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Bouw sociale huurflats gestart
In september startte de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis met de bouw
van sociale huurappartementen aan de
Oudenaardestraat.
De huisvestingsmaatschappij zal twee blokken – met in totaal 28 appartementen – bouwen op een perceel aan de Oudenaardestraat.
Het ontwerp is van de hand van architect J.
Vanheuverzwijn uit Harelbeke.
Elk huurappartement – bedoeld voor drie tot
vier personen – beschikt over een living met
keuken, twee slaapkamers, een sanitaire
ruimte en een terras. Tussen de woonblokken
komt er een plein en een overdekte gaanderij.
Ondergronds is er plaats voor 21 wagens en
een fietsenberging.
Voldoen aan wettelijke norm
Het is de bedoeling dat de bewoners die nu
in de sociale appartementen aan de Cottereel- en Cardijnstraat wonen, de kans krijgen
om in de nieuwe appartementen te trekken.
Eens ze verhuisd zijn, worden de sociale appartementsblokken in de Cottereel- en Car-

Schepen Mia Tack-Defoirdt, Mijn Huis-voorzitter Piet Decavele en Mijn Huis-directeur Koen Verdru
leggen de eerste steen.

dijnstraat gesloopt en op die plaatsen zal
Mijn Huis opnieuw sociale woningen bouwen.
Gemeente Anzegem is immers verplicht om

een bepaald aantal sociale huurwoningen te
hebben en met deze nieuwe bouwprojecten
komen we al dichter bij de norm.

Bib Ingooigem verhuist

De bib Ingooigem verhuist naar de nieuwe gemeenteschool aan de
Pastoor Verrieststraat.

In deze nieuwsbrief:
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Wordt Anzegem slimste
gemeente?
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FairTrade-spaaractie

De bibliotheek in Ingooigem krijgt vanaf oktober een plaatsje in de nieuwe
gemeenteschool aan de Pastoor Verrieststraat. Het bestuur besliste om
de bib te verhuizen en dit naar aanleiding van de opmerkingen die geformuleerd werden in de enquête en tijdens de dorpsvergaderingen van dit
voorjaar. Op de oude locatie was de bib niet voor iedereen even gemakkelijk bereikbaar en met deze nieuwe locatie is dit probleem opgelost. De
bib wordt toegankelijker voor jong, oud en mensen met een handicap.
Benieuwd naar de nieuwe locatie? Kom dan langs op de verwendag op
zaterdag 12 oktober tussen 10u en 12u (het programma vind je op de flyer
die tussen deze Aktiv zit).

7
Sport & avontuur voor
tieners

Algemeen

40 jaar verbroedering Ommersheim

Het gemeentebestuur liet voor de Duitse vrienden een wandtapijt maken.

In september bracht een delegatie van het schepencollege, de gemeenteraad, de brandweer, de KWB, de KWB-voetbalploeg, de dorpsraad
en de fanfare (allen uit Vichte) een bezoek aan Ommersheim (Saarland) voor de viering van 40 jaar verbroedering.
Oproep naar de jeugd
Burgemeester Claude Van Marcke, schepen Mia Tack-Defoirdt en de dorpsraad deden tijdens de viering ook een oproep naar de jeugd om
nieuwe impulsen te creëren, zodat deze vriendschap kan bestendigd worden. Iedere Vichtse vereniging die zich dus geroepen voelt, kan
contact opnemen met Myriam Vancraeyenest (myriam.vancraeyenest@anzegem.be) of met Dominique Demurie van de dorpsraad
(Dominique@vichte.be).

Spaaractie markt Vichte
Tijdens de maanden oktober, november en december
vindt opnieuw de spaaractie plaats tijdens de wekelijkse vrijdagvoormiddagmarkt op de vernieuwde
Vichteplaats.
Bij elke aankoop krijgt de klant een stempel. Wie een
volle spaarkaart (5 stempels) in de urne op de markt
deponeert, maakt kans om per maand 1 van de 4
waardebonnen van 25 euro te winnen en te besteden op de Vichtse markt. Elke laatste vrijdag van de
maand (omstreeks 12u30) vindt een trekking plaats.

