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Anzegem: een buiten-kans!

Jaak Moerman bedacht de perfecte baseline voor de gemeente
Anzegem… een buiten-kans! Dat is onze
nieuwe baseline. Welgeteld 69 mensen
stuurden één of een paar voorstellen door.
Uit de 149 inzendingen koos een jury uiteindelijk de baseline van Jaak Moerman
uit de Bloeistraat als winnaar.
Eind vorig jaar deden we een oproep naar de
bevolking om te helpen mee zoeken naar een
baseline die de gemeente perfect omschrijft
en toeristisch ondersteunt. Negenenzestig
mensen kropen in hun pen en zonden ons
hun perfecte baseline voor de gemeente.
Het merendeel van de deelnemers waren
inwoners, maar er kwamen ook inzendingen
uit o.a. Bavikhove, Harelbeke, Gent en Oudenaarde.
De meeste deelnemers lieten zich inspireren
door onze voornaamste troeven: de natuur,
het heuvellandschap en auteur Stijn Streuvels.
Uiteindelijk koos een onafhankelijke jury één
winnende baseline uit de 149 voorstellen:
Anzegem… een buiten-kans!
Deze jury bestond uit Ward Deneckere (communicatiebedrijf O2), Anne Mouton (Westtoer),
Sylvie Vanrenterghem (docente citymarketing
Vivès), Helena Verhamme (communicatieverantwoordelijke Provinciebestuur Oost-Vlaanderen) en burgemeester Claude Van Marcke
was voorzitter.
Kort, maar krachtig
Sylvie Vanrenterghem: “We waren verwonderd over het aantal inzendingen. We hadden
nooit gedacht dat de inwoners zo massaal

In deze nieuwsbrief:
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m/v met groene vingers
gezocht

Door middel van ballonnen maakten we onze baseline bij het grote publiek bekend.

zouden reageren. Voor de baseline zochten
we echter iets kort, maar krachtig en dus
konden we al snel de te lange inzendingen
schrappen.”
“Zo waren we het vlug eens over een selectie
van tien”, vult Helena Verhamme aan. “Na
overleg schrapten we er nog eens 5 en dan
kon de discussie in de jury beginnen. Uiteindelijk kwamen we dus uit bij een buiten-kans.
Deze baseline geeft aan dat wat er allemaal
in Anzegem gebeurt echt een buitenkans is.
In onze gemeente gebeuren er dingen die
nergens anders gebeuren. Daarnaast verwijst
deze baseline ook naar ons groen en mooi
landschap”, aldus Helena.
Naar aanleiding van deze baseline lieten we
dichter Joris Denoo ook een gedicht maken.
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Computercursus
55-plussers

Doe mee aan onze
kookwedstrijd

Het land, de stad,
een rand, een kant.
Een boekje van binnen,
een hoekje te buiten.
Het mooie van glooien,
de glans van een grens.
Het beste van west,
wijzend naar oost,
tussen Leie en Schelde,
met kansen op stijgen,
dalen, blijven en dansen.
Buitengewoon binnenverblijf,
binnenste buitenthuis:
Anzegem… een buiten-kans.

Leefomgeving
Anzegem zoekt m/v met groene vingers
Zie je in jouw straat, wijk of omgeving een stuk openbaar groen
dat je graag wil onderhouden? Laat het ons dan weten en help
ons zo alles mooi groen te houden.
Vanaf 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen chemische
bestrijdingsmiddelen meer gebruiken tegen onkruid. Onze groene
gemeente staat dus voor een grote uitdaging. De Groendienst is al
geruime tijd bezig met het omvormen van groenzones op een manier
die weinig onderhoud vergt. Er blijven echter nog heel wat plaatsen
over waar er blijvend mankracht zal moeten ingezet worden.
Help Anzegem onkruidvrij te houden
Ben je dus een m/v met groene vingers en wil je helpen om Anzegem
mooi, proper en onkruidvrij te houden, laat het ons dan weten via
openbare.werken@anzegem.be of tel 056 69 44 35. Voor jouw werk
ontvang je dan een vrijwilligersvergoeding.
Zelf voetpaden en greppels onderhouden
Tot slot geven we nog mee dat volgens het politiereglement iedereen
verantwoordelijk is om de voetpaden en greppels voor zijn of haar
deur onkruidvrij te houden. Aangezien er in de toekomst niet meer
gesproeid mag worden, rekenen we dus op jullie!
Help jij mee Anzegem onkruidvrij te houden?

