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In Anzegem staan er 195 vuilnisbakken, maar die worden
niet overal even goed gebruikt.
Daarom zullen we elke vuilnisbak
monitoren en indien nodig gaan
we vuilnisbakken bijplaatsen,
verplaatsen of verwijderen. Doel
is om de netheid van Anzegem te
vergroten.
Openbare vuilnisbakken zijn er
alleen om voorbijgangers, die buiten
iets eten of drinken en zo afval hebben, een service aan te bieden zodat
ze snel hun klein afval kwijt kunnen.
Dit wordt helaas niet altijd door
iedereen gerespecteerd. Afval wordt
op straat gegooid en sommigen nemen zelfs afval mee van thuis om in
een openbare vuilnisbak te gooien.
Anzegem zet dan ook heel wat mensen en middelen in om vuilnisbakken
te plaatsen, te legen en om zwerfvuil
en sluikstort op te ruimen. Dit is een
tijdrovende bezigheid die wekelijks
heel wat arbeidsuren kost.
Daarom zijn we onder begeleiding
van Mooimakers en Imog gestart
met een coachingtraject om het
zwerfvuil- en sluikstortbeleid te ver-

beteren. Een van de onderdelen van
dit traject is het opmaken van een
vuilnisbakkenplan. Straatvuilnisbakken zijn immers erg belangrijk in de
strijd tegen zwerfvuil. Met de juiste
vuilnisbak op de juiste plaats willen
we de gemeente nog netter maken.

bij ieder vuilnisbakje volgende gegevens noteren:
•
Wat is de vullingsgraad (leeg
of overvol) en toestand van de
vuilnisbakken?
•
Welke vuilnisbakken bevatten
sluikstort?

De eerste stap van het plan is al gerealiseerd: een inventarisatie van alle
vuilnisbakken in Anzegem. Er zijn
195 vuilnisbakken en dit is voor een
landelijke gemeente een opvallend
hoog aantal. Elke bak kreeg ook een
uniek nummer zodat we alle gegevens kunnen koppelen aan de juiste
vuilnisbak.

Bijkomende metingen (zomer en
najaar) zijn nodig om een volledig
beeld te krijgen, maar volgende
concrete stappen worden op korte
termijn uitgevoerd:

De belangrijkste vragen die we ons
nu zullen stellen is of de bestaande
vuilnisbakken goed geplaatst staan.
Zijn ze voldoende zichtbaar en
bereikbaar? Zijn er voldoende of net
te veel vuilnisbakken? Kunnen we
vuilnisbakken weghalen? En welke
vuilnisbakken worden er misbruikt?

•

Om op deze vragen te kunnen antwoorden hebben we al een eerste
meting uitgevoerd. Onze mensen
van de Technische Dienst moesten

•

•

•

Proefproject Kerkhof Tiegem:
nieuwe bakken voor groenafval, plastic en restafval (met de
medewerking van IMOG).
We zullen boodschappen op
de vuilnisbakken hangen (bv.
‘Bedankt deze vuilnisbak wordt
correct gebruikt!’. Of ‘Dit is een
vuilnisbak, geen huisvuilbak!’).
Bij misbruik wordt de situatie na
4 weken geëvalueerd, indien het
misbruik blijft aanhouden, wordt
de vuilnisbak weggenomen.
Kapotte vuilnisbakken worden
vervangen.
Lege en slecht geplaatste vuilnisbakken worden verwijderd.

HIER IS DE FIETSER BAAS!
AANTAL FIETSSTRATEN IN ANZEGEM BREIDT UIT
Na de Sint-Antoniusstraat, de Nieuwpoortstraat, Butsegem en de Groeningestraat worden ook de Kerkdreef, Vichteplaats, Kasselrijstraat en een deel van de Beukenhofstraat vanaf 1 september fietsstraten. Na 4 maanden wordt dit
project opnieuw geëvalueerd.
Fietsstraten zijn straten waar er dagelijks (heel) veel fietsers rijden. In een fietsstraat hebben fietsers voorrang. Als
fietser mag je er de volledige breedte van de rijbaan gebruiken (bij éénrichtingsverkeer) of de rechterhelft van de rijbaan (bij tweerichtingsverkeer). Automobilisten en andere motorvoertuigen mogen er maximum 30 km per uur rijden
én ze mogen de fietsers niet inhalen.

