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september 2013

Dienst Burgerzaken ook op zaterdag open
Vanaf 1 september staat deze enthousiaste ploeg ook op zaterdag voor je klaar

Vanaf 1 september 2013 zal de dienst Burgerzaken (= bevolking, burgerlijke stand, rijbewijzen en strafregister) in het hoofdgemeentehuis
iedere zaterdag van 9u tot 11u open zijn. Zo willen wij jullie een nog betere dienstverlening aanbieden en tegemoetkomen aan de vraag van
de burgers die zich tijdens de week moeilijk kunnen vrijmaken. Uit de enquête die het gemeentebestuur een paar maanden geleden uitvoerde,
bleek immers dat de bevolking echt wel nood had aan bijkomende openingsuren en dat liefst op zaterdag.
De openingsuren van het hoofdgemeentehuis zien er vanaf 1 september 2013 dus als volgt uit:
maandag
8u-12u
dinsdag		
8u-12u | 13u30-18u30
woensdag
8u-12u | 13u30-17u (in de namiddag alleen dienst Burgerzaken)
donderdag
8u-12u
vrijdag		
8u-12u
zaterdag		
9u-11u (alleen dienst Burgerzaken)
Antennepunt Vichte: ook gewijzigde openingsuren
Opgelet: De openingsuren in het antennepunt Vichte veranderen ook: daar kan je nu nog uitsluitend op maandag- en donderdagnamiddag van
13u30 tot 17u terecht.
Sluitingsdagen september
Hoofdgemeentehuis Anzegem, bib Anzegem & Jeugddienst
maandag 2 september 2013
dienst Cultuur & Toerisme 				maandag 16 september 2013
dienst Sociaal Welzijn					dinsdag 17 september 2013
Containerparken Anzegem & Vichte				
dinsdag 17 september 2013
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Op zondag 29 september kan je in domein Hemsrode genieten van de spektakelrijke Cross-Country.

Internationale Cross-Country
Military Waregem organiseert - met steun van gemeente Anzegem - tijdens het laatste weekend van september voor de 33ste keer haar Internationale Eventingwedstrijd. Dit paardenevenement omvat dressuur, springen en een spektakelrijke Cross-Country. Deze laatste discipline
vindt plaats op zondag 29 september van 9u tot 18u op het kasteeldomein ‘Hemsrode’. Ruiter en paard moeten binnen een bepaalde tijd een
Cross-Country-parcours met natuurlijke hindernissen afwerken.
Op die dag kan je naast het volgen van een spannende wedstrijd ook wandelen door het kasteeldomein of een bezoekje aan de lifestylebeurs
brengen. Ook de allerkleinsten worden verwend met kinderanimatie, springkasteel,…
Bosdag voor kinderen met (groot)ouders
Op vrijdagvoormiddag 27 september doet domein Hemsrode dan weer zijn deuren open voor de kinderen. Vanaf 9u30 kunnen deze samen met hun (groot)ouders er terecht voor een bosdag. Het is de bedoeling dat ze 4 kilometer wandelen en
zo het domein beter leren kennen én waarderen. Daarenboven krijgen ouders de kans om via school maximaal twee kaarten tegen halve prijs voor de Cross-Country op zondag aan te kopen. Meer informatie hierover zullen de ouders via de scholen krijgen.
Deze twee initiatieven kwamen tot stand via Bonanza (Breed Onderwijs Netoverschrijdend in ANZegem Aanmoedigen), met de medewerking
van het Bloso-eventingteam en de heer en mevrouw de Maere d’Aertrycke.
Meer info? www.eventingwaregem.be

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?
Hoe kan je jouw woning zorgeloos verhuren? Kom daarvoor naar onze
verhuurdersvergadering.
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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.

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

Algemeen

Bescherm je fiets tegen diefstal
& laat hem gratis graveren
Jaarlijks worden er duizenden fietsen gestolen. Een eenvoudige
manier om jouw fiets te beschermen tegen diefstal is door hem te
laten graveren. Je rijksregisternummer wordt dan aangebracht op
het fietsframe.