Word haagdonor en vergroot de hoop
Snoei nog tot 30 augustus mee tegen kanker

Vorig jaar kon Imog - o.a. dankzij de hulp van de Anzegemse inwoners - een mooi bedrag aan deze twee goede doelen schenken.

Heb jij een taxushaag? Dan ben jij één van de vele Vlamingen die in het bezit zijn van een plant die levens kan redden.
Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Bovendien wordt voor elke kubieke
meter zuiver taxussnoeisel die wordt ingezameld € 40 geschonken aan kankerbestrijding.
Nog tot 30 augustus kunnen we weer samen de strijd aanbinden tegen kanker. Tijdens deze Vergroot de Hoop-actie kan iedereen gratis zijn
jong en zuiver snoeisel op het containerpark aanbieden.
Voorwaarden?
Het taxussnoeisel moet voldoen aan twee voorwaarden: namelijk jong en zuiver. Onder jong verstaan we: eenjarige scheutjes van max. 20-30
cm hoog of een haag die al ieder jaar werd gesnoeid. Zuivere taxus is snoeisel dat tijdens het scheren wordt opgevangen op een doek en niet
vermengd is met grond, ander snoeisel of bladeren.
In 2013 zamelde het containerpark van Anzegem 33,25 m³ en het containerpark van Vichte 19,75 m³ taxussnoeisel in. Alles samen goed voor
2.120 euro. Dit bedrag werd samen met de opbrengst van de andere gemeenten uit de IMOG-regio aan het Kinderkankerfonds en aan het
oncologiefonds in Kortrijk geschonken.
2

Meer weten? www.anzegem.be

Leefomgeving
nieuwe kleinschalige waterzuiveringsinstallatie Ingooigem
Openbaar onderzoek & infoavond

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) KWZI Ingooigem voorziet ruimte voor een nieuwe kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) met bijhorende infrastructuur omgeven door een
groenbuffer, waaronder ook een oeverstrook langs de Tjampensbeek. Het plangebied is gelegen ten noordoosten buiten de kern van Ingooigem langs de Pastoor Verrieststraat en de
Tjampensbeek.
Dit RUP stond op de agenda van de gemeenteraad van 26 juni 2014. Omdat Aktiv toen al bij
de drukker lag, kunnen we je niet met zekerheid meegeven of dit RUP al dan niet voorlopig
werd vastgesteld. Indien de gemeenteraad dit RUP wel voorlopig heeft vastgesteld, organiseert de gemeente een openbaar onderzoek en een infoavond. Bij vaststelling vindt deze
infoavond dan plaats op woensdag 9 juli 2014 om 19u in Ontmoetingscentrum De Linde,
Lindeplein 1.

De waterzuiveringsinstallatie zal zich langs
de Pastoor Verriestraat en de Tjampensbeek
bevinden.

Vanaf 4 augustus 2014 tot 3 oktober 2014 ligt het RUP in het gemeentehuis ter inzage en
dit iedere werkdag van 9u tot 11u30 en op dinsdag ook van 13u30 tot 18u30. Opmerkingen
en bezwaren moeten voor 3 oktober 2014 11u30 toegezonden worden aan de gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), De Vierschaar 1, 8570 Anzegem en dit per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Geen voorstander van ratten?
Met deze tips hou je ze ver uit jouw buurt

