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MET ANZEGEM WERKEN AAN EEN FAIRE WERELD!

#wereldwinkeldag

Ruil
op 12 oktober
een lege
chocoladeverpakking voor
een tablet Oxfamchocolade.

ed.oww. JL19 - 118 • 08677 • Verantw. uitgever: Thomas Mels, Ververijstraat 15, B - 9000 Gent

Lees de voorwaarden op
oxfamwereldwinkels.be/wereldwinkeldag

oxfamwereldwinkels.be

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

DOOR EERLIJKE PRIJZEN VERBETEREN WE HET LEVEN VAN DE BOEREN EN ARBEIDERS,
OOK BIJ ONS.
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Anzegem mag ook in 2019 en
2020 pronken met de titel van
FairTradegemeente, en is daarmee een van de 200 FairTradegemeenten van ons land. Met deze
titel tonen we aan dat we eerlijke
handel en duurzame landbouw
een warm hart toedragen en er
ook effectief werk van maken.
FairTradegemeente word je niet zomaar. Om die titel te mogen dragen,
moet je aan een reeks criteria beantwoorden. Als gemeentebestuur
zelf bewust producten uit eerlijke en
lokale handel aankopen is uiteraard
de basis.
De medewerkers en bezoekers in
het gemeentehuis drinken dan ook
steevast koffie en sapjes uit eerlijke
handel. Op grote evenementen die
we organiseren (nieuwjaarsreceptie,
Snoepertjestocht, …) kunnen de
deelnemers kennismaken met producten van de Wereldwinkel.
Daarnaast probeert de Anzegemse
Trekkersgroep de inwoners, maar
ook scholen, horecazaken, verenigingen en bedrijven te motiveren om
bewust te kiezen voor producten uit

eerlijke handel. Het doel is door eerlijke prijzen het leven van boeren en
arbeiders te verbeteren, niet alleen
in het Zuiden, maar ook bij ons.
Wat kan jij doen?
Het is in eerste instantie belangrijk
dat je zelf bewust producten uit
eerlijke en lokale handel aankoopt:
in lokale winkels (let daarbij op het
FairTrade-logo!), bij de landbouwer-thuisverkoper of in de Oxfam
Wereldwinkel (Beukenhofstraat 42).
Jouw keuze voor die producten is
nuttig in de strijd tegen armoede in
de wereld, en de gevolgen hiervan:
bv. kinderarbeid, ontbossing en
migratie.
Wil je mee nadenken over initiatieven rond eerlijke handel, dan ben
je welkom bij de Trekkersgroep!
Contacteer de dienst Internationale
Samenwerking op 056 68 82 50 of
via wereldraad@anzegem.be.
Week van de FairTrade
Van woensdag 2 tot en met zaterdag 12 oktober is er de week van
de FairTrade. En dan gebeurt er in
onze Fairtradegemeente heel wat!

Zo is er op zaterdag 12 oktober een
ruilactie in de Oxfam Wereldwinkel:
wie tussen 10u en 12u met een lege
chocoladeverpakking van om het
even welk merk komt, krijgt hiervoor
in ruil een Bite to Fight-chocoladetablet.
Bij die actie zal je ook je naam
kunnen zetten onder een postkaart,
waarmee de sleutelpersonen in de
Belgische chocoladesector gevraagd worden mee hun schouders
te zetten onder de gemaakte afspraken om alle Belgische chocolade
eerlijk te maken.
Traktaat
Op vrijdag 4 oktober zal je in de warenhuizen AD Delhaize in Vichte en
Anzegem chocolade kunnen proeven uit eerlijke handel en kennismaken met de FairTrade-producten die
in die winkel worden verkocht.
Scholenactie
De Trekkersgroep roept de scholen
op om tijdens deze Week aandacht
te hebben voor eerlijke handel. Ze
kunnen daarvoor straffe lespakketten en gratis plaktattoos aanvragen
via oxfamwereldwinkels.be/scholenactie.

Deze renovatiecoaches helpen je op weg.

