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Kunstze!

Waar zit dat jong talent in Anzegem?
Stiekem zin om op een podium te staan? Of heb je misschien allures als kunstenaar? Dan heb je geluk! Het Gemeenschapscentrum
en Jeugddienst Doekézot zijn namelijk op zoek naar lokaal talent in Anzegem.
De vorige editie van onze cultuurhappening Kunstze! was een schot in de roos. Een twintigtal enthousiaste jongeren (zie foto) lieten ons proeven
van hun talenten: zang, dans, muziek, schilderkunst, fotografie, ... en bezorgden de aanwezigen een mooie avond.
En ook dit jaar willen we opnieuw creatieve Anzegemse jongeren een podium geven om te tonen wat ze allemaal te bieden hebben. Heb je zin
om hierin mee te stappen? Schrijf je dan voor eind juni in via www.anzegem.be/kunstze. Wie door de eerste voorronde geraakt, maakt kans
om enkele workshops te volgen om zijn of haar act of werk nog beter te kunnen ontwikkelen. Samen willen we uiteindelijk tot enkele mooie
toonmomenten voor een ruim publiek komen.

Hoe pakt de Groendienst het onkruid aan?

Sinds 1 januari 2015 mogen we geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken

In deze nieuwsbrief:
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Het wordt een heus karwei om zonder bestrijdingsmiddelen het onkruid aan te pakken.

Aangezien de Groendienst geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer mag gebruiken, probeert
men nu preventief het onkruid de kop in te drukken. Tijdens het snoeien verhakselen ze ter
plaatse het snoeihout tussen de struiken. Deze laag schors is namelijk een goede buffer tegen onkruid. Op de kale stroken naast de hagen, zaaien ze dan micro klaver. Dit houdt het onkruid tegen en neemt bovendien de stikstof uit de lucht op en geeft deze als meststof af aan
de planten. Bij recente aanplantingen kiezen ze bewust voor bladhoudende bodembedekkers. Deze soorten groeien snel dicht zodat het onderhoud tot een minimum wordt herleid.
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Tiegemse horecazaken

LIVE-uitzending:

GROOT SCHERM

Breng jouw oude kleren
naar de kledijwinkel

Rondje Tiegemberg

Pronostiek:
Pronostiek “Hoe snel rijdt

Sep Vanmarcke de Tiegemberg op?”

12u30: Doortocht RONDE VAN VLAANDEREN
Met medewerking van:
Niet op de openbare weg gooien.

Bergcomité Tiegem

V.U. Lydie Demeyere,
Westdorp 69, 8573 Tiegem

Zangkoor
Cantate
11 juli-comité
Anzegem

Sportief de zomer
tegemoet

Algemeen

32.705
Dit is het bedrag
dat er in 2014 aan Anzegembonnen
werd verkocht/uitgegeven.

Wat betekenen onze straatnamen?

Razen- en Krekelheedstraat: heide werd vroeger in Anzegem als ‘heede’ uitgesproken
en Raas was een veel voorkomende voornaam. Dus Razenheedstraat betekent letterlijk de
heide van Raas en Krekelheedstraat: de heide waar er veel krekels zitten.

Waarvoor kan je terecht in de
lokale politiepost?
In de lokale politiepost (Beukenhofstraat 42) versterken een extra agent en een administratief medewerker sinds kort het team
van de wijkinspecteurs.
Bij hen kan je terecht voor klachten en aangiften die kunnen afgehandeld worden in een kort tijdsbestek (bv. verlies en diefstal van
documenten, aangifte beschadigingen, aangifte verkeersongeval met
vluchtmisdrijf, …). In het zonaal onthaal in Waregem (Schakelstraat)
kan je dan weer terecht voor klachten en/of aangiften van meer omvangrijke aard of buiten de openingsuren van het lokale onthaal.
De wijkinspecteurs van Anzegem kan je terugvinden in de lokale politiepost aan de Beukenhofstraat.

Wijkpost Anzegem is open op: ma, di, do, vr en za: 9u-12u en
wo: 14u-18u

Nieuw subsidiereglement
Organiseer je een vernieuwend evenement,
wijkfeest of grootschalige manifestatie? Ga
dan zeker eens na of je recht hebt op een
subsidie. De verschillende subsidiereglementen (met uitzondering van de subsidies die
je via de aparte toelagereglementen van de
diverse adviesraden aanvraagt) hebben we
aangepast en in één aanvullend reglement
gegoten.
Het nieuwe reglement en de aanvraagformulieren kan je vinden op
www.anzegem.be/subsidieaanvraag.