KINDVRIENDELIJKE SCHOOLOMGEVINGEN EN DUURZ A A M W O O N - S C H O O LV E R K E E R Z I J N P R I O R I T E I T
Anzegem is een Octopus-gemeente. Een octopus-gemeente ijvert voor
duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen.
Hierbij streven we de visie ‘Schoolomgeving 2.0’ na waarbij naast mobiliteit
en verkeersveiligheid ook aandacht gaat naar vergroening, ontmoeting,
beweging, participatie en cocreatie.
Dankzij ons lidmaatschap krijgen ook alle basisscholen een gratis materialenpakket voor de organisatie van drie verkeerscampagnes, gratis toegang
tot het online platform voor verkeerseducatie en kortingen. Het schooljaar
start alvast met de jaarlijkse Strapdag op vrijdag 20 september. Op die dag
komen we te voet of met de fiets naar school en gaat de auto aan de kant.

MODDER OP DE WEG
Elk jaar opnieuw zorgt de oogstperiode voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. Naar aanleiding van de zware verkeersongevallen tijdens het
oogstseizoen van het jaar 2000, waarbij 3 dodelijke slachtoffers vielen,
werd in 2001 de campagne “Modder op de weg” uitgewerkt. Hiermee willen we de landbouwers bewust maken dat ze de landbouwwegen tijdens
de oogstperiode proper en vooral veilig moeten houden.

i

Landbouwers die hierover meer info willen, kunnen terecht bij
dienst Landbouw (landbouw@anzegem.be of tel 056 69 44 47).
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STRIJD TEGEN ONKRUID IS PAK MOEILIJKER
Anzegem zoekt oplossing om kerkhoven gemakkelijker te onderhouden
Sinds 2015 mogen we geen pesticiden meer gebruiken
voor het onderhoud van kerkhoven. Dat betekent dat de
strijd tegen onkruid een echte uitdaging is geworden.
Alles moet immers manueel gebeuren.
Het is de Groendienst die samen met een aantal
medewerkers van De Waak (sociale tewerkstelling) de
kerkhoven zo goed mogelijk probeert te onderhouden.
Dit is heel arbeidsintensief en daarom zijn we op zoek
naar aanpassingen die het werk kunnen verlichten. Zo
zouden de kiezelbodems kunnen vervangen worden
door gras. Dat is goed voor de biodiversiteit, is onderhoudsvriendelijk en creëert een rustgevende omgeving.
De komende maanden gaan we alvast op zoek naar
mogelijke oplossingen.

K E R K H O V E N : V E R L E N G E N E E U W I G D U R E N D E C O N C E S S I E S E N O N T R U I M I N G G R AT I S G R AV E N
Op onze begraafplaatsen zijn er
graven met een eeuwigdurende
concessie (vergunning) die bijna
vervallen. Nabestaanden kunnen
deze concessie gratis verlengen en
dit voor een termijn van 50 jaar te
rekenen vanaf 1 september 2020.
De lijst van de vervallen concessies
wordt uitgehangen aan de ingang
van ieder kerkhof en individueel op
de bedoelde graven.
Nabestaanden die meer info willen
over het al dan niet verlengen van
een concessie kunnen terecht op
www.anzegem.be/begraafplaatsen
of in het Sociaal Huis.
Ontruiming gratis graven
Op het kerkhof van Gijzelbrechtegem wordt de procedure gestart
voor het ontruimen van de gratis graven waarbij de begraving
plaatsvond voor 31 december
1999. Wens je dit niet, dan heb je
verschillende mogelijkheden:
De stoffelijke resten opgraven en
opnieuw begraven in geconcedeerde (vergunde) grond.
Dien dan een ‘aanvraag tot ontgraving’ en ‘aanvraag tot aankoop van
een concessie’ in. Deze vergunning
kan voor de duur van 15 of 30 jaar.
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De tarieven en formulieren vind je op
onze website. Er is geen mogelijkheid om de gratis concessie om te
zetten naar een concessie op dezelfde plaats.
De stoffelijke resten opgraven, cremeren en de urne begraven of de as
uitstrooien.
Dien dan een ‘aanvraag tot ontgraving’ in. Je kan dan een concessie
kopen voor 15 of 30 jaar in het
columbarium of urnenveld of je kan
de as gratis laten uitstrooien op
de strooiweide met eventueel een
naamplaatje (aan te kopen).
De stoffelijke resten moeten niet
langer bewaard worden.
Dan kan je zelf de bovengrondse de-

len wegnemen of hiervoor opdracht
geven aan de gemeente. Je dient
hiervoor het formulier ‘aanvraag
wegnemen graftekens’ in.
Indien we geen reactie ontvangen voor 1 september 2020 dan
zullen we de grafzerk en -tekens
wegnemen. Dit zal in alle sereniteit
gebeuren.