I N F O AV O N D : Z O R G E L O O S R E N O V E R E N M E T P R O F E S S I O N E L E H U L P
Haal kennis in huis met de RenovatieCoach en de energieconsulent.
Zorgeloos renoveren: hoe begin je eraan? Hoe vind je de juiste, energiebewuste aannemers? Of kan je veeleer hulp
gebruiken bij het aanvragen van de juiste premies? Eén ding is zeker: renoveren levert op. Een lager energieverbruik
en een lagere factuur enerzijds, meer comfort, meer veiligheid en minder gezondheidsrisico’s anderzijds. Tijdens
deze infoavond wijzen de RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal en de energieconsulent van de Gezinsbond
je de weg naar een vlekkeloze renovatie.

i

ma 4.11 | 19u30 | gemeentehuis (De Vierschaar 1)

V E R KO O P K A S S E I E N
We verkopen een geschatte hoeveelheid van 600m²
kasseien uit de hand aan de hoogste bieder. De minimale vraagprijs is vastgesteld op 4.386 euro.
De kasseien kunnen bezichtigd worden tussen 7 en 11
oktober en dit na afspraak met de werkleider
(tel 0474 95 09 83).
Het volledige verkoopreglement en het biedingsformulier
kan je vinden op www.anzegem.be/kasseien.
Wil je graag een bod doen? Dien dan het biedingsformulier, onder gesloten omslag, uiterlijk tegen dinsdag 22
oktober 2019 om 11u in bij gemeentebestuur Anzegem,
dienst Financiën, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem en
met vermelding op de omslag ‘verkoop kasseien’.
R E S TA U R AT I E T O R E N S I N T- J A N S K E R K
In het voorjaar van 2020 zal men starten met de
restauratie en de heropbouw van het torendeel van
de afgebrande Sint-Janskerk. Eerst zal men de toren
wind- en regendicht maken om daarna met de restauratie van de altaren en de viering te beginnen.
Geraamde kosten voor de restauratie van de toren:
1.751.588, 51 euro (exclusief BTW).

ALGEMEEN
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HERSTRUCTURERING GEMEENTELIJK EN VRIJ ONDERWIJS
IN INGOOIGEM EN VICHTE
Gemeente Anzegem en het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Vichte-Ingooigem wensen een herstructurering door te voeren op vlak van onderwijs. Zo zouden de scholen in Vichte volledig vrij onderwijs worden
en de scholen in Ingooigem en de Engelhoek gemeentelijk onderwijs.
Beide scholen kennen een jarenlange traditie van nauw samenwerken. Dat is ook nodig, want het scholenlandschap
in Vichte en Ingooigem is versnipperd. Zo biedt de gemeenteschool geen kleuteronderwijs aan, maar wel lager
onderwijs: 1ste, 2de en 3de leerjaar in Ingooigem en 4de, 5de en 6de leerjaar in Vichte. De Vrije Basisschool biedt dan
weer kleuteronderwijs aan in De Engelhoek, Vichte en Ingooigem en 1ste, 2de en 3de leerjaar in Vichte en 4de, 5de en 6de
leerjaar in Ingooigem.
We merken dat er bijna geen enkel kind onderwijs blijft volgen in het net waar het zijn schoolcarrière begint, maar
wel blijft naar school gaan in de gemeente waar het gestart is. M.a.w. tijdens hun schoolloopbaan schakelen de
kinderen over van het ene naar het andere net. In Vichte gebeurt dit één keer en in Ingooigem twee keer.
Dit betekent dat de scholen nauw met elkaar moeten samenwerken en constant moeten overleggen. Dit vraagt veel
extra tijd en kosten. Daarnaast moet elke school de eindtermen, die opgelegd worden door de Vlaamse overheid,
bereiken. De manier waarop deze bereikt worden, verschilt tussen het vrije en het gemeentelijke onderwijsnet. Beide
netten volgen immers een ander leerplan. Als de kinderen schakelen tussen deze onderwijsnetten omdat ze in eigen
gemeente school blijven lopen, hebben ze dus geen eenduidige verticale leerlijn en is er een duidelijke breuk tussen
beide netten. Daarom willen de schoolbesturen nu eenduidigheid scheppen.
Beide schoolbesturen gingen in overleg en willen volgende piste aftoetsen met alle betrokkenen: in Vichte zou men
vrij onderwijs organiseren en in Ingooigem gemeentelijk. Beide scholen zouden onderwijs aanbieden vanaf het eerste
kleuter tot en met het zesde leerjaar. Zo kan een peuter zijn schoolloopbaan starten en eindigen in dezelfde gemeente én binnen hetzelfde net.
We zijn ervan overtuigd dat we hiermee sterkere scholen zullen hebben. Scholen met een duidelijke visie, een eenvormig beleid en een duidelijke profilering.
De bedoeling is om nu alle vragen en opmerkingen die er komen te beantwoorden en mee te nemen in de verdere
uitwerking van dit dossier. Er zijn immers nog heel wat zaken die moeten besproken worden. In welke gebouwen zal
er les worden gegeven? Wat gebeurt er met de naschoolse activiteiten die in de schoolgebouwen plaatsvinden? Dat
zijn zaken die ook nog onderzocht moeten worden.