Organisatoren van bv. grootschalige manifestaties (zoals Halle-Ingooigem) kunnen bij ons een subsidie
aanvragen.

E-loket? Lekker makkelijk!
Wist je dat de gemeente een e-loket heeft? Via dit elektronische loket kan je 24 op 24 uur een
aantal administratieve procedures opstarten. Dit gaat van aanvragen van attesten, afschriften,
premies en vergunningen. Voor sommige aanvragen hoef je zelfs het huis niet uit te komen.
Gemakkelijk, toch?
In onze productencatalogus vind je dan weer een overzicht van de dienstverlening van de
gemeente. Wat moet ik doen als ik een uittreksel uit het strafregister nodig heb? Hoe bekom
ik een bepaalde milieuvergunning? Wat kan ik allemaal bij de gemeente huren en lenen?
Kom het te weten met één eenvoudige muisklik: www.anzegem.be/e-loket
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Leefomgeving

foto: F. Pattyn

Rare vogels in Anzegem
De voorbije weken werd het Sint-Arnolduspark druk bezocht door natuurfotografen. Iedereen wil immers de “middelste bonte specht” fotograferen. Deze vogel is in onze regio erg zeldzaam en trekt daarom veel natuurliefhebbers. Dat deze zeldzame vogelsoort zich thuisvoelt in
het park is een pluim voor het natuurbeheer in het domein. De gemeente investeert hierin mee via sociale tewerkstelling (ecologisch maaien bosbeheer) om zo de biodiversiteit in de gemeente te bevorderen.

Jouw oud gerief verdient een nieuw lief!
Als je de grote schoonmaak doet, denk je dan aan De Kringloopwinkel?

De Kringloopwinkel zoekt voor al jouw oud gerief een nieuw lief! Denk maar aan keukengerei, servies, kaders, kledij, elektrische apparaten, puzzels, poppen,... Kortom alles dat nog
bruikbaar is door iemand anders.
Medewerkers van de Kringloopwinkel kijken alles na en voeren eventueel herstellingen uit.
Door daarna een democratische prijs op het product te kleven, kan iedereen aankopen doen
in De Kringloopwinkel, zeker ook wie het niet breed heeft.
Wil je dus van jouw spullen af? Breng ze dan naar één van de kringloopwinkels (o.a. in
Beveren-Leie en Avelgem), laat ze gratis afhalen (tel 056 23 29 40) of deponeer jouw kledij
en textiel in de kledijbakken op het containerpark.
www.dekringloopwinkel.be
www.facebook/dekringloopwinkel

Ga met de fiets winkelen en val in de prijzen
Ga van 26 april tot 31 mei met de fiets winkelen en maak zo kans op één van de dagelijkse
mooie prijzen, uitgereikt over heel Vlaanderen. Iedere rit naar een deelnemende handelaar is
een nieuwe kans om een prijs te winnen.
Heb je tijdens de campagneperiode niet gewonnen? Niet getreurd, je maakt dan nog steeds
kans op de unieke Belgerinkel-fiets, exclusief voorbehouden voor deelnemers van Anzegem.
De deelnemende handelaars herken je aan de Belgerinkel-affiche of kan je terugvinden op
www.belgerinkel.be/anzegem.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leven & Welzijn

Schenk jouw oude kleren aan de kledijwinkel

De aankoop van kledij neemt vaak een grote hap uit ons budget. Daarom opende het OCMW een tweedehandswinkel waar je met beperkte
financiële middelen terecht kunt voor de aankoop van modieuze kledij aan democratische prijs. Inwoners die over onvoldoende middelen
beschikken om een menswaardig leven te leiden, kunnen een lidkaart aanvragen bij de Sociale Dienst van het OCMW.
Wij kunnen echter alleen maar kledij aanbieden die we krijgen. Wie dus kledij wil wegdoen die nog in goede staat is, kan die gerust binnenbrengen bij het OCMW of in de kledijwinkel zelf. De ideale manier om jouw kledij een nieuw leven te geven!
OCMW Anzegem | Lieven Bauwensstraat 40 | tel 056 77 88 28 | info@ocmwanzegem.be
Kledijwinkel | Schaagstraat 2, 8570 Anzegem (achterkant van de serviceflats residentie Heirwege) | dinsdag: 13u30-16u30