i

dienst Begraafplaatsen
(Sociaal Huis). Op afspraak
op volgende dagen: ma en di van
9u-12u.
Of via tel 056 77 70 09 en dit op
ma, di en wo van 9u-12u en op di
van 14u-18u30.
Of via
dienstbegraafplaatsen@anzegem.be

INFOSESSIE VOOR ONDERNEMERS: ‘HOE JE DOELGROEP ONLINE BEREIKEN’
Tijdens deze workshop krijg je een hele reeks praktische tips over hoe je jouw doelgroep online kan bereiken. Deze
sessie is zowel interessant voor ondernemingen die naar particulieren werken als voor B2B bedrijven.
Komen aan bod:
• Succesvol op sociale media aanwezig zijn (Facebook, Instagram).
• Tips om sterk te scoren met je site in Google.
• Betalend adverteren in Google.
• De voordelen van e-mail marketing.
Doel: concrete en haalbare tips geven waarmee je direct aan de slag kan gaan om je doelgroep te bereiken.

i

Deze infosessie vindt plaats op donderdag 5 september om 20u in zaal De Stringe (Ommersheimplein 4).
Deelname aan deze infoavond is gratis, maar best op voorhand inschrijven via communicatie@anzegem.be.
Vermeld daarbij jouw naam en de naam van je onderneming.
Deze infosessie wordt mogelijk gemaakt dankzij het Agentschap Innoveren & Ondernemen

SLUITINGSDAGEN

Hoofdgemeentehuis en sporthal:
maandag 2 september
dienst Cultuur, Toerisme en Internationale Samenwerking:
maandag 16 september
MAAK HET GROENER IN ANZEGEM!
Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin, heb je een boontje voor
klimplanten of wil je graag kunnen snoepen van je tuin? Dan is deze
verkoopactie van streekeigen (fruit)bomen, struiken en kleinfruit in onze
regio zeker iets voor jou!
Neem een kijkje op www.maakhetgroener.be en bestel vandaag nog.
Alle pakketten en soorten kan je aanplanten op een beperkte oppervlakte. Natuurpunt verkoopt deze pakketten aan een zeer voordelige prijs en
de opbrengst van de actie gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving. Dubbele winst voor de natuur dus!

Sociaal Huis en recyclageparken:
dinsdag 17 september

foto Jaak Coreelman

ALGEMEEN
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“Kunstzomer 2019”

“Gezond snoepen, zoet of hartig”

ZA 31.08

ZA 31.08

DI 10 OM 14U

` 13u30: kinderlopen - 14u15: 3,2km

J SINT-ARNOLDUSPARK(T)

J GASTHOF ’T PARK(T)

` open alle dagen tussen 7u en 21u

` door voedingsdeskundige M. Bourgeois

J LIJSTERNEST(I)

` € 7 voor leden - €10 voor niet-leden

` open op woensdag tot zondag, tussen

` info: 0470 20 06 63

11u30 en 12u30 en van 13u tot 17u
` t.e.m. zo 22

` org. Vief Anzegem

jogging - 15u: 6,7km - 12,8km - 18,9km
en de aflossingsloop van 18,9km
` Ambianceplein met eet-en dranktentjes en
muziek a volonté
` Inschrijven via www.grijsloke.be

SENIORENNAMIDDAG

25 E PRUTSKETOCHTEN

CONCERT

met volksspelen

ZO 22 OM 15U

DI 10 OM 14U30

“Wandelen door het Land van
Streuvels”

J OUDE KERK(V)

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

ZO 8 VAN 7U TOT 15U

` met optreden van Duo Eolienne,

Kurt Bertels (saxofoon) en Daphne
Vandemeulebroucke (harp)
` VVK € 12 - ADD € 15
` res. 056 77 41 46

GROEPSTENTOONSTELLING

` met werk van Francine Van Rechem

en Jeanne Naessens (schilderen op
doek met olieverf), Christa Houttekens
en Christine Houwen (keramiek) en Eli
Peeters (beeldhouwwerk)
` ook open op zo 29, za 5 en zo 6 okt.