Ratten. Bij het horen van het woord alleen al gaan bij de meeste
mensen de nekharen overeind staan. We geven dan ook graag
wat tips over hoe je deze knaagdieren zo ver mogelijk uit jouw
buurt houdt.
Door zich een weg te knagen naar voedsel en door grote hoeveelheden voedsel op te eten én te verontreinigen met urine en uitwerpselen veroorzaken ratten heel wat schade. Bovendien kunnen ze dan
ook nog eens drager zijn van ziektekiemen.
Hoe hou je die beestjes op een afstand?
• Probeer te voorkomen dat ze kunnen binnendringen: zorg voor
vlakke, gladde en goed sluitende muren, plafonds, vloeren, ramen
en deuren.
• Rond gebouwen zorg je het best voor een plantenvrije zone
van minstens 0,5 m (beton, grint…).
• Geef deze dieren zo weinig mogelijk nestgelegenheid; dus geen
slordige hoeken en kanten.
• Zorg ervoor dat er geen etensresten blijven liggen.
• Geef eenden en kippen eten in speciale bakken waar de ratten
niet bij kunnen.

Laat geen etensresten liggen, want dat trekt ratten aan.

• Bied geen drinkwater aan: lekkende kranen, leidingen, plasjes, ...
• Breng tuin- en keukenafval naar de composthoop. Op de
composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat t
rekt net ratten aan.

Ga de strijd aan met de Reuzenberenklauw
De Reuzenberenklauw is een enorm
grote uitheemse
plant (tot 4m hoog)
die alle inheemse
plantensoorten
met haar grote bladeren
overwoekert. Bovendien kunnen de plantensappen in combinatie met zonlicht tot
ernstige brandwonden leiden.

Chemische bestrijdingsmiddelen hebben
geen nut tegen deze plant. Wat kan je wel
doen:
• Zorg dat de plant niet in bloei komt door ze
2 tot 3 keer per jaar te maaien.
• Als hij toch bloeit: snij de schermen af en
stop die in de restafvalzak (niet
composteren!).
• Als hij niet te groot is: graaf de penwortel
uit of steek hem dwars door met een
spade
Meer weten? www.anzegem.be

• Bescherm jezelf tegen het sap met lange
mouwen, handschoenen en
veiligheidsbril.
Zie je de Reuzenberenklauw op gemeentelijke grond staan, meld dit via openbare.
werken@anzegem.be of tel 056 69 44 36.
Gekende haarden kunnen ook gemeld worden via
reuzenberenklauw@west-vlaanderen.be.
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Algemeen
Natuuracademie

Laat je kinderen op een speelse manier met de natuur kennismaken
De natuuracademie is een reeks van 10
begeleide workshops waarbij kinderen
van het derde en vierde leerjaar op een
originele en speelse manier de natuur
leren ontdekken.
De activiteiten spelen zich zoveel mogelijk
in de natuur af. Knappe natuurlijke kunstwerken worden in elkaar geknutseld en
met een natuurheks worden talismannen
gemaakt. Om de vogels te helpen worden
nestjes gebouwd en met verrekijkers en
loepen kan je speuren naar allerlei diertjes.
De natuuracademie vindt op volgende
woensdagnamiddagen in het natuureducatief lokaal de Boomklever (domein SintArnoldus) plaats: 10 september, 24 september, 15 oktober, 22 oktober en 12 november
2014 en 4 maart, 18 maart, 1 april, 6 mei
en 27 mei 2015.
Voor de tien workshops betaal je 40 euro
per kind.

Door deze workshops leert jouw kind de natuur ontdekken.

Inschrijven voor 1 september bij de Jeugddienst:
Tel 056 68 02 02 | jeugddienst@anzegem.be
www.i-school.be/login.

De natuuracademie is een initiatief van de
provincie West-Vlaanderen in samenwerking
met de Zuid-West-Vlaamse gemeenten.

Anzegem & FairTrade
Aflevering 2

Twee jaar hebben ze gewerkt om in domein Hemsrode 4,4 hectare inheems loofhout aan te planten.