Bloed geven
doet leven
Ook jij kan iemand zijn leven redden. Dagelijks hebben mensen immers bloed, plasma
of bloedplaatjes nodig. Ben je tussen 18 en
66 jaar oud en in goede gezondheid, aarzel
niet om bloedgever te worden!
Dit kan telkens van 17u30 tot 20u op
volgende data en locaties:
zaal Ansold (Landergemstraat 1a),
wo 1 april
De Linde (Lindeplein 1),
do 9 april
De Stringe (Ommersheimplein 4),
di 21 april
Mensindezaal (Westdorp 3),
do 16 april
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Jesse Verschuere, voor Artsen zonder Grenzen in Zuid-Soedan:

“Niet aan de zijlijn
blijven staan.”

Anzegem is al vijf jaar
een FairTradegemeente

“Is de choco die door
kinderarbeid gemaakt
wordt, wel de choco
die wij willen eten?”

Peruviaan
Victor Limaypuma
bij ons op bezoek

Ontdek het
fotoverslag!

Anzegem FairTradeGemeente

“Onderschat je eigen macht niet”

Dit

jaar is Anzegem
al
vijf jaar een
FairTradegemeente. Zo dragen we op een
heel concrete manier bij aan
een waardig bestaan voor de
kleine boer in het Zuiden en
de duurzame producent in het
Noorden. Deze titel behaalden
we door de enthousiaste FairTrade-trekkersploeg die ons
probeert warm te maken voor
het verhaal achter FairTrade.
Maar wat drijft deze trekkersploeg? We laten het Marthe,
Lieven, Sarah en Isabelle zelf
vertellen.
Het verhaal
van Lieven

“Liefdadigheid is nobel. Geld
geven om mensen te helpen, is
goed, moet gebeuren. Maar als
je niets aan de structuren, aan
de wetmatigheden doet, lost dit
niets op. Geef mensen geen vis,
leer hen vissen. Een mooi principe. Maar als de mensen die
vissen voor hun vis geen leefbare
vergoeding krijgen, zijn we even
ver van huis.”
“Als Oxfam stelt dat momenteel
85 super rijken evenveel bezitten als de armste helft van de
wereldbevolking, dan kan dat
niet zonder dat die 50% op één
of andere manier onrechtvaardig
behandeld worden.

weten dat sommigen zich daarmee verrijken op kap van de
kleinschalige sinaasappeltelers?
Dit vraagt allemaal niet zoveel
inspanningen. Het fairtradelabel op de verpakkingen wijst de
weg. Maar je kunt daardoor wel
je bijdrage leveren aan een betere wereld. Handelaars zijn daar
gevoelig voor. Kiezen consumenten voor producten met het fairtrade-label of niet? Dit bepaalt
hun aanbod.”

Het verhaal
van Marthe

“Verre reizen, de wereld zien
en anderen helpen lagen aan
de grondslag van
“85 super rij- mijn opleiding
“Wat kunnen wij
ontwikkelingssaken bezitten menwerking. Na
hier aan doen?”
vragen
mensen
evenveel als deze opleiding en
zich dan af. Wel,
mijn stage in de
de armste
onderschat je eiFilippijnen, wilde
helft van de ik hiermee iets
gen macht niet.
Kies bewust voor
doen in mijn vrije
wereld”
de producten die
tijd. Zo rolde ik in
je mee neemt, kies
de FairTrade-trekbewust waar je gaat kopen. Is kersgroep.”
de choco die door kinderarbeid
gemaakt wordt, wel de choco “Waarom niet FairTrade als je
die wij willen eten? Verdient de dan toch iets moet kopen? Met
fruitsap die wij kopen, wel om de trekkersgroep wijzen we de
meegenomen te worden, als wij weg, want er zijn veel initiatie-

ven. Is de FairTrade koffie in de
supermarkt ook echt FairTrade?
Ja natuurlijk! En de patatjes die
ik bij de boer ga kopen, zijn die
ook FairTrade? Ja, blijf dat doen!
De boer krijgt een mooie prijs, jij
lekker eten en het voedsel legt
geen onnodige kilometers af.
Iedereen heeft het druk,dus FairTrade in de supermarkt kopen en
je groentjes rechtstreeks bij de
boer zijn pure tijdswinst en goed
voor de wereld!”
Het verhaal
van Sarah