i
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Nog vragen of opmerkingen? Stuur deze dan door naar scholenvichteingooigem@anzegem.be.

A LNGDEEM
O
R EWEI N
JS

LANDSCHAPSPLANNEN VOOR LANDBOUWERS EN PARTICULIEREN

Kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, bomenrijen en boomgaarden geven kleur en structuur aan ons landschap. Bovendien zijn het belangrijke schuil- en voedselplekken voor heel wat dieren. Samen met
het Stadlandschap (provincie) proberen we het netwerk van deze kleine landschapselementen te versterken door het
opmaken en realiseren van ‘landschapsplannen’ in bepaalde landelijke aandachtsgebieden.
Tijdens een bezoek krijg je gratis advies en nuttige tips, maar kom je ook te weten of je als particulier of landbouwer
in aanmerking komt voor ondersteuning van je beplantingsplan. Aarzel dus niet om contact op te nemen met de
landschapsconsulent: foeke.vanweverberg@west-vlaanderen.be, tel 056 23 49 54.

i

www.stadlandschapleieschelde.be/landschapsplannen

SLUITINGS- &
ARCHIEFDAGEN

WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE COLLEGA!
Bediende Buitenschoolse Kinderopvang

Als bediende BKO sta je in voor de goede werking van een van de kinderclubs van de kinderopvang binnen onze gemeente. Je staat in voor
de creatieve buitenschoolse daginvulling van de kinderen en je werkt
mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van kinderen tussen
2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief
hoogstaande buitenschoolse kinderopvang, op maat van de plaatselijke
behoeften en mogelijkheden.

Omgevingsontwikkeling (Ruimtelijke Ordening, Milieu, Lokale Economie, Wonen) houdt op dinsdag 22
oktober hun archiefdag en Personeel en Organisatie op donderdag
24 oktober. Daardoor zullen deze
diensten niet open zijn voor het
publiek.
Alle gemeentelijke diensten zijn
gesloten op vrijdag 1 november.
Op zaterdag 2 november zijn ook
het gemeentehuis, de bibliotheek
en de recyclageparken gesloten.

Aanbod: een halftijds contract voor bepaalde duur (met optie onbepaalde
duur) in loonbarema niveau D. Eventuele relevante anciënniteit kan in aanmerking worden genomen. Je komt terecht in een aangename werkomgeving met tal van voordelen. Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen
toegang tot de selectieprocedure

i

www.anzegem.be/vacatures of tel 056 69 44 53.

ALGEMEEN
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CULTUUR
GROEPSTENTOONSTELLING

K

T

TENTOONSTELLING:

O

B

E

TENTOONSTELLING

ZA 5 VAN 10U30 TOT 18U30

“1 jaar canvas en klei”

kunstschilder Christian Silvain

J OUDE KERK(V)

ZA 12

ZA 2 NOV. VAN 14U TOT 18U

` met werk van Francine Van Rechem

J OUDE KERK (V)

J OUDE KERK (V)

en Jeanne Naessens (schilderen op
doek met olieverf), Christa Houttekens
en Christine Houwen (keramiek) en Eli
Peeters (beeldhouwwerk)
` ook op zo 6

` met werk van Brigitte Rotsaert en Jo

` ook open op 3, 8, 9, 10 en 11 nov.

LEESKRING

Vandeleene
` open van ma tot do van 14u tot 18u, op

vr van 14u tot 21u en za en zo van 10u
tot 18u
` t.e.m. zo 20

FEEST
EETFESTIJN
t.v.v. VZW Yvegem Sportief
ZA 5 VANAF 11U30 EN VANAF 18U30

J ZAAL DE LINDE (I)

WO 9 OM 20U

LEZING

` € 20

J BIB – UITLEENPOST VICHTE

‘Wat is er aan de hand in Catalonië?’

