN EN
MANILLEN

VRIJDAG 5 JULI
“HISTORIA VEHTAE een bewogen reis doorheen de tijd”
Evocatie Oude Kerk om 20u en 21u30 (uitverkocht). Generale repetitie kan worden bijgewoond op donderdag 4 juli om 21u aan verminderde prijs. Inschrijven: www.vichte.be.
ZATERDAG 6 JULI

ZA 13 JULI OM 17U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

Inkom overal gratis

VIVA SNEUKELTOCHT

Kinderrommelmarkt (Vichteplaats) / Gidsbeurten te voet “Historische gebouwen Vichte”
(vertrek aan Oude Kerk om 13u30 en om 15u) / Foto- en videotentoonstelling “Vichte
900 met andere ogen” (weverij Thienpondt Vichteplaats van 14u tot 18u) / Huifkartochten langs historische gebouwen Vichte (namiddag vanaf 13u45, vertrek in de Kerkdreef)
Tempelridders in Vichte (namiddag) / Ploezerock (gratis - jubileumeditie 20 jaar - vanaf
16u - Vichteplaats) / “Kerremesse”

ZO 14 JULI OM 13U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)
` aansluitend barbecue - vooraf inschrijven

PRIJSKAARTING BIEDEN EN
MANILLEN
ZA 17 AUG. OM 17U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

KERMISVINKENZETTING
DO 22 AUG. OM 18U

ZONDAG 7 JULI
Inkom overal gratis
Traditionele gebedsdienst (Oude Kerk: 9u15u) / Stoet (naar St.-Stefanuskerk met o.a.
vaandeldragers en tempelridders / Feestelijke jubileumviering (in Nieuwe Kerk om
10u30) Stoet (naar Oud Kasteel met fanfare, Vichtse verenigingen en tempelridders om
11u30) / Aperitief (11u45-…) en eetfestijn (12u30-14u30: inschrijven: www.vichte.be)

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

FEEST
27E EETFESTIJN
T.V.V. HARMONIE DE EENDRACHT
ANZEGEM-INGOOIGEM
ZO 14 JULI VANAF 11U30

J ZAAL DE LINDE(I)
` Barbecue: € 16 volw - € 10,5 kind
` res. info@anmusa.be

SOUPER SUPPORTERSCLUB
SVZW + INSCHRIJVEN
LIDMAATSCHAP
ZA 20 JULI OM 18U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)
` Ribbetjes à volonté / vooraf inschrijven

32 E TIEGEMSE
BRONNENKINDVERKIEZING
ZO 25 AUG. OM 14U

J MENSINDEPARK(T)
` Barbecue is mogelijk
` voor alle kinderen geboren in 2008 en

2009, wonen in Tiegem, er schoollopen of
kind zijn van een vroegere deelnemer
` inschrijven bij Jan Decock, Oostdorp 24(T)
of via jan.decock1@telenet.be voor 21.07

In de namiddag:
Oud Kasteel: militair kamp tempelridders, speelse kidsbattles, demonstraties, leven
vroege middeleeuwen / Taferelen uit Vichtse geschiedenis / Bezoek unieke middeleeuwse kelder (intekenen vernieuwde boek “van der Vichte”) / Selfie met ridder Goswin
en gemalin / La Gioia Jeugdkoor (inkomhal kasteel) / Intrede vernieuwde reus Ventie
Spoelies (17u) / Weverij Thienpondt Vichteplaats 1: foto- en videotentoonstelling “Vichte
900 met andere ogen” / Piaplein: Zonnekijkdag / “Kerremesse”
Gratis ijsje (kinderen) voor iedere ridder, freule, prins(es), bedelaar, dorpsgek, bultenaar,
toverkol of magiër.

GA MEE DE STRIJD AAN TEGEN DE AZIATISCHE HOORNAAR

Vorig jaar is de Aziatische hoornaar echt zijn invasie in ons land begonnen. De overheid heeft een plan klaar om de
verdere uitbreiding van deze invasieve exoot zoveel mogelijk af te remmen. Dit is hard nodig omdat de Aziatische
hoornaar onze inheemse insecten (bijen, wespen, vliegen,...) belaagt waardoor de bestuiving van onze landbouwgewassen onder druk komt te staan. Bovendien heeft de Aziatische hoornaar een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen wat voor de imkers in ons land een ernstig probleem kan worden.
Maar dit plan kan alleen met jouw hulp slagen! Jong of oud, natuurliefhebber of gewone wandelaar, specialist of
leek, echt iedereen kan een steentje bijdragen door de ogen open te houden en bij het zien van een hoornaar of nest
dit zo snel mogelijk te melden. Dit kan je doen op het portaal van de werkgroep Aziatische hoornaar: vespawatch.be.