Op 2 oktober kan je jouw fiets gratis laten graveren & technisch controleren.

mobiele dienstverlening
ocmw enkel nog in Anzegem

Politie Mira biedt deze dienst gratis aan en ze organiseert daarom ook dit jaar een grote fietsgraveeractie. Deze vindt plaats op
woensdag 2 oktober van 14u tot 17u in de loods van de gemeentelijke Technische Dienst, Landergemstraat 25. Daarnaast kan je ook
jouw fiets technisch laten controleren.

Computeren met muziek en foto’s
In deze cursus – georganiseerd door CVO Waregem, Anzegem, Tielt en i.s.m. het gemeentebestuur - leren we o.a. CD’s en DVD’s branden, staan we stil bij het gebruik van muziek
en film en besteden we veel aandacht aan het omgaan met digitale foto’s van een camera
of een scanner.
Hoe zet je je foto’s op computer, hoe kan je ze laten afdrukken of een digitaal album
samenstellen? We zien ook enkele basistechnieken om foto’s te bewerken en te retoucheren. Op het einde van de cursus leren we hoe je een klein digitaal filmpje kan maken
met behulp van Windows Movie Maker.
zaterdagvoormiddag | 9u tot 11u45 | start op zaterdag 7 september | gemeenteschool Vichte (Beukenhofstraat 38) | 90 euro | per cursist is er een computer
Info en inschrijvingen:
dienst Sociaal Welzijn - Beukenhofstraat 42 - tel 056 78 26 23

Vanaf 1 oktober 2013 biedt het OCMW enkel nog in Anzegem een mobiele dienstverlening aan. In het hoofdgemeentehuis
(De Vierschaar 1) kan je iedere dinsdagvoormiddag van 8u30-11u30 bij onze
maatschappelijk werker terecht.
In Kaster, Tiegem en Ingooigem zal er
dus GEEN dienstverlening meer zijn en
dit door de geringe opkomst.
Wie zich moeilijk kan verplaatsen, kan op
het nummer 056 77 88 28 wel een huisbezoek aanvragen.
Openingsuren OCMW-gebouw
(Lieven Bauwensstraat 40)
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		

14u-16u30
14u-18u30
9u-11u30
9u-11u30
9u-11u30

Dankzij deze cursus zal je o.a. je mooiste foto’s en herinneringen op de computer kunnen bewaren
en in een digitaal fotoalbum gieten.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leefomgeving

Bestrijdingsmiddelen
aan banden gelegd
De Vlaamse overheid heeft het gebruik
van chemische
bestrijdingsmiddelen
door overheidsdiensten sterk aan banden
gelegd. Dit vanuit een terechte bezorgdheid voor milieuverontreiniging en volksgezondheid.
Daardoor mogen we vanaf 2015 niets
meer van chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken en zal onze Groendienst zijn
werkwijze dus moeten aanpassen.
Wij proberen echter de gevolgen voor de
netheid van onze parken, plantsoenen en
wegen zo minimaal te houden en vragen
van de bevolking begrip voor deze nieuwe
wettelijke beperkingen. Het verbod op
chemische bestrijdingsmiddelen zal de
natuur alleen maar ten goede komen.

Boscomplex ANWP
De bosgroepen Ijzer en Leie en Vlaamse
Ardennen starten in de regio AnzegemAvelgem-Waregem-Wortegem-PetegemOudenaarde-Kruishoutem het nieuwe boscomplex ANWP op. Op die manier kan het
beheer van bossen efficiënter en goedkoper
verlopen. Boseigenaars zullen zo o.a. kosteloos een gezamenlijk uitgebreid bosbeheerplan kunnen laten opmaken.
Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je op onze webstek.

Boseigenaars kunnen zich inschrijven voor het nieuwe boscomplex.
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Op stap zonder auto: een hele verademing
Week van de Mobiliteit van 16 tot en met 22 september
Op 16 september is het opnieuw de Week van de Mobiliteit. Doe mee en laat
je zelf overtuigen van de voordelen van duurzame mobiliteit.
Breng je kinderen met de fiets of te voet naar school tijdens de STRAPDAG,
pendel duurzaam naar je werk tijdens Car Free Day of beleef de Autovrije
Zondag in tal van steden en gemeenten.
Supporter mee voor Kortrijk en Aalst tijdens de City Cycle Challenge en kom
alles te weten over autodelen tijdens het Deelfeest.
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Surf naar www.weekvandemobiltieit.be en ontdek de mogelijkheden
om deel te nemen.
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Senioren

Zot van gezond
Zin in een sportieve namiddag met de keuze
uit een ‘Zot van Gezond’-wandeling (6 of
3km) of een spelnamiddag met onder andere ‘Viking Kubb’ (nieuw soort petanquespel),
leuke gooispelen en reuzengezelschapsspelen? Kom dan op maandag 30 september
om 14 uur naar zaal Ansold.
4 euro (koffie en dessertbord inbegrepen)
inschrijven voor 20 september bij dienst
Sociaal Welzijn (056 78 26 23) of Sportdienst (056 68 02 02).