` kindermenu verkrijgbaar

` org. Bib Anzegem

MA 21 OM 19U30

` reservatie en info: 0485 53 59 65

“MAAK KENNIS MET QIGONG
(Chinese bewegingsleer)
DO 10 OM 19U30

J DE STRINGE (V)
` € 7,5 - € 12 voor niet-leden
` org. Femma Bruisend Vichte

CONCERT
“Onvoltooid landschap –
Vredesoratorium i.h.k.v. de Vredesweek
ZA 12 OM 20U

J SINT-STEFANUSKERK(V)
` € 15
` Uitvoerders: De Arnootjes Anzegem, La

Gioia Vichte, Kalliope Gent, Kurt Defrancq,
Wim De Vlaminck en Philippe Thuriot
` org. Wereldraad Anzegem

J BIB – UITLEENPOST VICHTE
` i.s.m. Davidsfonds Vichte

PRIJSKAARTING
Bieden en manillen

DIGIE CAFÉ: EHBO

ZA 5 OM 17U30

WO 23 VAN 18U30 TOT 20U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

J BIB ANZEGEM

ASTRIA FESTIVAL

FEESTELIJKE VIERING IN
BOSKAPEL

VR 25, ZA 26 EN ZO 27

Bergkermis Tiegem

J OUDE KERK (V)

ZO 13 OM 10U30

` Astria Oboe Trio organiseert 3 concerten:

` 11u30 aperitief in tent

25.10 “Uncover My Love” – 26.10
“Confrontations” – 27.10 “Geloof mij
maar niet”
` Presentatie: Kurt Van Eeghem
` aanvang: vr 25 om 20u, za 26 om 20u, zo
5 om 15u
` € 18
` org. Astria Music Projects VZW

` 12u steakfestijn à volonté

HALLOWEENCONCERT
ZA 26 OM 19U30

J ZAAL DE LINDE (I)
` € 12
` org. Harmonie De Eendracht Anzegem-

Ingooigem

R

` org. Tiegemberg comité

DOORLOPEND KOFFIE- EN
KOEKJESKAARTING
t.v.v. De Dorpskaarters
VR 18

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)
` ook op za 19

KAAS- EN WIJNAVOND
ZA 19 VANAF 17U30

J VBS ANZEGEM
` org. Ouderraad VBA centrum

JEUGD
SUPERSTAR DEEJAY

SPORTIEF
BWB JUNIORES KOERS

SENIOREN
VIVA-VOORDRACHT

Bergkermis Tiegem

Kermisfeesten Ingooigem

Mantelzorg

VR 11

ZO 6 OM 15U30

DI 8 OM 14U30

J VITAL MOREELSPLEIN (T)

J CAFÉ NIEUW YVEGEM (I)

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

` org. Scouts Tiegem

` org. VZW Yvegem Sportief

GAMETORNOOI

BERGLOOP

ZA 26 VAN 18U TOT 21U

Bergkermis Tiegem

Zorgmuseum Onze-LieveVrouwziekenhuis Waregem

J BIB ANZEGEM

ZA 12 OM 14U

DI 15 OM 14U

` Er wordt gegamed op een PS4 en een

J VITAL MOREELSPLEIN (T)

J GASTHOF ’T PARK (T)

Nintendo Switch. De games zijn o.a. Fifa
20, F1, Just Dance 19, Rocket League &
Mario Karts
` 12-18 jaar
` Gratis wel reserveren via jeugddienst@
anzegem.be of bibinfo@anzegem.be

` org. Tiegemberg comité

` € 7 (niet-leden: € 10)

VIVA HALLOWEEN

14 E ZAAITOCHT

voor kinderen tot 12j.
ZA 26 OM 16U30

Prachtige wandeling rond de
Tiegemberg

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

DO 31 VAN 7U TOT 15U

` iedereen welkom

J MENSINDEZAAL(T)

SPELLENUURTJE

BEZOEK

` 056 68 73 10

WANDELEN

` org. Vief Anzegem

met ’t Sportkliekske (ong. 8 km)
ZO 27 OM 9U30

FIETSTOCHT HEIRWEG

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

DO 24 OM 14U

J HEIRWEG, KOEKUITWEG 2 (A)
` org. Sportdienst Anzegem

VARIA

` Afstanden: 6-12-18-24 km

“TIEGEM QUIZT”

` org. De Textieltrekkers(V)