W E R K E N S C H E L D E S T R A AT ( N 3 6 )
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal op
maandag 19 augustus starten met de werken aan de
Scheldestraat (N36) ter hoogte van de bushalte. Deze
gewestweg dwarst de kleine dorpskern van Kaster. Het
is een plek waar nu vaak sneller wordt gereden. Om de
doortocht van de gewestweg veiliger te maken, wordt
de weg aangepast. De ingrepen hebben als doel de
snelheid te verlagen.
Tijdens de werken zal men gebruik maken van verkeerslichten, waarbij het verkeer om beurt in de Scheldestraat, Tiegemstraat en Bevrijdingslaan zal kunnen
door rijden. De fietsers rijden mee met het verkeer, maar
worden voor het wachtende verkeer aan de verkeerslichten opgesteld, zodat zij telkens voor het verkeer de
werfzone kunnen inrijden en verlaten. In de Varentstraat
kan het verkeer enkel inrijden, en niet terug op de N36/
N382 oprijden
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B U T S E G E M E N G R O E N I N G E S T R A AT
W O R D E N F I E T S S T R AT E N
Na de Sint-Antoniusstraat en de Nieuwpoortstraat
worden ook Butsegem en de Groeningestraat (deels)
fietsstraten. Zo wil men de verkeersveiligheid in de
schoolomgeving van ’t Groene Poortje verhogen.
In een fietsstraat komen fietsers op de eerste plaats.
Dat wil zeggen dat de maximale toegelaten snelheid
30 km/uur is en dat de auto’s de fietsers niet mogen
inhalen.

SCHULDEN? WAT NU?
Stapelen de onbetaalde facturen
en rekeningen zich op? Zit je in
de knoop met de afbetaling van je
schulden? Kwam een deurwaarder al bij je aankloppen?
Blijf dan best niet bij de pakken
zitten en laat de problemen niet
aanslepen! Die worden er alleen
maar groter en erger door…
Je kan zelf al proberen om een zicht
te krijgen op welke schulden je hebt
en hoe groot ze zijn. Misschien kan
je ook een poging doen om bepaalde uitgaven te verminderen (bv.
telefoon- en internetkosten, minder
met de auto rijden, sommige abonnementen stopzetten, …). Neem
eventueel zelf eens contact op met
je huiseigenaar, energieleverancier,
gsm- en internetprovider of een
andere schuldeiser om te bekijken
of je een afbetalingsregeling kan
afspreken.
Heel wat info over je rechten en
plichten, specifieke schulden of
antwoorden op veel gestelde vragen
kan je terugvinden via
www.eerstehulpbijschulden.be.
Geraak je er op je eentje niet meer

aan uit en heb je het gevoel dat de
situatie uitzichtloos wordt? Aarzel
dan niet om professionele hulp of
advies in te winnen! Beter vroeg dan
laat!
Je kan iedere werkdag tijdens de
openingsuren en zonder afspraak
aankloppen in het Sociaal Huis. Iedere tweede dinsdag van de maand

kan je er tussen 17u en 18u30 ook
terecht voor gratis en gespecialiseerd juridisch advies. Een CAW
(Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) kan jou zeker ook verder
helpen.

i

www.anzegem.be/sociaalhuis
www.caw.be

WA R M E D A G E N ? Z O R G D R A G E N !
Wat te doen bij warm weer?
Elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak
gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter
in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.
Wees zelf ook voorbereid
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten.
Smeer op tijd zonnecrème. Hou jezelf en je huis koel.

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dewolf, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - april 2017

Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink dan meer water, zoek een koele plek en rust. Reageer jij of
iemand anders abnormaal op warmte (kortademigheid, overvloedig zweten,
…)? Bel dan meteen de spoeddienst en pas eerste hulp toe.
Op www.warmedagen.be vind je meer info!
Zon in overvloed,
verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