Verhuurdersvergadering
17 oktober 2013 | 20u | OC De Linde

Wil je een woning verhuren en er zeker van zijn dat alles in orde is
voordat iemand in de woning trekt? Wil je meer weten over goedkope energieleningen of wil je je woning verhuren via een sociaal
verhuurkantoor?
Op donderdag 17 oktober 2013 om 20 uur in OC De Linde (Lindeplein 1) kom je te weten hoe je jouw woning zorgeloos kan verhuren.
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Kom te weten hoe je jouw woning zonder zorgen kan verhuren.

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Algemeen

Wordt Anzegem de slimste gemeente van Vlaanderen?
Quizkandidaten gezocht!

Televisiezender VIER organiseert ook
dit jaar de spannende quiz ‘De slimste
gemeente van Vlaanderen’. Het spelprogramma - gepresenteerd door Michiel Devlieger - zoekt een opvolger
voor Aarschot, de winnaar van vorig
jaar. Wil jij de eer van onze gemeente
verdedigen? Schrijf je dan in.
Heb je een uitgebreide algemene kennis,
maar weet je ook wat er zoal in de

boekskes geschreven wordt? Wil jij het uithangbord worden van onze gemeente tijdens
deze spannende televisiequiz? Stel je dan zeker kandidaat.
Hou wel rekening met volgende zaken:
•Enkel duo’s (bestaande uit een man en
een vrouw) kunnen zich inschrijven. In het
programma zelf wordt dit duo dan
versterkt door de burgemeester.
•De grote preselectie door Woestijnvis vindt

plaats in het laatste weekend van oktober.
•De 80 beste ploegen nemen deel aan de
quiz.
Wil je de eer van onze gemeente verdedigen? Schrijf je dan vóór 10 oktober 2013
in via communicatie@anzegem.be of per
brief via Gemeentebestuur Anzegem – de
slimste gemeente van Vlaanderen – De
Vierschaar 1, 8570 Anzegem.

Voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel
Sinds 1 oktober 2013 worden ook de voorlopige rijbewijzen model 3, model 18 maanden
en model 36 maanden in bankkaartmodel uitgegeven. De prijs hiervoor is 25 euro.
De foto en handtekening worden opgehaald via de elektronische identiteitskaart. Als de foto
van je identiteitskaart niet meer recent of gelijkend is, breng je best 1 nieuwe pasfoto mee.
Deze scannen we dan in en geven we bij afgifte van het voorlopig rijbewijs terug.
Het aanvragen van een voorlopig rijbewijs duurt ongeveer 4 werkdagen.

Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten zijn
gesloten op vrijdag 1 november
2013.
Het hoofdgemeentehuis is gesloten op zaterdag 2 november
2013.

Gratis cursus EHBO
Het Rode Kruis organiseert vanaf vrijdag 11
oktober 2013 een gratis cursus EHBO.
De cursus vindt plaats op vrijdag- en dinsdagavond van 19u tot 21u30.
Meer info?
vorming@waregem-anzegem.rodekruis.be
tel 0474 35 23 48
voorzitter@waregem-anzegem.rodekruis.be
tel 0475 36 12 39

VBS Heirweg zoekt vrijwilligers
De Vrije Basisschool Heirweg zoekt vrijwilligers of PWA’er voor het middagtoezicht op de
speelplaats en dit van 12 uur tot 13 uur (vrijwilligersvergoeding).
Geïnteresseerd? Tel 056 68 93 92 of info@vbsheirweg.be

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leefomgeving

Gezocht:

Glasbolpeters en –meters
en afvalmeesters
Stoort het jou ook dat er sluikstort en zwerfvuil rondslingert in jouw buurt? Wil je er iets
aan doen en meehelpen aan een nette omgeving? Dat kan, want IMOG is op zoek naar
glasbolpeters- en meters en afvalmeesters.
Zo’n peter of meter houdt een oogje in het
zeil bij een glasbol in zijn buurt en helpt mee
om de omgeving rond de glasbol netjes te
houden. Een afvalmeester ruimt dan weer
het zwerfvuil op in 1 of meerdere straten
naar eigen keuze.
Geïnteresseerd?
Geef je naam en adres door aan IMOG via
duurzaamheid@imog.be of 0800 99 827.
Voor je aan de slag kan gaan, krijg je een
korte opleiding en het nodige materiaal.
Afvalmeester Marina geeft het goede voorbeeld.