Senioren kunnen tijdens ‘zot van gezond’ o.a. kiezen voor een wandeling.

Seniorenkaarting
Op maandag 7 oktober is er de jaarlijkse
kaarting bieden en manillen. Je kan kiezen
uit deelname aan de prijskaarting of enkel
aan de fruitkaarting. Wie afvalt uit de prijskaarting schuift automatisch door naar de
fruitkaarting.
7 oktober | de Stringe | 14 u stipt
inleg: 1,50 euro (consumptie inbegrepen)
inschrijven kan tot en met 20 september via dienst Sociaal Welzijn:
tel 056 78 26 23
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
of via een seniorenvereniging

Cursus ‘Windows 8’
In deze cursus – georganiseerd door CVO
Waregem, Anzegem, Tielt en i.s.m. het gemeentebestuur - leer je de nieuwe Windows 8 van A tot Z kennen.
iedere dinsdagnamiddag van 13u1515u45
start op dinsdag 3 september | 20 lessen
per cursist is er een computer
70 euro
plaats lessen: gemeenteschool, Beukenhofstraat 38
inschrijven via dienst Sociaal Welzijn:
tel 056 78 26 23
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
Windows 8 ziet er volledig anders uit dan de vorige versies.

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

Open Monumentendag schiet nieuw cultuurseizoen op gang!
Op zondag 8 september vindt de 25e editie van Open Monumentendag plaats. Voor
deze feesteditie voorziet het programma
in onze gemeente heel wat extra randanimatie die voor een unieke sfeer in en om
de opengestelde locaties zal zorgen:
Oude Kerk Vichte
• doorlopend gidsbeurten vanaf 14u30
door Karel Demeulemeester
• fototentoonstelling “dorpsfeesten in
onze deelgemeentes door de jaren heen”
Het Lijsternest Ingooigem
Tuin en gelijkvloerse verdieping worden gegidst door de architecten bevoegd voor dit
restauratieproject.
Toegankelijk van 10u tot 18u.
Een unieke kans om het huis te zien vooraleer
de volledige inboedel terugkeert. Stap samen
met Streuvels zijn net voltooide woning binnen.
Domein Oud Kasteel Vichte
• doorlopend gidsbeurten vanaf 14u door
Filip Santens
• fotoprojectie ‘oud kasteel als feestdecor’
• filmprojectie ‘Sagitta 1598-1998’ door
Vichte on the movie
• grimeren voor kinderen door de
Roodvonkgrimecaravaan: 14u30-17u30
• swingzapoppin door Nomad Swing & The
Dipsy Doodles (live muziek: pareltjes uit de
gloriedagen van de swing). Eerste
voorstelling om 14u30 en daarna om
15u20, 16u10 en 17u.
• afsluitend concert door het muzikaal
collectief bOOmfanfare, om 17u30

De bOOmfanfare - en dat mag je letterlijk nemen - sluit Open Monumentendag af.

• authentieke jaren 30-sfeer dankzij de
aanwezigheid van een oldtimerclub en
gratis mogelijkheid om je in een
aangepaste outfit te laten fotograferen
• win gratis tickets voor een voorstelling van
het Gemeenschapscentrum bij de
cultuurcamionette

• medewerking van de wereldwinkel voor
een lekkere koffie met taart!
De toegang op alle locaties is gratis.
Meer
info:
Cultuurdienst:
056 68 82 50 of op www.anzegem.be

Nomad Swing & The Dipsy Doodles zorgen voor muziek uit de jaren 30.