Bergkermis Tiegem

Griezelen

ZA 12 OM 19U30

VR 11 OM 15U30

J VITAL MOREELSPLEIN (T)

J BIB ANZEGEM

` met doorlopend pirobak
` org. VOSOG Tiegem

PIROBAKKEN

WIJNDEGUSTATIE

ook op zo 13
ZA 19  IN NIEUW YVEGEM(I), BIJ LUC LAKIERE, ook op zo 20
ZA 12  IN DE BERGRUST(A), BIJ DIMITRI & LINDA,

ZA 26  IN DEN OUDEN KOESTAL(T), BIJ MARC EN RITA DELOBELLE,

J DRANKEN CALLEWIER (T)
ZA 19 VAN 14U TOT 20U

ook op zo 27

ZO 27  IN DE CASINO(A), BIJ DEBORAH DE CLERCQ
ZA 2 NOV.  IN CAFÉ ‘T SCHUURKE(T), BIJ WOUTER

` Onder begeleiding van wereldwijnmeester

Germain Lanneau
` ook op zo 20

ZO 3 NOV.  IN D’HALVE MAAN(I), T.V.V. KLJ INGOOIGEM
ZO 3 NOV.  IN DEN HEIRWEG(A), BIJ CORINE

NACHT VAN DE DUISTERNIS

ZO 3 NOV.  IN ’T SCHUTTERSHOF(K)

ZA 19 OM 19U

J ’T GROENE POORTJE KASTER

BLOEDINZAMELING

`org. Natuurpunt Krekel(A)

WO 2 VAN 17U30 TOT 20U  ZAAL ANSOLD(A)
DO 10 VAN 17U30 TOT 20U  MENSINDEZAAL(T)

BIETENTOCHT

DI 15 VAN 17U30 TOT 20U  DE STRINGE(V)

ZA 26 OM 19U

J GEMEENTESCHOOL DE
BEUKENNOOT(V)

` Org. Gezinsbond Vichte

Jouw activiteit in de UiT-agenda van november? Geef die dan voor
16 oktober door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in
week van 4 november en bevat alle activiteiten tot en met 1 december .

“MENSEN ZIEN EVOLUEREN GEEFT ENORM VEEL VOLDOENING.”
Willy en Claire zijn vrijwilligers bij de praatgroep Nederlands en de huiswerkklas
“We hadden niet verwacht dat het
zo plezant zou zijn”, zeggen Claire
Vanwynghene en Willy Depraetere. Ze zijn al drie jaar vrijwilliger
bij de praatgroep Nederlands van
het Sociaal Huis en doen dit met
hart en ziel. “Je leert die mensen
kennen, ziet ze evolueren en dat
geeft enorm veel voldoening”,
aldus Claire.
“Drie jaar geleden barstte de vluchtelingencrisis los en we voelden
dat we iets wilden doen voor die
mensen”, beginnen Claire en Willy.
Daarom besloten ze om als vrijwilliger te beginnen bij de praatgroep
Nederlands. Iedere dinsdagavond
begeleiden ze in de bibliotheek een
groepje anderstaligen. “Het is een
praatgroep en geen Nederlandse
les”, zegt Willy. “We bereiden wel
zaken voor, maar veel hangt af van
wie er komt opdagen en van de
onderwerpen die ze zelf aanbrengen. Soms werk je met een groepje
dat al wat Nederlands kent, maar
soms krijg je ook mensen voor je
die geen letter Nederlands kunnen.
Dan trekken we ons uit de slag met
lichaamstaal of met de boekjes die
we hier in de bibliotheek vinden.”
Toch blijven ze niet
altijd tussen de vier
muren zitten. “We
trekken er ook veel
op uit”, gaat Willy
verder. “Zo gaan
we naar de Vlindertuin, de winkel, organiseren we een
kookactiviteit, geven we hen uitleg
over verkeersregels, …. In feite leren
we hen op deze manier ook hoe
onze maatschappij werkt.”

Foto: Willy Depraetere

De deelnemers van de praatgroep
komen o.a uit Afghanistan, Pakistan, Somalië, Eritrea, Syrië, … “Het
mooie is: we zitten soms met heel
veel verschillende nationaliteiten
rond de tafel en dat geeft nooit
problemen. Zo hebben we mensen uit Somalië en
Eritrea die heel goed
samenwerken, terwijl
hun landen in oorlog
zijn met elkaar. Zo
zie je maar dat het
belangrijk is om met
de mensen te praten en ze te leren
kennen”, aldus Willy.