Bezoek het vernieuwde Hemsrode
De laatste twee jaar zijn er heel wat werkzaamheden op domein Hemsrode gebeurd. Ongeveer 4,4 hectare aan populierenbos werd gekapt en terug aangeplant met inheems loofhout.
Dit kaderde in het Quick-Win-project ‘Bosomvorming Hemsrode’ dat de Bosgroep IJzer en
Leie in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en met de familie de Maere
d’Aertrycke-de Limburg Stirum uitvoerde. De Anzegemnaren krijgen nu ook de kans om via
begeleide wandelingen met dit project kennis te maken.
Iedereen is op zondag 31 augustus om 9u15 welkom in Domein Hemsrode (Hemsrode 3).
Bij ontvangst krijg je een koffie en daarna is er een korte inleiding over het project. Van 9u45
tot 11u15 kan je dan het Quick-Win Bosomvorming-project bezichten. En daarna is er nog
een afsluitende receptie.
Wie dit project gratis wil bezoeken, schrijft zich best voor 12 augustus in bij Bosgroep IJzer
en Leie via tel 057 23 08 46 of Clint.callens@west-vlaanderen.be.
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Als gemeente die de titel FairTradeGemeente
behaald heeft, komen we ook in aanmerking om een ‘5 sterren-FairTradeGemeente’
te worden. Eén ster krijgen we door één of
meerdere Anzegemse straten te laten erkennen als FairTradestraat. In november zullen
we dan ook jouw straat uitdagen om - in het
kader van de Week van de Smaak - een FairTradestraat te worden. Dat kan door samen te
koken met producten uit eerlijke handel. Meer
info hierover vind je in de volgende Aktiv.
Ondertussen werd schepen Jeremie Vaneeckhout als eerste ambassadeur van FairTrade in
Anzegem erkend. Lees zijn verhaal op
www.fairtradegemeenten.be.
In het volgende Aktiv-nummer onthullen we
de tweede ambassadeur.

15.880
Dit is het aantal oude vuilniszakken dat in
maart en april werd omgeruild.

Algemeen

Sluitingsdagen zomervakantie
Hoofdgemeentehuis Anzegem
vr 11 juli & za 12 juli | za 19 & ma 21 juli
di 22 juli t.e.m. do 14 aug: in de namiddag
za 26 juli, za 2 en za 9 augustus
vr 15 & za 16 augustus
di 2 september: in de namiddag
Antennepunt Vichte | Burgerzaken
vr 11 juli | ma 21 juli
di 22 juli t.e.m. vr 25 juli: in de namiddag
ma 28 juli t.e.m. vr 15 aug: volledig
di 2 september: in de namiddag
Antennepunt Vichte | Sociaal Welzijn
vr 11 juli | ma 21 juli
di 22 juli t.e.m. vr 1 aug: in de namiddag
ma 4 aug t.e.m. vr 15 aug: volledig
di 22 juli t.e.m. do 14 aug: geen mobiele
dienstverlening
di 2 september: in de namiddag
Containerparken
vr 11 juli & za 12 juli
di 5 aug t.e.m. za 9 augustus
vr 15 augustus | di 2 september

Jeugddienst en Kinderopvang
ma 21 juli t.e.m. vr 15 augustus
Sportdienst & Sporthal
za 19 juli t.e.m. zo 17 augustus
Bibliotheek
vr 11 juli | ma 21 juli
hoofdbibliotheek Anzegem:
vr 1 aug t.e.m. za 16 aug
uitleenposten Ingooigem en Vichte:
wo 23 juli t.e.m. za 16 aug

Cultuur en Toerisme & Uitleendienst
vr 11 juli | ma 21 juli
di 22 juli t.e.m. vr 25 juli: in de namiddag
ma 28 juli t.e.m. vr 15 aug: volledig
di 2 september: in de namiddag
OCMW
vr 11 juli | ma 21 juli
di 22 juli t.e.m. do 14 aug: geen mobiele
dienstverlening

Werken met Tablet (iPad)
In deze opleiding ga je aan de slag met je
eigen iPad en maak je kennis met de belangrijkste instellingen en apps. Heb je nog
geen toestel, dan krijg je in de 1ste les aankoopadvies.