Al een ticket voor de volgende cultuurvoorstellingen?
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Jummoo caramélisé – Jummoo
za 28 september – 20u – De Stringe - €13

Wij varkenland- Lucas De Man
vr 4 oktober – 19u30 (met inleiding)
Ansold - € 10

Abonnement:
vanaf 3 verschillende voorstellingen

Frederik moet optornen tegen de immer hyperactieve Ron, die met zijn stembanden over
ongekende wegen schuurt. Visuele humor en
muziek in een exclusieve show speciaal voor
ons Gemeenschapscentrum!

Een indringend stukje theater over de
schoonheid van de boerenstiel, over roots en
dromen, over terugkeren en doorgaan en het
leven op het platteland.
m.m.v. Landelijke Gilden AKTIV

Abonnementen en de cultuurbrochure aanvragen kan bij de Cultuurdienst:
tel 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be.
www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur

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

Meldingskaart

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

Datum: ...................................................................... Naam van de melder: ...............................................................................................................
Adres van de melder: ....................................................................................................................................................................................................
Tel: .......................................................................... E-mail: .....................................................................................................................................
Omschrijving van de vraag of het probleem (wat, wanneer, waar,…)

UiT in Anzegem
Cultuur
za 31 aug

WD fotografeert / Anzegem / raadszaal gemeentehuis Anzegem / 14u tot 19u / ook op zondag 1 sep: doorlopend 10u tot 19u
/ organisatie en info: DF Anzegem-Kaster m.m.v. Gemeente Anzegem

zo 8 sep

Open Monumentendag en start cultuurseizoen Anzegem / zie rubriek vrije tijd

do 19 sep

Vers Geperst / voorstelling boekenpakket en jaarprogramma DF Anzegem-Kaster-Ansold / vanaf 17u / ook op vr 20 sep vanaf
15u30

vr 20 sep

Tentoonstelling Erna Hemelaere / met werk van Erna Hemelaere (keramiek), Akemi Limura (keramiek), Dirk Popelier (beeldhouwen), Sol Michiels (beeldhouwen en Japanse kalligrafie) / Oude kerk(V) / open op vr van 18u tot 22u en op za en zo van
11u tot 19u. / t.e.m. zo 29 sep

zo 22 sep

Startvergadering + boekententoonstelling / Mensindezaal Tiegem / org. Davidsfonds Tiegem-Ingooigem

di 24 sep

Lezing van de Nederlandse auteur Helen Vreeswijk / 20u / bib Anzegem

di 24 sep

Interactieve voordracht: “De kunst van het loslaten” / door Dennis Deridder (transformatiecoach) / 19u30 / OC
Groeninge(K) / org. Gezinsbond Kaster

do 26 sep

Viva-voordracht: “Praat erover met je dokter!!” / 14u / café-zaal De Sportduif(A)

za 28 sep

Muzikale humor: “Jummoo Caramélisé” door Jummoo / 20u / De Stringe(V) / €13 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem
m.m.v. Muziekacademie Waregem en plaatselijke afdelingen Anzegem

Senioren
di 17 sep

Voordracht: “Cholesterol: mijn vriend of vijand” / door dhr. Koen Margo / 14u / Gasthof ’t Park(T) / 056 68 73 10 / org. 50
Actief Anzegem

Sportief
za 31 aug

Dwars door Grijsloke / Stratenloop: jeugdwedstrijden om 12u30 over 500m, 1.000m en 1.500m / 21 km om 13u30 en massaloop 7 km om 16u / org. Dwars door Grijsloke VZW

zo 1 sep

8ste Gezinsfietstocht / Vertrekplaats: VBS Ingooigem / tussen 13u30 en 15u30 / hapjes en drankjes voorzien op de stopplaatsen / org. KWB Ingooigem / info: 056 77 24 72

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem
zo 8 sep

19de Prutsketochten / Start aan De Stringe(V) / Afstanden: 6-12-18-25-35-42 km / starturen: 7u tot 15u / org. De
Textieltrekkers(V)

zo 15 sep

Kermisfeesten Tiegem / Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen / 15u / org. Wielerclub “De Bergklimmers”(T)

zo 15 sep

Wandelen met ’t Sportkliekske / 14u / café-zaal De Sportduif(A)