“Eerlijke handel, stil staan bij
armoede, lokale handel stimuleren: het pakket van de FairTradewerkgroep was vijf jaar geleden
uitdagend. Toen stond alles nog
in zijn startblokken en hadden
we maar 1 doel: Anzegem wordt
een FairTradegemeente. En dat is
ons gelukt.”
“Door als gemeente mee te werken aan FairTrade stimuleer je
bewust en onbewust ook je inwoners. We merken dat we in 5
jaar tijd toch meer en meer nieuwe mensen bereiken met onze
acties. Verenigingen, scholen,
horecazaken, lokale boeren, ze
dragen allemaal hun steentje bij.
Ons volgende doel is om van de

Anzegemnaren zoveel mogelijk
FairTradefans te maken!”
Het verhaal
van Isabelle

“Als
ambtenaar
internationale
samenwerking
bestaat mijn taak er vooral in om
de contacten met de gemeente
te onderhouden en ervoor te zorgen dat acties mogelijk gemaakt
worden en gefinancierd raken. Ik
doe mijn hoed af voor de mensen van de trekkersgroep die in
hun vrije tijd willen werken aan
het stimuleren van eerlijke handel en de verkoop van FairTrade
producten.”
Jouw straat ook een FairTradestraat? We geven jullie alvast 100 euro subsidie!
Organiseer een activiteit, gebruik hierbij minstens 30%
producten uit eerlijke handel
en laat de bewoners van minstens 30 huizen uit je straat
of 70% van de huizen indien
je straat minder dan 30 huizen telt, zich engageren om
minstens 4 keer per jaar Fair
Trade te kopen.
Meer info? Of zelf meewerken?
dienst Ontwikkelingssamenwerking, tel 056 68 02 02
wereldraad@anzegem.be

Bezoek uit Peru | fotoverslag
Op uitnodiging van Broederlijk Delen kwam de Peruviaan Victor Limaypuma begin maart naar Anzegem. Victor woont en werkt in
het hooggebergte van de Andes dicht bij Cusco. Hij is niet alleen landbouwer, maar ook een mensenrechtenactivist. Hij ijvert voor het
behoud van de natuur en de landbouw.
Met medewerking van de Peruviaanse regering zorgt de mijnbouw, in handen van westerse en Chinese multinationals, er immers voor
een sterke milieuverontreiniging. Boeren hebben het hierdoor moeilijk om productief te blijven of worden via corruptie onteigend.
Victor zoekt daarom zelf naar alternatieven om de toekomst van zijn volk veilig te stellen door bv. het opzetten van kleinschalige
viskweek, aanbrengen van irrigatiesystemen en het kweken van lama’s voor vlees- en wolproductie.

Op zijn bezoek in onze gemeente kwam Victor te weten hoe er
bij ons varkens gekweekt worden. Dirk Colman uit de Zilverberg
gaf een rondleiding in zijn bedrijf.

Victor was enorm onder de indruk van de overvloed aan water
die wij hebben. Bernard Peirs en priester Jan Van Sevenhant
leidden hem rond in het drinkwaterreservoir in Tiegem.

Victor vertelt zijn verhaal aan de vormelingen van de federatie Anzegem.

Containerpark? Ook dat was nieuw voor
de Peruviaan. Ine legt het systeem uit.

In die week was er ook een Noord-Zuidquiz t.v.v. Broederlijk Delen

Bij de familie Voet kwam hij het reilen en
zeilen van een landbouwbedrijf te weten.

Anzegem en de wereld

“Geconfronteerd met immens verdriet”