Erosiecoördinator
De gemeente beschikt al enkele jaren over een erosiebestrijdingsplan.
Hiermee geven we landbouwers informatie over welke maatregelen zij
best nemen om bodemerosie tegen te gaan. Het plan kan je nalezen op
www.anzegem.be/erosie.
Daarnaast heeft het gemeentebestuur vzw Inagro aangesteld als intergemeentelijke erosiecoördinator. Op die manier wil de gemeente
de problematiek van bodemerosie actief aanpakken en, afhankelijk
van de mogelijkheden, ook investeren in oplossingen op landbouwgronden (erosiebestrijdingswerken).
De erosiecoördinator is ook het aanspreekpunt voor alle vragen (zowel van landbouwers als van burgers) rond bodemerosie in onze gemeente.
Annelies Pollentier | T 051 27 33 83 | F 051 24 00 20 | annelies.pollentier@inagro.be
Landbouwers die interesse hebben om erosiebestrijdingswerken te laten uitvoeren, roepen wij alvast op om contact op te nemen
met de erosiecoördinator.

Modder op de weg
De oogsttijd betekent hard werken voor de landbouwers, maar het is ook een periode van
modder op de weg. De actie ‘Modder op de Weg’ vraagt aandacht voor deze omstandigheden. Landbouwers die voor dit project intekenen, bezitten waarschuwingsborden en hebben
zich geëngageerd de wegen zo snel mogelijk schoon te maken. Aan de weggebruikers wordt
gevraagd begrip op te brengen voor die situatie en hun snelheid en rijgedrag aan te passen.

Oogsttijd betekent ook modder op de weg.
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Voor de aankoop van de borden kan je terecht bij:
Dienst Landbouw - De Vierschaar 1, 8570 Anzegem - tel 056 69 44 48 (€ 30 voor
twee borden)
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Leven & Welzijn

FairTrade-Spaarkaartenactie
Van woensdag 2 tot en met zaterdag 12 oktober 2013 wordt er
overal in het land aandacht gevraagd voor eerlijke handel en Anzegem doet hier ook aan mee. Heel de maand oktober kan je immers deelnemen aan de FairTrade-spaarkaartenactie.
Koop of verbruik een Fairtrade- en/of duurzaam product bij 1 van de
deelnemers en je krijgt een sticker op je spaarkaart. Vier stickers betekent een volle spaarkaart en die levert een kleine attentie én de
kans om leuke prijzen te winnen op.
Deelnemende winkels
AD Delhaize (Kerkstraat 50 & Bosstraat 20) | Oxfam Wereldwinkel
(Vichteplaats 42) | De Witte Kraanvogel (Vichteplaats 11) | Okay (P.
Benoitstraat 1A)

De pot op?

Zaterdag 12 oktober is de
jaarlijkse klantendag van
Oxfam Wereldwinkel. Wie
op deze dag (van 10u tot
12u) naar de winkel komt
met een lege chocopot, van
om het even welk merk,
krijgt in ruil een gratis pot
Oxfam Fair Trade-choco
van 400 gram. Choco en
chocolade staan symbool
voor de wereldwinkelproducten. Honderden miljoenen werknemers, waaronder heel wat kinderen, zijn
in deze sector de speelbal van een kleine groep
bedrijven die zich alles
kunnen permitteren. Met
producten van de wereldwinkel help je deze cirkel
te doorbreken!