DWARS DOOR GRIJSLOKE

J DE STRINGE(V)

FIETSTOCHT

` Afstanden: 4-6-12-18-25-42-60 km

DO 26 OM 14U

` org. De Textieltrekkers(V)

J MENSINDEZAAL(T)
` € 1,5

WANDELTOCHT VOOR HET
HELE GEZIN

` org. Sportdienst Anzegem

ZO 8 VAN 13U30 TOT 15U

` 20 km

FEEST

ZA 28 VAN 10U30-18U30

J OUDE KERK(V)

STE

PRIJSKAARTING BIEDEN OF
MANILLEN
ZA 7 OM 17U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

DOORLOPEND
CONSERVENKAARTING

J VRIJE BASISSCHOOL INGOOIGEM
` 5km of 10km
` € 2 p.p. of € 8 per gezin (gratis voor KWB

en Femma gezinnen van Ingooigem).
` Foods en drinks voorzien, voor nietwandelaars is het zomerterras open
vanaf 13u30
` Org. KWB en Femma Yvegem

KINDEREN BAAS

t.v.v. vinkenmaatschappij De
Statiezangers

voorleesuurtje in de Bib

VR 13

VR 13 VAN 15U30-16U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

ZO 15 OM 9U30

J BIB ANZEGEM

` ook op za 14

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

DOORLOPEND KAARTING
VOOR VERS FRUIT

LANDSCHAPSWANDELING

t.v.v. Supportersclub Sep Vanmarcke

“Land van Streuvels”

VR 20

ZO 29 OM 9U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

J KERK INGOOIGEM

` ook op za 21

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

` Onze voorleestalenten trakteren jullie op

fantastische schoolstart verhalen. Kom
luisteren en beleven, inschrijven hoeft
niet en deelname is gratis. We zorgen
voor passende verhalen voor kleuters en
kinderen in het lager. Na het voorlezen
knutselen we nog iets leuks!

WANDELEN MET ’T
SPORTKLIEKSKE (ONG. 8 KM)

` inschrijven tot 10 sept.

VARIA
MAISDOOLHOF TIEGEM

KERMIS FEES TEN A NZEGEM - DOR P
ZATERDAG 31.08

ZA 31 AUG OPEN VAN 14 TOT 18U

J HOLLENDRIES(T)
` ook op 1, 7, 8, 14 en 15 sept.

ROMMELMARKT
op de Heirweg
ZO 8 VAN 7U-18U

J ROTERIJSTRAAT + PARKING VBS
HEIRWEG

` Foodtruck voor koffie, frisdrank en Tavie

aperitief. Animatie en kermisattracties.
` org. Feestcomité Heirweg

INFORMATIEAVOND OPSTART
BUURTINFORMATIENETWERK
DO 12 OM 19U30

J DE STRINGE

15u

STEPJESWEDSTRIJD & PAPA CHICO (café de Sportduif)

18u30 PRIJZENWORP VANAF BALKON GEMEENTEHUIS

3de AVOND VAN DE AMBIANCE met optredens van Triple Treble, The
FoxyBrothers, Diaz en Xqueeze
 Italiaanse avond in Brasserie Oud Gemeentehuis
ZONDAG 01.09
19u

KERMIS-BBQ (de Ark)
SFEER IN HET DORP met volksspelen, kinderanimatie, jeneverbar
 kermismenu in Brasserie Oud Gemeentehuis
MAANDAG 02.09
12u
16u

12u30

EETFESTIJN EN OPTREDEN PAPA CHICO TEAM (café de Sportduif)
DINSDAG 03.09

BINGO MET GRATIS BBQ, TREKKING TOMBOLA EN OM 22U
AFSLUITEN MET GRATIS GLAS CHAMPAGNE

17u30

TWEEDEHANDSBEURS

KER M I S FEES TEN TIEG EM

ZA 14 VAN 9U30 TOT 12U

J ZAAL ANSOLD(A)

VRIJDAG 13.09

` tafelverkoop van baby- en kindermateriaal

en speelgoed
` org Gezinsbond Anzegem

SLUIT DE DEUR-DAG
brandweer Anzegem

TIEGEM ROCKT met optredens van DJ Barthez (21u) – DJ 5Napback
(22u30) – DJ M Cnudde (23u30) / Kerkplein Tiegem
ZATERDAG 14.09

21u

TIEGEM ROCKT met optredens van Sister May (18u15) – Eli Goffa (19u45)
Channel Zero (21u15) – Koyle (23u) / Kerkplein Tiegem