Anzegemnaar Jesse Verschuere voor Artsen zonder Grenzen in het buitenland
“Omdat ik niet van de zijlijn wil staan
roepen, maar daadwerkelijk een verschil
wil maken voor mensen die door tegenslag, oorlog, onrechtvaardigheid zich in
een erbarmelijke situatie bevinden.” Dat
is de reden waarom Anzegemnaar Jesse
Verschuere voor Artsen Zonder Grenzen
in Zuid-Soedan zit. “Deze job is niet voor
iedereen weggelegd. Velen hebben er
immers een te romantisch idee over en
geven na één missie er al de brui aan.”
Al vijf jaar trekt Jesse Verschuere uit de Kapellestraat voor Artsen Zonder Grenzen naar
het buitenland. Als health promotor / community worker en antropoloog heeft hij een
job waar hij voordien enkel kon van dromen:
“Dagelijks kom ik in contact met een rijkdom van culturen”, vertelt Jesse. “Ik leer
ook ontzettend veel in korte tijd en dit zowel
op menselijk als professioneel vlak. Ik ontmoet de meest interessante persoonlijkheden en hierdoor ontwikkel ik een open en
brede visie op het leven en de wereld. Ik heb
geleerd te relativeren en ik werd me bewust
van hetgeen er echt toedoet.”
Momenteel werkt hij in Doro, in het noorden
van Zuid-Soedan, in een kamp van Soedanese vluchtelingen. “Ondertussen is het al
mijn vijfde jaar bij Artsen Zonder Grenzen”,
legt Jesse uit. “Iedere missie is anders,
met mooie en minder mooie momenten.
De meest emotionele en intensieve missie
was de ebola-interventie in West-Afrika,
waar mijn team en ik instonden voor al het
contact met de families van de slachtoffers.

Dit ging van sensibilisering over ebola en het
voorkomen van ebola tot het informeren van
de familie over de dood van een ebolapatiënt. Een Liberiaanse vader bijvoorbeeld verloor zijn volledige gezin aan ebola. De ene
dag informeer je hem over het overlijden van
zijn jongste dochter, de andere dag over het
overlijden van zijn oudste zoon, de laatste
dag over het overlijden van zijn echtgenote...
Iedere keer word je geconfronteerd met het
immense verdriet. Toch zijn er ook mooie
momenten, wanneer een patiënt bijvoorbeeld

genezen wordt verklaard, tot vreugde van de
familie en het medische team.”
Jesse raadt een job in het buitenland zeker
aan andere jongeren aan. “Maar dan wel
met het advies zich op voorhand goed te informeren over wat hen er te wachten staat.
Een bescheiden, positieve, open houding is
essentieel: je eigen afkomst dien je te relativeren, zonder al te veel oordelen te vellen”,
besluit Jesse.

Wanted: wereldse Anzegemse jongeren!
Interesse in de wereld en ben je benieuwd naar andere ervaringen van jongeren in het buitenland? Wil je zelf jouw ervaringen delen? Of wil
je gewoon vol enthousiasme meehelpen aan het wereldfeest in 2016? Kom dan op donderdag 16 april om 20u30 naar Café Local (Grote
Leiestraat 80). Meer info: www.facebook.com/wereldseanzegemsejongeren of wereldseanzegemsejongeren@gmail.com

“Hun glimlach gaf energie om verder te gaan”
Infoavond Syrië maakte 400 kinderen blij

Vorig jaar organiseerde de wereldraad een infoavond over Syrië en dit ten voordele van
de non-profit organisatie ‘SOS Syrian Children’. De avond bracht 800 euro op en daarmee konden ze 400 Syrische kinderen blij maken met handschoenen, mutsen en sjaals.
SOS Syrian Children is aan het werk in twee Turkse stadjes - Reyhanli en Antakya - nabij de
Syrische grens. In deze steden hebben ze vluchtelingenkinderen in de kampen gesteund door
er mutsen, handschoenen, sjaals, dekens, pampers en zaklampen uit te delen. Suzy Bochi van
SOS Syrian Children: “Het was een hele ervaring. Zeer triest en gelijk ook mooi. Hun glimlach
gaf ons weer energie om verder te gaan.”
www.sossyrianchildren.be

Senioren
Welkom in Oes Restaurant!

Waar lekker eten, een gezellige babbel en
plezier centraal staan.
Kom dit voorjaar gezellig tafelen in een plaatselijk ontmoetingscentrum dat we voor de
gelegenheid omtoveren tot een gezellig restaurant. Na het eten kan je deelnemen aan de
namiddagactiviteit of nog gezellig napraten
en eventueel een kaartje leggen.
De twee volgende edities vinden plaats op:
maandag 20 april 2015 | Ansold
namiddagactiviteit: Fit-o-meter
maandag 27 april 2015 | De Linde
namiddagactiviteit: danscafé

De eerste editie van ‘Oes Restaurant’ was een schot in de roos.