Deelnemende horecazaken
De Welriekende Dreef (Vossestraat 23) | Café Local (Grote
Leiestraat 80)
Deelnemende landbouwbedrijven (met hoevewinkel)
Beirlaen Paul (Landergemstraat 49) | Depuydt Patrick (Lange Winterstraat 25) | De Sterhoekhoeve (Landergemstraat 32) | Vindevoghel Geert (Tempeliersstraat 20) | Dermaut Jordaan en Ivo (Materzeelstraat 60) | Demeulemeester Richard (Dolage) (Bergstraat 9) |
hoeveslagerij Cornette (Neerstraat 7)
Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden bij:
Cluster recreatie / sporthal Anzegem (Landergemstr. 1) | Antennepunt
Vichte (Beukenhofstr. 42) | Oxfam Wereldwinkel (Vichteplaats 42)

Stookolie- en studietoelagen
Stookolietoelage
Je hebt recht op een stookolietoelage als:
• jij of een lid van jouw gezin
recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming
van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering OF
• jaarlijks bruto belastbaar
gezinsinkomen lager is of gelijk aan 16.965,47 euro, verhoogd
met 3.140,77 euro per persoon ten laste OF
• je een collectieve schuldenregeling of schuldenbemiddeling
geniet
De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december 2013.
Een stookoliepremie moet binnen de 60 dagen na levering aangevraagd worden. Meer info? Sociale Dienst OCMW (056 77 88 28).
School- en studietoelage
Je kan je aanvraag (voor 1 juni 2014) indienen via www.studietoelagen.be, maar ook het OCMW wil je graag bij die aanvraag helpen.
Maak een afspraak (tel 056 77 88 28) en een medewerker van het
OCMW berekent of je in aanmerking komt voor een studietoelage,
helpt je bij de aanvraag en kan een voorschot op de studietoelage
geven.

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd
Oproep getuigen
Groote Oorlog
In 2014 is het 100 jaar geleden dat de
Eerste Wereldoorlog begon. Dit is een
oproep naar familieleden van soldaten,
van opgeëiste burgers (Zivilarbeiters)
of van gewone burgers die nog verhalen kennen van tijdens de “Groote
Oorlog” of oude foto’s, documenten of
voorwerpen uit die periode in hun bezit
hebben.
Het N.S.B.-11 novembercomité zal vanaf
2014 herdenkingsbrochures ‘Vichte in Wereldoorlog I’ publiceren en daarbij zijn alle
mogelijke tips welkom. Zij vernemen ook
graag namen en adressen van mensen die
intussen niet meer in Vichte wonen en interessante informatie zouden kunnen hebben. Opdat we het niet zouden vergeten
(“Lest we forget”).
Contactadressen
John Demeyer | Elf Novemberlaan 10 |
056 77 88 64 | john.demeyer@telenet.be
Jef Bogaert | Deerlijkstraat 5 | 056 77 54
84 | jefbogaert53@hotmail.com
André Terrijn | Olekenbosstraat 23 | 056
32 55 38 | andreterrijn@hotmail.com

Dorpsproject musical Tovenaar van Oz
Helpende handen gevraagd

In december 2013 wordt 10 keer de musical ‘de tovenaar van Oz’ op de planken van de Stringe
opgevoerd en dit met en door mensen van Anzegem. Via audities werden de spelers al geselecteerd, maar er zijn nog altijd veel helpende handen nodig: o.a. decorbouwers, naaisters,
grimeuses, kleedsters, barhulpen, … Alle enthousiaste hulp is dus zeker welkom voor deze
unieke productie.
Wil je helpen? www.detovenaarvanoz.be of via muzinar.vzw@gmail.com.