18u15

ZO 15 VAN 11U-18U

J BRANDWEERKAZERNE (V)
` viering 60 jaar bestaan brandweer
` Laatste opendeurdag

ZONDAG 15.09
WIELERWEDSTRIJD
 org. Wielerclub de Bergklimmers

HEMSRODE CLASSIC CARS

KER M I S FEES TEN VICHTE

ZO 15

J KASTEEL HEMSRODE

VRIJDAG 13.09

` oldtimerrally en fietstocht t.v.v. het

Internationale kamp van de Orde van
Malta
` Iedereen is welkom op het domein
Hemsrode vanaf 11u30. Er is een
‘pilotbar’, kinderanimatie en je kan
genieten van een BBQ
` Info en inschrijven: hemsrode.classic.
cars@gmail.com

VIVA SPAGHETTI-AVOND

20u
ISABELLE ET LES JEAN, Franse chansons op eigenzinnige wijze
Oude Kerk, vvk € 18 – add € 20 (onder 12 jaar gratis), org. Iloilo

ZATERDAG 14.09
HET EINDE VAN DE WERELD? EEN TRY-OUT! (ZIE P. 8)
ZONDAG 15.09
Verschillende standjes met streekproducten, bar, tombola, tentoonstelling
van schilderijen en iconen samen met de boekenbeurs Davidsfonds Vichte, Oude
Kerk (org. Iloilo)

14u

DINSDAG 17.09

ZA 28 OM 18U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)
` inschrijven tot 23 sept.

14u

87E TEXTIELPRIJS VICHTE (Firma Steeno)

Jouw activiteit in de UiT-agenda van oktober? Geef die dan voor 12 september door via www.uitdatabank.be.

V R E D E S V U U R I N H E T S I N T- A R N O L D U S PA R K

De Vredesweek zal dit jaar niet
ongemerkt voorbij gaan aan
Anzegem. Karibu en de wereldraad bundelen de krachten om het
pacifistische gedachtengoed te
recycleren en in een fris, geactualiseerd, kleedje weer op te dienen.
Vrede en onvrede, vrede willen
we allemaal, onvrede wensen we
niemand toe. En toch overheerst in
onze leefgemeenschap een gevoel van onvrede. De ander zal wel
gelukkiger zijn, hij heeft meer, … Je
hoort nog maar weinig “ga in vrede”,
nog minder “ga samen in vrede”.

(&TIMO)

Dus steekt Karibu - Swahili voor
welkom - het Vredesvuur aan in het
Sint-Arnolduspark. Dat in nauwe
samenwerking met een resem

Anzegemse verenigingen. Muziek,
verdieping, zang, poëzie, vredesspelen, het hoort er allemaal bij. Spijs
en drank zullen worden gebroken en
gedeeld.
Ontmoeten voorbij de waanzin
van de dag
Onvoltooid Landschap brengt een
verhaal over de waanzin van de
oorlog, over de menselijke tragiek
en ook over hoe mensen elkaar toch
nog kunnen ontmoeten voorbij de
waanzin van de dag. Onvoltooid
landschap is een vredesoratorium
op muziek van Maarten van Ingelgem en op tekst van Annelies
Verbeke. Ook in samenwerking met
kinderkoor de Arnootjes en jeugdkoor La Gioia en het Gentse koor
Kalliope. Kurt Defrancq vertelt.

Praktisch
Vredesvuur
za 21.09 | 18u | pleintje voor de
kapel in het Sint-Arnolduspark.
Verzamelen op de parking beneden het bos.
Deelnemen is gratis. Zelf-meegebrachte hapjes en drankjes
worden gedeeld
www.vredesvuur.weekly.be
Onvoltooid landschap
za 12.10 | 20u | Sint-Stephanuskerk.
Kaarten: 15 euro of 5 euro (-12)
Receptie na het concert
tel 056 68 82 50
of wereldraad@anzegem.be