van 11u30 tot 14u | aansluitende activiteit vanaf 14u | € 7 (aperitief, dagschotel,
drankje) | voor 55-plussers
nood aan vervoer? tel 056 78 26 23
Inschrijven? Ten laatste 1 week voor activiteit bij dienst Sociaal Welzijn:
Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Fit-o-Meter & Danscafé
Fit-O-Meter
20 april 2015 | 14u | zaal Ansold | gratis
Via een uitgewerkte route kom je allerlei opdrachten tegen. Het parcours is uitgewerkt op verschillende niveaus en geschikt voor zowel
beginnelingen, de sportievere senior en zelfs voor mensen in een
rolstoel.
Inschrijven graag ten laatste 3 dagen vooraf op
056 78 26 23 of sar@anzegem.be
Danscafé
27 april 2015 | 14u tot 17u | De Linde | gratis
Wil je dansen of gewoon naar goede muziek luisteren en gezellig
wat babbelen? Kom dan naar ons danscafé. DJ Koen zorgt voor een
namiddag vol liedjes en melodietjes uit de tijd van vroeger en nu.
Vooraf inschrijven voor deze activiteit is niet nodig.

Zin in een dansje? Kom dan naar het volgende danscafé.

Wandeltocht

28 april | start kerk Kwaremont | 14u
gratis | 6 à 7km.

Verwenfietstocht

30 april | Ansold | 14u
€ 1,50 | 15 à 20 km
bij terugkomst een lekker biertje en een
verrassende lekkernij
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd
Design:AL

Feest op Tiegemberg!

zo 5 april 2015 | vanaf 10u | 12u30: doortocht Ronde van Vlaanderen
Ze komt, ze komt….! De Ronde van Vlaanderen, ofte, de koers der koersen, passeert op zondag 5 april opnieuw over Tiegemberg en daar willen we een groot feest
van maken.

Tiegemse horecazaken

LIVE-uitzending:

Verschillende Tiegemse verenigingen slaan immers de handen in elkaar om dit gebeuren
een bijzonder bruisend accent te geven. Er komen verschillende standjes langs de beklimming en boven - aan de bloemenweide - zal er een tent staan waarin de koers op groot
scherm gevolgd kan worden. Voor de gelegenheid laten we een echte Tiegemse Picon
brouwen en ook de allerkleinsten zullen hun hartje kunnen ophalen.

GROOT SCHERM
Pronostiek:
Pronostiek “Hoe snel rijdt

Sep Vanmarcke de Tiegemberg op?”

12u30: Doortocht RONDE VAN VLAANDEREN
Met medewerking van:
Niet op de openbare weg gooien.

Bergcomité Tiegem

V.U. Lydie Demeyere,
Westdorp 69, 8573 Tiegem

Zangkoor
Cantate
11 juli-comité
Anzegem

Hoe snel rijdt Sep Vanmarcke?
Wie dit wil, kan op die dag ook een gokje wagen.We vroegen immers aan wielrenner en
– sinds kort – Anzegemnaar Sep Vanmarcke het traject van aan de kerk in Tiegem tot aan
de top van Tiegemberg te rijden en te chronometreren. Wie weet in welke tijd hij dit traject
aflegde, maakt kans op een mand met streekproducten ter waarde van 50 euro!

Erfgoeddag 2015

Haal ook jouw erfgoedstukken van de zolder!
Op zondag 26 april vindt de 15e editie van Erfgoeddag plaats. Het thema dit jaar is Erf!
en dat betekent dat erfstukken van de bezoekers zelf in de kijker gezet worden.
Heb je zelf een schilderij op zolder of familiestuk waar je graag meer informatie over wil?
In Menen en Zwevegem staan experten voor je klaar en kan je met je erfstuk op de foto. In
Harelbeke krijg je dan weer een inkijk in de werking van verschillende archieven uit de streek
en kom je meer te weten over papieren erfgoed in al z’n facetten.
Benieuwd? Ontdek het volledige programma op www.erfgoeddagzuidwest.be.
Voorleesmarathon in Anzegem
In Anzegem is op die dag het Lijsternest toegankelijk en wil men de erfenis van Stijn Streuvels
laten herleven. Tussen 10u en 18u gaan ze de uitdaging aan om het verhaal van ‘Prutske’ (in
de hertaalde versie van Ed Franck) voor te lezen in één doorlopende voorleesmarathon.
Meer info: www.streuvelshuis.be