wees voorbereid

drink voldoende

hou jezelf koel

hou je huis koel

WELZIJN
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KUNSTZOMER IN DE LEIESTREEK
De Kunstzomer Leiestreek is dit jaar aan zijn 11e editie toe. Het evenement is intussen uitgegroeid tot een
vaste afspraak op de kalender van Toerisme Leiestreek. Een evenement waar kunstliefhebbers elk jaar opnieuw naar uitkijken en een ideale gelegenheid om de Leiestreek in al haar schoonheid te ontdekken. De
Kunstzomer laat je ook dit jaar weer proeven van het werk van hedendaagse kunstenaars.
Ook in onze gemeente kan je op volgende locaties terecht om gratis te genieten van de creativiteit van de kunstenaars tijdens tijdelijke tentoonstellingen.
Oude Kerk (Kerkdreef 8)
werk van Elfie Kristiana, Carine Van Hee, Laurent Geers, Mady Herman, Julie en Petra Vandekerckhove
open op zondag 14/07, 21/07 en 28/07 van 14u tot 18u.
Ligweide Sint-Arnolduspark (Tiegemberg z.n.)
werk van Laurent Geers, Rony Verstraete en Danny Morlion
open van 14/07 t.e.m. 22/09 – Het domein is tijdens de zomer vrij te bezoeken tot 21u
Warande Sint-Arnolduspark (Warandedreef 10)
werk van Lutgart Verbrugge en Anja Brugghe
open op zondag 14/07, 21/07 en 28/07 van 14u tot 18u
Het Lijsternest (Stijn Streuvelsstraat 25)
werk van Maarten Schaubroeck, Danny Morlion, Rony Verstraete en Andy Gobeyn
open van 14/07 t.e.m. 22/09 woensdag t.e.m. zondag van 11u tot 12u30 en van 13u tot 17u
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Surf naar www.kunstzomer-leiestreek.be voor het volledige programma.
Meer info? Dienst Cultuur en Toerisme I 056 68 82 50 I toerisme@anzegem.be

L O S S E T I C K E T V E R K O O P G C D E Z I N N E N VA N S TA R T
Je kan nu ook losse tickets bestellen voor het nieuwe seizoen van het
Gemeenschapscentrum. Wees er vlug bij want sommige producties raken
snel uitverkocht (o.a. Guga Baul en Raymond van het Groenewoud ).
Je kan ook nog steeds een abonnement reserveren (met kortingen tussen
10% en 20%) en wie het financieel moeilijker heeft, kan dankzij de UiTPAS
tickets kopen aan 20% van de normale kostprijs. Laat je dus verleiden
door onze bekende gasten als Joost Van Hyfte, Roel Vanderstukken, ...
Meer info via www.anzegem.be/vrije tijd
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G R AT I S O P E N L U C H T C I N E M A @ S I N T- A R N O L D U S PA R K
La Ch’tite Famille
Het langverwachte vervolg op de
geweldige film uit 2008 ‘Bienvenue
chez les Ch’tis’ met Danny Boon!
Valentin D en Constance Brandt,
een populair koppel designarchitecten, bereiden de vernissage van hun
retrospectieve voor in het Palais de
Tokyo. Maar wat niemand weet, is
dat Valentin, om zich te integreren in
de wereld van de Parijse design en
luxe, gelogen heeft over zijn afkomst
uit het arbeidersmilieu waar Ch’ti
wordt gesproken. Wanneer zijn moeder, zijn broer en zijn schoonzus bij
verrassing langskomen in het Palais
de Tokyo op de dag van de vernissage, maakt de ontmoeting tussen
de twee werelden heel veel indruk.
Praktisch
zaterdag 24 augustus op het grasplein voor de bar van het Sint-Arnolduspark (Warandedreef 10, 8573
Anzegem).
Om 20u opent de filmweide. Er is
dan een mogelijkheid tot een hapje
en een drankje bij gastvrouw Anneleen. Daarna, rond 21u - als de zon
onder is, start de film.
Breng een stoel of kussen en dekens mee en maak het zo extra knus
en gezellig!
De film duurt 106 minuten.

Alternatieve locatie bij regenweer: in
de bar of de Warande!
Wedstrijd
‘Win een gratis VIP-arrangement’
Hou hiervoor de Facebookpagina’s

van Bib Anzegem, Jeugddienst en
Tiegembos in de gaten voor meer
details! Of spring eens binnen in de
bib of in de bar van het Sint-Arnolduspark.

ANZEGEM ZOEKT GREETERS
Laat jij bezoekers Anzegem op een originele manier ontdekken?
We zijn op zoek naar enthousiaste greeters. Een greeter is een vrijwilliger
die onbezoldigd op een enthousiaste manier bezoekers en toeristen rondleidt in de eigen gemeente, stad of streek. Hij of zij vertelt geen ingestudeerde historische feiten, maar eigen verhalen en anekdotes. Een greeter
toont zijn favoriete plekjes, cafeetjes of restaurantjes aan de bezoeker op
een informele en leuke manier. Hij neemt de bezoekers mee te voet of met
de fiets.
Wil jij graag een ‘Greeter’ worden?
Stuur dan je kandidatuur door naar toerisme@anzegem.be. Graag ontvangen we jouw contactgegevens (naam, adres, e-mail en telefoonnummer),
jouw interesses en je motivatie waarom jij de geschikte greeter bent voor
Anzegem.

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

RITA LANNEAU

SOFIE DE SMYTER

LAND VAN STREUVELS

Of via  /  / info@anzegem.be

VOORUITBLIK
Vuilnisbakkenbeleid





NOODWEER BENELUX

NOODWEER BENELUX

JAAK COREELMAN
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