“OP DEZE MANIER
ZIE JE OOK DE
MENS ACHTER DE
VLUCHTELING.”

“We leren ook de mensen kennen”,
gaat Claire verder. “Voor velen is
‘vluchteling’ een abstract begrip,
maar op deze manier zie je ook de
mens achter de vluchteling. Eens we
wat vertrouwen hebben gewonnen,
vertellen ze ons wat meer over hun
achtergrond, hun familie, …. Dat
maakt dit vrijwilligerswerk net zo
boeiend.”
8
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“Zijn er dan vluchtelingen?”
“Velen vallen uit de lucht als we vertellen over ons vrijwilligerswerk. “Zijn
er dan vluchtelingen in Anzegem?”,
vragen ze dan”, lacht Willy. “We
raden iedereen aan: als je zo iemand
ziet: spreek ermee, help hen. Ga er
zelf naar toe.”
Daarnaast zijn Claire en Willy ook
vrijwilliger bij de huiswerkklas.
Claire: “Vroeger gingen we bij de
mensen thuis, maar dat groeide een

beetje over ons hoofd. Voor de
kinderen was het toen ook altijd
feest als we bij hen thuis kwamen,
waardoor ze niet geconcentreerd
konden werken. Daarom organiseren
we nu een huiswerkklas op zaterdagvoormiddag. Meestal zijn er zo’n
9 kinderen. Dat zijn meestal kinderen
van wie de ouders hen onvoldoende
ondersteuning kunnen geven.”
Zelf vrijwilliger worden?
Heb je nog wat tijd vrij? Heb je enige
ervaring binnen de educatieve sector/vormingswerk of zou je anderstaligen willen helpen? Dan ben jij de
vrijwilliger die we zoeken!
Wil je eerst eens kijken hoe het er
aan toe gaat? Dan ben je welkom
in de bibliotheek (Beukenhofstraat
42A) en dit op volgende momenten:
praatgroep Nederlands: iedere dinsdag van 18u30 tot 20u
Huiswerkklas: iedere zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u

i Sociaal Huis
tel 056 77 88 28
loi@anzegem.be

D A L I L L A H E R M A N S V E R T E LT O V E R
(SLUIPEND) RACISME
Dalilla is in Rwanda geboren, maar hier geadopteerd
en opgegroeid. De confrontatie met racisme zette haar
ertoe aan om daarover na te denken en te publiceren.
Zo wil ze de verdeeldheid (of de polarisatie) overstijgen
en op zoek gaan naar dialoog tussen mensen.
Dalilla verwierf voor het eerst bekendheid in 2014 met
een open brief over racisme. Daarna brak ze door als
auteur met ‘Brief aan Cooper en de wereld’ en recent
verscheen haar boek Black-Out, over een doodnormale
jongeman die achter zijn computerscherm transformeert tot een heuse pester en uiteindelijk beschuldigd
wordt van de moord op een activiste. Het grote publiek
kent Dalilla ook van haar deelname aan ‘De slimste
mens ter wereld.’
Op 15 november om 20 uur spreekt Dalilla in zaal
Ansold (Landergemstraat 1) over beeldvorming en (sluipend) racisme vanuit haar boek Black Out… Kaarten
kosten 10 euro of 5 euro voor -21 jaar. Deze kan je
reserveren bij de wereldraad en de bib:
wereldraad@anzegem.be, tel 056 68 82 50
bibinfo@anzegem.be, tel 056 68 14 22

PA M P E R B A N K
Vooral maatjes 5 en 6 gezocht!
De aankoop van pampers weegt zwaar op het budget
van gezinnen uit kansengroepen. Daarom zamelt de
pamperbank luieroverschotjes in om die dan tegen een
zeer scherpe prijs (€ 1 voor 25 pampers) door te verkopen aan gezinnen met een beperkt budget.
Heb je zelf pamperoverschotjes? Breng ze dan naar hier:
• Gemeentehuis Anzegem (De Vierschaar 1)
• Bibliotheek (Landergemstraat 1A)
• Sportdienst (Landergemstraat 1)
• Prima (Oostdorp 1)
• Bakkerij Dewaele (Pastoor Verrieststraat 2)
• BKO De Kapoen (Vichtsesteenweg 115)
• BKO De Jojo (Ommersheimplein 7)
• BKO Het Speelhuis (Pastoor Verrieststraat 12)
• Sociaal Huis (Lieven Bauwensstraat 40)