H E T E I N D E VA N D E W E R E L D ? E E N T RY- O U T !
In zijn nieuwe voorstelling ‘Het einde van de wereld, een try-out’ gaat
Steven op interactieve wijze met het publiek op zoek naar de schokken die
ons deze eeuw zouden kunnen overkomen: virussen, Artificiële Intelligentie, meteorieten, klimaatchaos. Het lijkt wel of ons een Rad der Onfortuin
te wachten staat…Een spannende blik op het komende parcours van de
mensheid met een verrassend hoopvol einde. En natuurlijk de nodige humor en een liedje met de ukelele…
Praktisch
za 14.09 | 20u | Oude kerk (Kerkdreef 8)
Inkom: € 8 of € 2 tot en met 21 jaar mits je je voornemen om bij te dragen
tot een betere klimaat op een prikbord plaatst…
Steven Vromman is bekend van zijn Low Impact-project. We konden volgen hoe hij zijn leven omgooide om zijn voetafdruk te minimaliseren.
Organisatie: wereldraad
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ONTMOETINGSNAMIDDAG SOCIAAL HUIS
Op woensdag 18 september organiseert het Sociaal
Huis opnieuw een spetterende shownamiddag.
Laat je meeslepen door de schitterende liedjes van
Celien Hermans, de betoverende klanken van violist
Stijn, de oogstrelende danseressen van showballet
Showcase en dit alles overgoten met een humoristisch
sausje van Wim Quirynen. De presentatie is in handen
van clown Rocky.
Tussendoor verwennen we je met een geurig kopje koffie & een koffiekoek.

i

De ontmoetingsnamiddag start om 14u in de
Stringe en de deuren gaan open om 13u30.
Kaarten zijn te verkrijgen in het Sociaal Huis (L.
Bauwensstr. 40) en kosten 5 euro of 1 euro met UiTkansenPAS. Inschrijven kan nog tot 12 september.

COMPUTERLESSEN VOOR 55-PLUSSERS
Multimedia
di | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 10 september | € 100
In deze opleiding leer je werken met digitale foto’s, zoek en download je muziek en video’s, om dan als eindproduct een film te maken met eigen foto’s,
video’s en zelfgekozen muziek.
Vlot op weg met Android
di | 13u15-16u | 60 lestijden | 1ste les: 10 september | € 100
Je gaat aan de slag met je eigen tablet of smartphone en maakt kennis met
de belangrijkste instellingen en apps.
In de cloud met iPad/iPhone
wo | 8u30-11u30 | 60 lestijden | 1ste les: 11 september | € 100
iCloud zorgt ervoor dat je altijd de meest recente versies van je belangrijkste
documenten, apps, notities en contacten bij de hand hebt. Met iTunes kan je
je collectie muziek, films, apps…bekijken, beluisteren, uitbreiden en delen.
Praktische Apps Android
do | 13u15-16u | 40 lestijden | 1ste les: 12 september | € 70
In deze opleiding komen de meest interessante en nieuwste apps van je
Android-toestel aan bod.
Photoshop Elements 1
vr | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 13 september | € 100
Heb je veel leuke foto’s die je graag wil bewerken? Misschien wil je zelf
uitnodigingen voor een feest of andere gelegenheid ontwerpen met deze
foto’s? Dit komt allemaal aan bod in de opleiding.
J VROEGER PC-LOKAAL GEMEENTESCHOOL VICHTE (BEUKENHOFSTRAAT 38)

Geen lessen tijdens de schoolvakanties. Inschrijvingen via Sociaal Huis, L.
Bauwensstraat 40, tel 056 77 88 28 of sociaalhuis@anzegem.be
m.m.v. CVO Miras

WELZIJN
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JUNIOR TECHNIEKACADEMIE
Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Ben je graag creatief bezig? Schrijf je dan in voor de Junior Techniekacademie.
Onder begeleiding van 2 techniekmentoren maak je 5 technische projecten: een houten kapstok, een super snel
wagentje, een molen en race-auto met LEGO, een eigen pennenzak uit vilt en je mag een robot programmeren.
Inschrijven kan vanaf 14 september (0u) via www.techniekacademie-anzegem.be/junior en kost € 60 (€ 50 voor een
tweede kind uit eenzelfde gezin). Er is UiTPAS-korting mogelijk.
De eerste workshop start op woensdag 25 september: van 13u30 tot 15u in het Sint-Vincentiusinstituut (Kerkstraat
86) of van 15u30-17u in de lokalen van het kunstonderwijs (gemeenteschool, Beukenhofstraat 38).