Buren bij kunstenaars

doe je mee?
Buren bij kunstenaars vindt dit jaar plaats
op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18
oktober 2015.
Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich
nog tot woensdag 30 april 2015 inschrijven.
Meer info via www.burenbijkunstenaars.be.
Gezocht: oude klasfoto’s van de “Aangenomen Vrije Jongensschool”
Voor het samenstellen van een tentoonstelling ter gelegenheid van Anzegem kermis zijn
we op zoek naar oude klasfoto’s uit de periode 1940-1976 van de “Aangenomen Vrije
Jongensschool” van Anzegem. Wie ons hieraan wil helpen, kan contact opnemen met
de dienst Cultuur: tel 056 68 82 50. De foto’s worden ingescand en je zo snel mogelijk
terugbezorgd.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Vrije Tijd
Al tickets voor de volgende voorstellingen van het Gemeenschapscentrum?
www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur - 056 68 82 50 - cultuur@anzegem.be

Het Grote Mini-Circus / Kristof Gouwy
ma 6 april | 14u30 | tent nabij de Stringe
3 tot 12 jaar en familie | € 6 - € 1 korting
leden gezinsbond op spaarkaart- m.m.v.
gezinsbonden
De circusdirecteur rijdt een grote kar de
piste in. Als hij de kar openklapt, blijkt daar
plots een volledig circus te staan. Het publiek
wordt uitgenodigd om de artiest bij te staan.
It don’t mean a thing if it ain’t got that
swing / The Triplettes & The Boogie Woogie Bugle Boys
za 18 april | 20u | Ansold | € 12 | m.m.v.
KVLV Tiegem-Kaster & OC d’Iefte Deerlijk
Drie swingende meiden dompelen je onder in
een heerlijk nostalgisch bad met muziek uit
de jaren ’30 en ’40.
Ans en Wilma op een onbewoond eiland
Het Paleis
do 30 april | 20u | vanaf 8 jaar en familie
CC De Schakel Waregem | €13 | € 9 (-26j)
€ 6(-12j) | € 1 korting leden gezinsbond
op spaarkaart
Twee deftige dames plannen een trip. Met
een cruiseschip mee naar zonnige oorden,
even ontspannen – dat dachten ze. Ze stranden echter op een onbewoond eiland.

Ans & Wilma komen op een onbewoond eiland terecht.

Streuvels’ Groote Oorlog / Oswald Maes
en Hilde Vanderstraeten
di 5 april | 20u | De Linde | € 10
In zijn oorlogsdagboek beschreef Streuvels
vanuit Ingooigem het miserabele leven in
bezet gebied gedurende vier jaren. Het Lijs-

ternest moest gedwongen onderdak verlenen
aan Duitse en nadien Engelse officieren en
soldaten, en 14 dagen voor de wapenstilstand onderging het zwaar geschut en een
gasaanval.

Cowboy en indiaan
Kun jij richten met jouw lasso zoals een
stoere cowboy of weet jij hoe een totempaal te bouwen als handige indiaan? Dan
is dit spel zeker iets voor jou! Laat zien dat
je de sterkste bent en verover het gebied
van de vijand.

Anzegem sport de zomer tegemoet
Jogcursus
Loop na 10 weken vlot 5 kilometer!
gratis eerste training & info op 13 april | 19u | Drie Kaven, Vichtsesteenweg | € 35

22 april | 1ste t.e.m. 6de leerjaar
29 april | 2e en 3e kleuter
Gemeenteschool Vichte | 14u-16u
€ 2, te betalen via factuur
Inschrijven via www.i-school.be/login tot
minstens één week voor de activiteit

Start lessenreeksen voor volwassenen
21 april | Yoga | 18u | Sporthal Anzegem
21 april | Aerobic | 20u | Vrije Basisschool Anzegem
22 april | Fitbal | 18u | Sporthal Anzegem
www.anzegem.be/sportinitiaties
Kleuter en lager op woensdagnamiddag
14-15u | lagere school | Kick@Sport en van 15-16u | kleuters | MultiMove
www.anzegem.be/sportacademie
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: april
Cultuur
vr 3