Computerlessen voor 55-plussers
Computercursus voor de complete beginner: kennismaking met de computer
maandagvoormiddag | 9u15-11u45 | eerste les: 1 september
Voor mensen die voor de eerste maal in aanraking komen met computers die werken met
Windows. Voorkennis is niet vereist. We helpen jouw drempelvrees overwinnen.
Upgrade Windows 8
donderdagvoormiddag | 9u15-11u45 | eerste les: 4 september
Deze cursus is bedoeld voor mensen vertrouwd met pc en een ouder besturingssysteem die
kennis willen maken met de nieuwe mogelijkheden van Windows 8.

De lessen starten op zaterdag 6 september
en vinden iedere zaterdagvoormiddag van
9u tot 11u45 plaats in de gemeenteschool
Vichte (Beukenhofstraat 38). Er is geen les
tijdens de schoolvakanties. Het inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro (cursus van 60
lestijden). Inschrijven kan bij dienst Sociaal
Welzijn, Beukenhofstraat 42, tel 056 78 26
23,
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
Deze cursus wordt georganiseerd door
CVO Waregem Anzegem Tielt i.s.m. het gemeentebestuur.

Werken met tablet (Android)
vrijdagvoormiddag | 9u15-11u45 | eerste les: 5 september
Hier ga je aan de slag met je eigen tablet en maak je kennis met de belangrijkste instellingen
en apps. Deze cursus Android is gebaseerd op een Samsungtablet.
Heb je nog geen toestel, dan krijg je in de 1ste les aankoopadvies.
Deze lessenreeksen omvatten 20 lessen en vinden 1 keer per week plaats in het vroeger
computerlokaal gemeenteschool Vichte (Beukenhofstraat 38). Geen lessen tijdens de schoolvakanties. Het inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro. Inschrijven kan bij dienst Sociaal Welzijn
Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
Meer weten? www.anzegem.be
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OCMW

Vakantie in zicht
Heb je nood aan vakantie en ontspanning,
maar heb je daar niet de nodige financiële
middelen voor? Maak dan gebruik van het
Vakantieparticipatiefonds. Vakantieparticipatie is er voor mensen die om financiële
redenen of bijzondere moeilijkheden niet op
vakantie of op daguitstap kunnen: mensen
met een laag inkomen, met OMNIO-statuut,
met een verhoogde tegemoetkoming, ... Via
Vakantieparticipatiefonds worden vakantieverblijven en daguitstappen aangeboden
aan een sociaal tarief.
Interesse? Maak een afspraak bij het
OCMW via tel 056 77 88 28.

Huurwoning zonder dakisolatie?

OCMW zoekt:

Betaal je minder dan 450 euro huur per maand? Of maak je gebruik
van bepaalde sociale maatregelen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een sociale dakisolatiepremie.

administratief medewerker/baliebediende
Voltijdse betrekking (38/38) – niveau C (C1-C3)
vervangingsovereenkomst van 7 maanden
vanaf 1 oktober 2014

Je kan nu een extra hoge premie van 23 euro per m² geplaatste
dakisolatie (in plaats van maximaal 8 euro) aanvragen. Ook de zoldervloer mag hiermee geïsoleerd worden.
Meer weten? www.energiekeregio.be of OCMW Anzegem, tel 056
77 88 28 of via info@ocmwanzegem.be

Inwonend conciërge in de serviceflat residentie Heirwege
De tewerkstelling in loonverband is gekoppeld aan de huurovereenkomst van het dakappartement. Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, eindigt ook de huurovereenkomst.
Interesse?
Richt je schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae samen met een
kopie van je diploma voor 15 juli 2014 aan OCMW Anzegem ter
attentie van de voorzitter mevrouw Mia Defoirdt, Lieven Bauwensstraat 40, 8570 Anzegem
of per e-mail naar Wendy Isebaert:
wendy.isebaert@ocmwanzegem.be.
Kijk op www.ocmwanzegem.be voor verdere voorwaarden

Ontmoetingsnamiddag
Het OCMW organiseert opnieuw een ontmoetingsnamiddag voor 60-plussers, zieken en
personen met een beperking.
Deze vindt plaats op woensdag 17 september 2014 om 14u30 (deuren open om 13u30)
in feestzaal De Stringe, Ommersheimplein. Op het programma: Clown Rocky, Ivann, Nadia
Mampaey, Showcase. Deelname kost 2 euro (koffietafel inbegrepen).
De kaarten zijn te koop bij het OCMW, Lieven Bauwensstraat 40, in het gemeentehuis van
Anzegem of in het antennepunt Vichte en dit vanaf 18 augustus tot en met 12 september.
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Zanger Ivann is dit jaar ook van de partij.