VERWENMOMENT MANTELZORGERS
Tijdens ons verwenmoment zetten wij onze Anzegemse mantelzorgers centraal. Dit verwenmoment vindt
plaats op maandag 21 oktober in zaal De Stringe
(Ommersheimplein 5).
10u-11u30: laat je binnenleiden in de wereld van aromatherapie en ontdek de kracht en de weldaden van
natuurlijke essentiële oliën
11u30-13u45: maaltijd aangeboden door de gemeente
14u: je kan aansluiten op de muzikale namiddag ‘Een
zoen van toen’ en dit aan het mantelzorgtarief van € 6

i

Inschrijven voor 14 oktober via
mantelzorg@anzegem.be en tel 056 78 26 23.
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NIEUW: DE ORDE VAN DE PIRO
“DE PIRO IN ERE HOUDEN”
Het is weer oktober en in Anzegem betekent dat het begin van
het pirobakseizoen. Om ervoor te
zorgen dat deze traditie - die al
sinds het einde van de 19de eeuw
bestaat - in ere wordt gehouden, werd de Orde van de Piro
opgericht. Een gesprek met de
voorzitter en ondervoorzitter van
de orde: Roger Desmet en Frank
Furniere.
Elke echte Anzegemnaar kent de
piro, maar voor wie bij het lezen van
het woord ‘piro’ de wenkbrauwen
fronst, geven we mee dat de piro
een stuk worst is dat gebakken
wordt in broodjesdeeg.
Frank Furniere: “De piro werd in
onze streek geïntroduceerd door de
vele Anzegemnaren die als grensarbeider in Noord-Frankrijk gingen
werken. Daar leerden ze de plaatselijke kermis ‘ducasse à pierrot’
kennen, letterlijk vertaald: de kermis
van de hansworst. Op het einde van
die kermis trakteerden de café-uitbaters altijd met gratis worsten. De
Vlaamse grensarbeiders waren er als
de kippen bij om deze te verzamelen als proviand voor hun terugreis.
Ze stopten deze vettig gebakken
worsten in een stuk brood, want
anders was hun ransel één vettige boel. Toen de arbeiders thuis

De Orde van de Piro!

kwamen, stapten ze meestal eerst
binnen in een lokale herberg om hun
verdiende centen om te zetten naar
wat vertier. De meegebrachte piro’s
werden opgewarmd en opgegeten
bij de pintjes bier of druppeltjes jenever Ze aten de worsten met brood
en al op. Zo brachten ze de “Pierrot”
mee naar hun streek maar de naam
veranderde uiteindelijk naar piro.”
“Stilaan kregen deze officieuze gelegenheden de naam pirobak”, gaat
Frank verder. “Na verloop van tijd
was er een wildgroei aan pirobakken
zodat de gemeentebesturen deze
in goede banen moesten leiden. Zo
maakte deelgemeente Tiegem al in
1905 een eerste pirobakaffiche met
daarop maar liefst 70 deelnemende
herbergen.”
“Deze mooie traditie willen we
blijven ondersteunen en dat is ook