CROSS COUNTRY
GRATIS TOEGANG
40ste editie van een uniek internationaal topsportspektakel in het prachtige kasteeldomein “Hemsrode” waar
topruiters samen met hun paarden het beste van zichzelf geven.
De ideale familiehappening
Je kan genieten van een prachtige natuurwandeling en
een lifestyle beurs. Daarnaast is er een verzorgde BBQ
en een kinderdorp met springkasteel en grime.
In de tent aan de watersprong kan je een glaasje gin,
bier, champagne en rosé drinken.
V R I J W I L L I G E R S I N T- A R N O L D U S PA R K
De gemeente is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die, naast de technisch assistenten, kan meehelpen met het onderhoud van het Sint-Arnolduspark. Je
wordt ingezet om het park proper en veilig te houden.
Je verwijdert afval, rakelt bladeren samen en onderhoudt en beheert in samenspraak met de ploegbaas
het groen.
Interesse? Contacteer de Personeelsdienst via
tel 056 69 44 53 of secretariaat@anzegem.be.

010
10

VRIJE TIJD

Zo 22.09 van 9u-18u. Parking op het domein: € 10

OPEN MONUMENTENDAG
Naar aanleiding van de 50e
verjaardag van het overlijden
van Stijn Streuvels, werden voor
de plaatselijke editie van Open
Monumentendag op 8 september
enkele locaties geselecteerd die
allen gelinkt kunnen worden aan
onze ereburger. Je kan ze telkens
bezoeken van 14u tot 18u.
Op diezelfde dag kan je ook deelnemen aan een speciale editie van
de Prutsketochten n.a.v. het 35-jarig
bestaan van de wandelclub De Textieltrekkers (www.de-textieltrekkers.
be), waarbij je kennis kan maken
met diverse wandeltrajecten in het
pittoreske “Land van Streuvels”.
Lijsternest
Stijn Streuvelsstraat 25
11u tot 17u
startplaats huifkartocht: 14u, 15u,
16u en 17u (o.l.v. Pol Ostyn)
wisselopstapplaats op Tiegemberg
om 14u30, 15u30, 16u30 en 17u30
let wel: beperkt aantal plaatsen,
geen inschrijvingen vooraf mogelijk

Crypte Malpertuis – atelier Staf
Stientjes
Tiegemberg 24
gidsbeurten door Roger Desmet
Villa Zonnekracht – woning Lieven
Colardyn
Tiegemberg 56
doorlopend gidsbeurten: Joost
Buysschaert
muzikale intermezzi om 14u3015u30-16u30-17u30: Thomas

Cooman
Cichorei-ast - hoeve Delezie
Landergemweg 1
gidsbeurten door Ivan Delezie
duiding bij en fragmenten uit het
werk van Streuvels: Ludwig Poignie
Tijdens Open Monumentendag kan
je ook de hoeve van Freddy Vandemeulebroucke (Vossestraat 21)
tussen 10u en 18u bezoeken.

DIGI CAFÉ: EHBO

S TA R T N I E U W C U LT U U R S E I Z O E N
Keukengeheimen – Joost Van Hyfte
za 28.09 | 20u | De Stringe | € 12 | m.m.v. Gezinsbond Ingooigem
In zijn vorige shows liet Joost je meekijken naar zijn leven als restauranthouder. Deze show is anders… misschien heeft Joost wel dingen op
te biechten? Dingen die je misschien niet weet… Het zijn Keukengeheimen. Of misschien wel persoonlijke geheimen. In deze show gaat Joost
vooral op zoek naar je lach.

Onze digitale dokter staat weer
ter beschikking! Eerste hulp
nodig bij problemen met je tablet,
smartphone of laptop? Breng je
toestel mee naar de bib en de
ICT-specialist helpt je persoonlijk
en gratis verder. Iedereen kan vrij
in- en uitlopen. Tijdens het wachten bieden we een drankje aan.
Deelname is gratis, inschrijven is
niet nodig.
wo 18.09 | 18u30-20u30
bib Anzegem

Glorieuze Bevrijding – Raymond van het Groenewoud
do 10.10 | 20u15 | Spikkerelle (laatste tickets!) | € 24
Raymond heeft ’t oud zot en trekt op tournee. Zonder vaste setlist, gewoon de songs waarmee hij die ochtend is opgestaan. Hij neemt de stem
van zijn dagen mee en vier muzikale vrienden.
Info en tickets: GC De Zinnen – 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

PAULINE EVERAERT

EWOUD VAN GINDERACHTER

Of via  /  / info@anzegem.be

RAINY OVERDOSE

VOORUITBLIK
FairTrade-gemeente





ONGEFORCEERD

RITA LANNEAU

W W W. A N Z E G E M . B E