Vrije Tijd

Losse ticketverkoop Gemeenschapscentrum van start
Op 4 juni ging de abonnementenverkoop van Gemeenschapscentrum
Anzegem van start en sinds 30 juni kan je ook losse tickets bestellen.
Wees er snel bij, want sommige voorstellingen lopen als een trein!
Natuurlijk kan je ook nog steeds abonnementen reserveren (vanaf
3 verschillende voorstellingen met kortingen tussen 10% en 20%,
en uiterst gunstige voorwaarden voor -26 jarigen). Mensen die het
financieel wat moeilijker hebben, kunnen bij het OCMW informeren
voor eventuele tegemoetkomingen.
Meer informatie? GC Anzegem - 056 68 82 50
cultuur@anzegem.be – www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur

Het Gemeenschapscentrum koos dit jaar voor het circusthema.
Raadpleeg de volledige brochure op onze website.

Maak kennis met onze nieuwe zaalvrijwilligers
Sinds een paar maanden kunnen wij voor het toezicht en een aantal praktische taken in onze zalen rekenen op de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Reservaties en organisatorische afspraken (aanvraag huishoudmateriaal, drankhoeveelheid, timing voor klaarzetten
en opruimen…) gebeuren nog steeds via de Cultuurdienst, maar voortaan kan je de sleutels afhalen in (of nabij) de verschillende ontmoetingscentra.
In zaal Ansold kan je
ter plaatse terecht op
maandag en donderdag
van 18u tot 19u ( bij Rita
Depraetere of Sylvie Vanrenterghem).

Voor de Linde is
Johan Vanneste
telefonisch voor
afspraken bereikbaar op maandag
en vrijdag tussen
18u en 19u op 0476 82 00 97

In de Stringe kan je
nog steeds ter plaatse
terecht en dit elke dinsdag van 18u tot 19u (bij
Henk Vanpoucke)

Voor de Mensinde en Den Hertog van Brabant kan je tijdens de openingsuren van de
Prima, Oostdorp 1 bij Dirk Deconinck terecht.

Voor de Speldoorn
en de Kleine Kluis
kan je op maandag
en vrijdag tussen
18u en 19u een telefonische afspraak
maken met Sarah Dejaeghere op
0476 66 80 31
Voor OC Groeninge kan je nog steeds de
sleutel afhalen bij kapsalon Martine/Géry
d’Heygere in de Groeningstraat.

Doe mee aan onze kookwedstrijd
In het kader van de Week van de Smaak (13 tot 23 november)
organiseren we een heuse kookwedstrijd. Laat de Anzegemnaren
proeven van jouw lekkere gerechtjes met lokale ingrediënten en
misschien win je wel een mooie prijs!
Tijdens de week van de smaak organiseren we tal van activiteiten:
koken met restjes, bijleren over vergeten groenten, …
Proevertjestocht
We organiseren op 23 november ook een ‘proevertjestocht’ langs de
lokale landbouwers. We nodigen hiervoor ook verenigingen, buurtcomités, vriendengroepen uit deel te nemen aan onze kookwedstrijd
met lokale ingrediënten: bundel jullie inspiratie en creativiteit en maak
samen confituur, quiche, soep, … De winnaars krijgen bovendien ook
nog een leuke prijs!
Doe met jouw vereniging, vrienden, buren mee aan onze kookwedstrijd
en maak een lekker gerechtje met lokale ingrediënten.