Buren bij kunstenaars

vrijdag 18 t.e.m. zondag 20 oktober
Opnieuw stellen heel wat kunstenaars in West-Vlaanderen hun atelierdeuren open. In Anzegem zijn dat:
Beatrice Callens (olieverfschilderijen, aquarellen) | Landergemstraat 39
Cre@nn (eigentijdse juwelen, handtassen & sjaals) | Goed ter Motestraat 28
Ives De Roo (realistische stillevens met knikkers als thema) | Oude Kerk, Kerkdreef 1
Carine Delapierre (keramiek, raku, keramiekjuwelen) | Varentststraat 23
Lea Desmet (eigen creaties, lucratief, fantasie) | Cottereelstraat 33
Jean-Pierre Montreuil (schilderen, tekenen) | Heuntjesstraat 6
Tom’s Factory (Michele Perneel, Kathleen Flipts – schilderen, tekenen, gemengde technieken, textiel), Langestraat 5
De wegwijsbrochures waarin alle adressen en openingsuren per atelier opgenomen zijn, zijn gratis te verkrijgen in het gemeentehuis van Anzegem, bij het Gemeenschapscentrum (Westdorp 3), de bib, de kunstenaars
zelf of kan je bekijken via www.burenbijkunstenaars.be.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Vrije Tijd
Al een ticket voor de volgende voorstelling van het
Gemeenschapscentrum?
4D | Sidi Larbi Cherkaoui/Eastman | za 12
oktober | 20u15 | De Kortrijkse Schouwburg - € 25/ €7 ( -26j)
Vier spannende duetten van de wereldbekende choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui in één
avond samengebracht.
Info en tickets: GC Anzegem
056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be
www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur

Ijsschaatsen
woe 23 okt 2013 | ijspiste in
Gullegem | 4de leerjaar t.e.m. 4de
middelbaar
Geïnteresseerd? Schrijf je in voor
18 oktober via www.anzegem.be/
nieuws/ijsschaatsen. De prijs bedraagt € 8,5 en er is busvervoer
voorzien: vanuit Anzegem (sporthal), Ingooigem (Vrije Basisschool)
en Vichte (Ommersheimplein).
Vertrek telkens om 15u45 en terugkomst is voorzien rond 19u.

Je gaat verhuizen. Je plant een reis. Je
wil leren autorijden. Je krijgt een kindje.
Je koopt een computer. Aan wie kun je ze
stellen? De bib natuurlijk!
Meestal denk je maar aan de bib als je
verwacht het antwoord in een boek of op
een andere informatiedrager te vinden.
Een betrokken medewerker die ingaat
op de vraag zelf, die helpt formuleren en
meedenkt over oplossingen... dat is nieuw!
Verwendag bib
In deze Aktiv vind je een flyer voor de verwendag van de Bib. Er is echter een wijziging in het programma:
Fotograaf
10u tot 12u in bib Ingooigem
Stel al je vragen over het maken van de
ideale foto.

Sport en avontuur
voor tieners
Paintball, ski, snowboard, ….

Zin in een sportieve herfstvakantie? Schrijf
je dan in voor een dagje snowboard, paintball, zwemmen, en nog zo veel meer.
www.anzegem.be/tieners

55-plussers: Sportel mee
Aktie-f-it gym
ma | 17u-18u | sporthal Anzegem | € 15 per
lessenreeks.

Fietstochten & wandelingen
Iedere laatste dinsdag van de maand: wandeling en iedere laatste donderdag van de
maand: fietstocht.

Badminton+
do | 18u-19u | sporthal Anzegem | € 15 per
lessenreeks.

Yoga
di | 18u | sporthal in Anzegem | € 6,5/les.
www.anzegem.be/sportelen

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem
Cultuur
vr 4

Theater: “Wij, Varkenland” door Lucas De Man / 20u – inleiding om 19u30 / Zaal Ansold(A) / €10 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem
m.m.v. Landelijke Gilden Aktiv

za 5

Vertelwandeling / 17u / OC Groeninge(K) / org. JGA-Gezinsbond

za 12

Dans: “4 D” door Sidi Larbi Cherkaoui/Eastman / zie rubriek Vrije Tijd

za 12

Tentoonstelling “Knikkers” / met werk van Ives de Roo / Oude kerk(V) / t.e.m. zo 20 / za en zo van 14u-18u / vr 18 okt van 14u-18u

zo 13

Tentoonstelling Hans Claus – Lieven Colardyn | Villa Zonnekracht (Tiegemberg 56) | vernissage om 11u30 | open tot 19u | ook op za 19 en zo
20 van 14u-18u30

vr 18

“Buren bij kunstenaars” / zie rubriek vrije tijd / ook op za 19 en zo 20

do 24

Voordracht “Afrika, verleden en toekomst van de mensheid” / door dhr. Marc Caluwaert / Mensindezaal Tiegem / org. Davidsfonds TiegemIngooigem

za 26

Comedy-avond met Youssef El Mousaoui / De Stringe(V) / 20u30 / gratis aperitief vanaf 19u30 / €12 (volw) en €9 (kind) / org. KLJ Tiekakewa

za 26

Tentoonstelling en nu: in België! (M/V) / met werk van Serge Moreel (beeldend werk, schilderijen en etsen) / vernissage om 17u / elke dag
open van 14u tot 18u / Oude kerk(V) / t.e.m. zo 3 nov