Viva-voordracht “Bloemschikken” / 19u / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom

za 4

Tentoonstelling / met werk van Maria Iaram (schilderijen), Johan Avoux (beeldhouwwerk),
Georgette Van Noppen (tekeningen, schilderijen), Tjerrie Verhellen (beeldhouwwerk),
Yves De Bodt (schilderijen) / Oude kerk(V) / open op za en zo van 13u tot 18u
t.e.m. zo 19

ma 6

Familievoorstelling: “Het grote minicircus” / zie rubriek Vrije Tijd

vr 17

Viva-voordracht “Biertapas-pastapas” / 19u / café-zaal De Sportduif(A)

za 18

Muziek: “It don’t mean a thing if it ain’t got that swing” / zie rubriek Vrije Tijd

za 25

Tentoonstelling Jozef Loquet / beeldhouwwerk in hout en terracotta / Oude kerk(V)
open op za van 14 tot 18u en op zo van 10 tot 18u
ook open op vr 1 mei van 10 tot 18u / t.e.m. zo 10 mei

zo 26

Prutske-voorleesmarathon in het Lijsternest op Erfgoeddag 2015 / zie rubriek Vrije Tijd

do 30

Familievoorstelling: “Ans en Wilma op een onbewoond eiland” / zie rubriek Vrij eTijd

vr 1 mei Lenteconcert “De Arnootjes” Anzegem / Jericho Tiegem / 11u / €8
vr 1 mei Bezoek Streuvelshuis gevolgd door wandeling / org. Davidsfonds Tiegem
di 5 mei

Theater: “Streuvels’ Groote Oorlog” / zie rubriek Vrij eTijd

Senioren
ma 20

Oes restaurant / zie rubriek Senioren

ma 20

Fit-o-meter / zie rubriek Senioren

ma 27

Oes restaurant / zie rubriek Senioren

ma 27

Danscafé / zie rubriek Senioren

Sportief
za 4

Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en beloften / 15u / inschrijving en prijsuitdeling in cafe-zaal De Sportduif(A)

zo 12

Wandelen met ’t Sportkliekske / 13u30 / café-zaal De Sportduif(A)

wo 29

11e Grastocht / Start aan Zaal Ansold(A) / afstanden: 4 lussen van 6 km / starturen: van 7u tot 15u / org. De Textieltrekkers(V)

Feest
zo 5

Doortocht “Ronde van Vlaanderen” op de Tiegemberg / zie rubriek Vrije Tijd

vr 17

Statiekermis Anzegem / tot en met 20 april 2015

Jeugd
za 4

Paaseierenzoektocht voor kleuters / met animatie “Toverijtjes en snuisterijtjes” en paashazen / 10u / VBS Vichte / vanaf 11u
worden de ouders verwacht voor een aperitief / €3,5 (€1 korting voor leden Gezinsbond) / org. Gezinsbond Vichte

Varia
wo 1

Bloedinzameling / 17u30-20u / Zaal Ansold(A)

zo 5

Doorlopend Pintjedek met paaseitjes / t.v.v. ’t Sportkliekske / café-zaal De Sportduif(A)

do 9

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

wo 15

2e Quiz voor de Beker van de Burgemeester / Zaal Ansold(A) / 19u / org. KWB Anzegem

do 16

Bloedinzameling / 17u30-20u / Mensindezaal(T)

za 18

Inzameling van verwen- en verzorgingsproducten voor inwoners van groot Anzegem die er door omstandigheden nood
aan hebben / breng spullen naar een weggeefkastje op volgende locaties: za 18 tot za 25 in de kerk te Tiegem / di 28 in het OC
Groeninge(K) / wo 29 tot wo 6 mei bij Dirk en Hilde(T)

di 21

Bloedinzameling / 17u30-20u / Mensindezaal(T)

di 21

Doe-dag Bonanza / De Bergop Tiegem (Info:cies_vanmechelen@hotmail.com), ook op do 23 (VB Heirweg), ma 27 (VB Ingooigem), di 28 april (GS Beukennoot), di 5 (Groene Poortje), ma 11 (GO Bollebos) en di 12 mei (slot-BBQ)

zo 26

Hyacintenwandeling, met aandacht voor WO-I, naar Bassegembos / Start aan Vital Moreelsplein(T) / 14u / org. Natuurpunt
Krekel Anzegem
Jouw activiteit in de UiT-agenda van mei? Geef die dan
voor 15 april door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad
wordt verdeeld in week van 4 mei en bevat alle activiteiten tot en met 5 juni 2015.
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