Feest
do 29 aug

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Vinkenzetting / 18u / café-zaal De Sportduif(A)

vr 30 aug

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Duivenvlucht inkorven Arras-Brionne / café-zaal De Sportduif(A)

vr 30 aug

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / 2e speeldag kwis Beker van de Burgemeester / Feesttent Oudstrijdersstraat(A) / 19u30 /
org. KWB Anzegem, Ouderraad VBA en de Volkse Kermis

za 31 aug

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / om 15u stepjeswedstrijd rond de kerk / om 18u30 prijsuitdeling en animatie van PapaChico / café-zaal De Sportduif(A)

zo 1 sep

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / 28e Volkse Kermis met feestmaaltijd opgeluisterd door DJ Billy en in de namiddag volksspelencompetitie / Optreden van Kip van Troje – Tine Hofman met “Mevrouwtje Mevrouw en Butler” om 13u / Feesttent
Oudstrijdersstraat(A)

zo 1 sep

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Kermismenu bij brasserie “Oud Gemeentehuis” / Muziekconcert met K.F. “De Eendracht” en
slagwerkgroep “Tagadatra” + vuurwerk om 22u met steun van het gemeentebestuur

ma 2 sep

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / om 12u lunch met geanimeerd optreden van Papa Chico / café-zaal De Sportduif(A) / om
14u alle kleuters gratis naar de kermis

di 3 sep

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / om 17u30 prijskamp bolling met gratis barbecue / café-zaal De Sportduif(A)

za 7 sep

Indian Summer Festival Kaster / met optreden van “Rock Stovrie” (rock covers) om 18u, “Rolling Beatles” (Rolling Stones +
Beatles tribute) om 20u, “Bad Medecine” (Bon Jovi tribute) om 22u / Varentstraat 29, Kaster / toegang gratis

vr 13 sep

Doorlopend Conservenkaarting t.v.v. Vinkenmaatschappij “De Statiezangers” / café-zaal De Sportduif(A) / ook op za 14
sep

za 14 sep

Kermisfeesten Tiegem / “Tiegem Rockt” / met optreden van “The Band of Willies”, “Steven H”, “The Bollock Brothers”,
“Koyle” / met spetterend vuurwerk / toegang gratis

za 14 sep

Kermisfeesten Tiegem / 20u / Pijproking voor mannen en vrouwen in ’t Park(T) / €75 prijzen / org. Pijpenclub “De
Meneerkes”(T)

za 14 sep

Kermisfeesten Vichte / ook op zo 15 sep

ma 16 sep Kermisfeesten Tiegem / 10u /Plechtig Jaargetijde voor de overleden parochianen / 19u barbecue in Zaal ’t Park(T) – inschrijven vooraf
do 19 sep

Gezellig samenzijn met Jason Bradley / 14u30 / café-zaal De Sportduif(A)

za 21 sep

Conservenkaarting / vanaf 15u in de feesttent achteraan de kerk Grijsloke / org. Ouderraad “De Verrekijkers” Grijsloke /
iedereen welkom

zo 22 sep

“Feest in het Dorp” / met kinderrommelmarkt, muzikaal aperitief, barbecue, clown Jaspie, vrij podium, kinderanimatie en
kinderoptreden / feesttent op de parking achter de kerk Grijsloke / 10u / org. Ouderraad “De Verrekijkers” Grijsloke

za 28 sep

Steak- & Visfestijn t.v.v. Yvegem Sportief / vanaf 11u30 en vanaf 19u / ’t Smesseplein(I) / €17 / kindermenu verkrijgbaar /
reservatie en info: 0475 56 75 99 / ook op za 5 okt

za 28 sep

Kaas- en wijnavond / “’t Smeske” Tiegem / vanaf 19u / €18 / info: 056 68 71 62 / iedereen welkom

za 28 sep

Fruitkaarting t.v.v. Supportersclub Sep Vanmarcke / vanaf 18u / Gasthof ’t Park Tiegem

za 28 sep

Spaghetti-avond / café-zaal De Sportduif(A) / org. Viva / iedereen welkom

zo 29 sep

Kermisfeesten Kaster

Jeugd
za 14 sep

Spetterende kinderfuif / Zaal Ansold(A) / van 15u tot 16u30 / €3 / org. Gezinsbond(A)

Varia
za 14 sep

Tweedehandsbeurs / Zaal Ansold(A) / van 10u tot 13u / org. Gezinsbond Anzegem

zo 15 sep

Kermisfeesten Tiegem / Rommelmarkt voor kinderen / Mensindezaal(T) / vanaf 10u / org. Gezinsbond Tiegem
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