BUREN BIJ KUNSTENAARS: NIET TE MISSEN KUNSTEVENT!
Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober kan je terecht bij:
Activity Line, Oostdorp 36 (beeldhouwkunst, keramiek)
Ronny Arryn (keramiek), Asja Bech & Giedep (schilderkunt), Schernaai 4
Beatrice Callens, Landergemstraat 39 (tekenkunst, schilderkunst)
Isabel Decrans, Weggevoerdenlaan 11 (tekenkunst, schilderkunst)
Carine Delapierre (keramiek, juweel-edelsmeedkunst), Guido Van Heeke &
Jessica Van Heeke (keramiek), Varentstraat 23
Lea Desmet, Cottereelstraat 33 (schilderkunst, beeldhouwkunst, design)
Brigitte Rotsaert (gemengde technieken, keramiek, textiel) & Jo Vandeleene
(schilderkunst), Kerkdreef: Oude Kerk
Krist Van De Casteele, Antonius Eik 27 (beeldhouwkunst)
Kris Van Gent, Juliaan Claerhoutstraat 22 (beeldhouwkunst)
www.burenbijkunstenaars.be of haal de brochure bij dienst Cultuur,
Westdorp 3, 8573 Anzegem.
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de reden waarom we, op vraag
van de gemeente, gestart zijn met
de Orde van de Piro”, gaat Roger
verder. “Deze Orde is ontstaan in
de schoot van de culturele raad en
het is de bedoeling dat we de eerste
en laatste pirobak van het seizoen
wat luister bijzetten. Daarnaast krijgt
elke café-uitbater een oorkonde als
officiële ambassadeur van de piro,
zal er een pirolied gemaakt worden,
krijgt ieder lid van de orde een lint,
maken we een flyer met info over de
piro, … Het zit allemaal nog in het
beginstadium en het is de bedoeling
dat we evolueren en evalueren,”
besluit Roger.
Wie info heeft voor de Orde van de
Piro (bv. foto’s van vroeger of meer
uitleg over de geschiedenis) of meer
info wil, kan terecht bij dienst Toerisme, tel 056 68 82 50 of
toerisme@anzegem.be.

A L T I C K E T S V O O R É É N VA N V O L G E N D E
C U LT U U R V O O R S T E L L I N G E N ?
Tickets: cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50
Een zoen van toen – Stokman & Vos
ma 21.10 | 14u | De Stringe | € 12 | koffietafel aangeboden door de SAR | stokmanenvos.be
Astrid Stockman en Liesbeth Devos duiken in de
mooiste melodieën uit het klassieke en lichte repertoire.
Samen met Stijn Bettens op accordeon trakteren ze het
publiek op hun favoriete meezingers in een gevarieerd
liedjesprogramma.
Closer – De Spelerij
za 26.10 | 20u | De Stringe | € 16 | m.m.v. F.V De
Vlaschaard | despelerij.be
Vier mensen op zoek naar liefde. Die ze vinden bij
elkaar. Maar ook bij de ander. Ze vechten voor en tegen
hun gevoelens. Ze vechten voor en tegen de waarheid.
Hoe we verlangen naar verbondenheid. Hoe we liegen
tegen onszelf en de anderen. Hoe we één willen zijn en
samen en toch onze eigen geheimen niet willen prijsgeven. Een beklijvend stuk met Roel Vanderstukken,
Katrien De Becker, David Cantens en Charlotte Anne
Bongaerts.
T I E N E R S ( 1 2 - 1 4 J A A R ) N A A R I C E M O U N TA I N
We trekken naar Ice Mountain in Komen. Daar combineren we lasershoot
met ski/snowboard. Je kan kiezen tussen lessen of vrij skiën of snowboarden. Inschrijven: www.anzegem.be/ice-mountain.
di 29.10 | € 38 | parking Stringe (Ommersheimplein): 8u45-15u45 of busvervoer vanaf Sporthal Anzegem 9u-15u30.
Inschrijven: www.anzegem.be/ice-mountain.

INSCHRIJVINGEN
H E R F S T VA K A N T I E
Inschrijven voor de activiteiten voor
sport, jeugd en bib op 7 oktober
om 19u en voor de kinderopvang
op 9 oktober om 19u.
Tijdens de inschrijfmomenten kan
je steeds van 18u45-20u terecht
in de bibliotheek van Anzegem
(Kerkstraat 113) en op het nummer
056 71 93 78.

FA M I L I E F I L M VA N D E B I B : C O R G I
Deze Nederlands gesproken tekenfilm gaat over de favoriete hond van de
Britse koningin Elizabeth. Hij werkt zich in nesten wanneer hij een belangrijke wereldleider bijt. Corgi besluit te vluchten omdat hij bang is voor zijn
straf en daardoor beleeft hij tal van avonturen en belandt zelfs in het asiel.
Intussen barst op het Paleis de strijd los tussen de andere hondjes om de rol
van favoriete over te nemen… Zal Corgi de weg naar huis terugvinden en
wordt hij opnieuw de lieveling van de koningin?

i

zo 20.10 | 10u | De Stringe
Wil je er zeker bij zijn? Reserveer je plaatsje via bibinfo@anzegem.be
€ 4 of 10 UiTPAS-punten
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

ANDRÉ VERBEKE

ANTHONY GOESAERT

Of via  /  / info@anzegem.be

RITA LANNEAU
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