Meedoen? Schrijf je voor eind september in bij de Cultuurdienst:
cultuur@anzegem.be – 056 68 82 50

Meer weten? www.anzegem.be
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UiT in Anzegem: juli & augustus
Cultuur
za 5 juli

Tentoonstelling “Kunst in de Leiestreek 2014”
Oude kerk(V) / met werk van Isabelle Vanwynghene
(terracotta sculpturen en schilderijen op keramiek),
Linda Delchambre (keramiek), Eric Ingels (sculpturen),
Huguette Declercq, Linda Lacombe en Katrien Vandenberghe
(schilderijen) / open op za en zo van 14u tot 18u
ook op zo 6 juli

za 23 aug.

Groepstentoonstelling ‘Veerkracht’ / met werken van
Yvan Behaege (schilderijen), Ann Demeyere (sculpturen),
Toon Maes (fotografie), Jan Devos (schilderijen),
Henk Troost (sculpturen) / Oude Kerk (V) /
vrijdagavond van 15u-20u – zaterdag en zondag van 14u-18
of na afspraak (0474 26 21 91) /
ook op zo 24 aug, za 30 aug, zo 31 aug, za 4 sep en zo 5 sep

Sportief
zo 20 juli

Recreatief touwtrektornooi / Vichtsesteenweg(A) / 13u / org. Trek den ‘eirweg’ / inschr. 0474 25 51 18

vr 15 aug.

VWB Semiklassieker Halle-Ingooigem voor wielertoeristen / vanaf 7u / Zaal De Linde(I) / 50-90-125-180 km / org.
Wielervrienden Ingooigem

vr 15 aug.

Fietshappening ’t Vijfde Wiel / start tussen 9u-14u bij familie Depraetere, Spichtestraat 8 in Heestert / keuze uit 30, 45 en
65 kilometer / stopplaats o.a. in domein Hemsrode (ook niet-fietsers zijn daar welkom voor een hapje en een drankje) / €2 of
€3, kinderen tot 12 jaar gratis / www.vijfdewiel.be of vijfdewiel@gmail.com

zo 17 aug.

10de Kapellekestocht MTB / Mountainbiketocht rond de fusie / De Stringe(V) / vanaf 7u30 / afstanden: 35-45-55-65-7590-100-110 km / org. Kapellekestocht Vichte

za 30 aug.

34ste Massaloop Dwars door Grijsloke / vanaf 13u / kinderreeksen: 500m (minder dan 6 jaar), 1.000m (7-9 jaar), 1.500m
(10-12 jaar) – volwassenen: 3,2 km/6,7 km/18,9 km

Feest
za 5 juli

Streekbieravond Chiro Beete / Sint-Vincentiusinstituut(A) / 19u / org. Chiro Anzegem

zo 6 juli

Radio Media’s Zomerfeest / gemeentelijke feestzaal Brugzavel (Kluisbergen) / 11u30-14u30: apero en BBQ / 14u30 shownamiddag met Michael Lanzo, De Kemels en Ambidance / gezellige zondagmarkt

zo 13 juli

Rommelmarkt / vanaf 8u / Vichtsesteenweg(H) / doorlopend worstenbak / 11u Aperitiefconcert / 14u Volksspelen voor jong
en oud / 15u Vrij podium i.s.m. Het Muziekhuis / 19u Prijsuitreiking / org. Feestcomité 70 jaar Heirweg

za 19 juli

Verlofkaarting bieden of manillen / 17u30 / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom

zo 27 juli

Plechtige eucharistieviering met Te Deum / in de Sint-Janskerk(A) ter gelegenheid van de Federale Feestdag / 9u

ma 18 aug.

Ommegangsfeesten Tiegem / 9u30 / H. Mis in de boskapel

zo 24 aug.

Verkiezing Bronnenkind / Mensindepark Tiegem

Jeugd
ma 4 aug.

Vakantie-atelier Casa Blanca / t.e.m. 8 augustus / Mensindezaal(T) / ook nog van ma 11 t.e.m. 14 augustus

Varia
do 3 juli

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

do 10 juli

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

di 15 juli

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

do 28 aug.

Infoavond BS Het Bollebos / 19u

Colofon:

Jouw activiteit in de UiT-agenda van september? Geef die
dan voor 13 augustus 2014 door via www.uitdatabank.be.

www.facebook.com/anzegem
#gemeenteanzegem
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