Senioren
di 29

Wandeling | 7km | 14u | kerk Etikhove

do 24

Fietstocht | 15 à 20km | 14 | sporthal Anzegem | € 1,50

Sportief
zo 6

Nationaal Kampioenschap Landelijke Rijverenigingen | Achterdriesstraat 14 (Avelgem) | org. LRV Anzegem | stijn@vannieuwenhuyse.eu
www.nationaallrv2013.be

zo 27

23e Herfstwandeling Op en Rond Tiegemberg / 6-12-16-20 of 30 km – inschrijven tussen 7u30 en 15u in Zaal Jericho Sint-Arnolduspark
Tiegem

do 31

8e Zaaitocht / Start aan De Kleine Kluis(A) / Afstanden: 6-12-18-24 km / starturen: 7u tot 15u / org. De Textieltrekkers(V)

do 31

Halloweentocht | org. Volan | meer info: volanhalloween@hotmail.com of 0493 21 94 69

Feest
za 5

Steak- & Visfestijn t.v.v. Yvegem Sportief / vanaf 11u30 en vanaf 19u30 / ’t Smesseplein(I) / €17 / kindermenu verkrijgbaar / reservatie en info:
0475 56 75 99

za 12

Eetfestijn “De Kruisvissers” / Varkenswangetjes à volonté + 1 gratis aperitief / €15 / Zaal De Speldoorn / 18u30 / res. 0479 29 38 71

zo 13

Nationale Ziekendag / 10u30 / Mensindezaal(T) / org. CM Ziekenzorg Tiegem-Kaster

vr 25

Grote conservenkaarting / t.v.v. Voetbalclub Blauwe Haring(T) / Zaal ’t Park(T) / telkens vanaf 18u / ook op za 26

zo 27

Eetfestijn-barbecue Supportersclub Sep Vanmarcke / De Stringe(V) / aperitief vanaf 11u30 / barbecue vanaf 12u30 tot 13u30 / in aanwezigheid van Sep Vanmarcke

Jeugd
za 5

Kinder- en Jeugdboekenbeurs / Oude kerk(V) / open op za van 14u tot 18u en op zo van 10u tot 18u / toegang gratis / org. Gezinsbond Vichte
ook op zo 6

wo 23

Ijsschaatsen | zie rubriek vrije tijd

ma 28

Vakantie-atelier Casa Blanca / Mensindezaal(T) / t.e.m. do 31

Varia
di 1

Bloedinzameling / De Stringe(V) / van 17u30 tot 20u

wo 2

Bloedinzameling / Zaal Ansold(A) van 17u30 tot 20u

do 17

Bloedinzameling / Mensindezaal(T) / van 17u30 tot 20u

za 19

Pirobak / in Nieuw Yvegem(I) / bij Luc Lakiere / ook op zo 20

za 19

Pirobak / in de Bergrust(A) / bij Dimitri en Linda / ook op zo 20

zo 20

KWB Koekjeskaarting | zaal De Linde | doorlopend vanaf 9u | vanaf 14u: verse wafels verzorgd door Femma

di 22

Bloedinzameling / Zaal De Linde(I) / van 17u30 tot 20u

za 26

Pirobak / in Den Ouden Koestal(T) / bij Marc en Rita Delobelle / ook op zo 27

zo 27

Pirobak / in de Casino(A) / bij Maria Demesmaeker

zo 3 nov Pirobak / in den Heirweg(A) / bij Corine
zo 3 nov Pirobak / in ’t Schuttershof(K) / bij Peter Declercq
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