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Maarten en Jo winnaars van de wedstrijd ‘ontwerp een uitkijkplatform’
Om ons prachtig landschap nog beter te
kunnen bewonderen, willen we een uitkijkplatform plaatsen aan het wandelpaadje dat de Braamstraat met de Tjampensstraat verbindt. Vorig jaar schreven
we daarvoor een wedstrijd uit waarin we
op zoek gingen naar het beste ontwerp.
Er kwamen 18 inzendingen binnen waaronder zelfs 2 maquettes. De Werkgroep Advies
Toeristische Troeven was de jury en koos uiteindelijk voor het ontwerp van Jo D’Huyvetter
(Tiegem) en Maarten Van Overbeke (Ingooigem). Het ontwerp is strak, betaalbaar en
tijdloos. Bovendien zal het uitkijkplatform uit
natuurlijke elementen opgebouwd worden,
zodat het heel mooi in de omgeving kan geïntegreerd worden. We zullen nu een architect
aanstellen die een landbouwvriendelijk plan
zal opmaken voor dit wegelgebied. We willen
immers van dit mooi stukje natuur een originele rustzone maken.

Het uitkijkplatform zal uit natuurlijke elementen opgebouwd worden, zodat het heel mooi in de omgeving kan geïntegreerd worden.

Wie komt er mee BUITEN spelen?

Buitenspeeldag | 13 april | 13u30-16u30 | gratis | sporthal Anzegem
Zet de tv uit, laat de Ipad links liggen en ga
naar buiten. Wij zorgen ervoor dat je je niet zal
vervelen. We bouwen die dag een groot dorp
met speel- en sportstanden en daarnaast zal
je ook allerlei workshops kunnen volgen. Een
greep uit het aanbod: BMX, grime, boxring,
fietsen, vulcano, Ricky de rups, peuterhoek,
circus, bungeerun, trampoline, ...
Voor ieder kind voorzien we een drankje en
een koekje. Kinderen (kleuters en lagere
school) moeten wel vergezeld zijn van (groot)
ouders.

We mogen ieder jaar zo’n 500 kinderen op de buitenspeeldag verwelkomen.

In deze nieuwsbrief:
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153

Subsidies poelen en
herbruikbare luiers

De opendeurdag van het Sociaal Huis
trok maar liefst 153 geïnteresseerden. Zij ontdekten wat het Sociaal
Huis voor hen kan betekenen.

Wist je dat je sinds kort een subsidie kan aanvragen als je
een poel (her)aanlegt? Naargelang de grootte van de poel varieert
de subsidie tussen 100 en 150 euro. Ouders van jonge kinderen kunnen
dan weer een tussenkomst vragen voor de aankoop (of huur) van herbruikbare luiers (maximum 100 euro per kind). Meer info op www.anzegem.be of bij de Milieudienst.

Ben jij ook fan ?
Fairtradeproducten kan je vinden in de Wereldwinkel. Dat weten we allemaal ondertussen,
maar kan je ook op een andere manier fan zijn en waar vinden we nog meer Fairtradeproducten? We zijn met meer Fairtradefans dan we denken! Ontdek hoe ‘fairtrade’ jij bent en vink de
uitspraken hieronder aan die voor jou van toepassing zijn:
o
o
o
o
o
o
o

Ik koop mijn aardappelen bij de boer.
Ik doe mijn inkopen in de Wereldwinkel.
Ik haal mijn melk bij de boer in de straat.
Ik koop Fairtrademerken in de supermarkt.
Op café drink ik een Worldshakefruitsapje van Oxfam.
Bij mijn ontbijt drink ik graag een kopje Fairtradekoffie.
Ik neem ieder jaar deel aan het Wereldwinkelontbijt.

Vink jij:
=/< 1 vakje aan: Jij bent een voorzichtige Fairtradefan. Er zijn nog veel producten in de
wondere wereld van de Fairtrade om te ontdekken voor jou.
1<4 vakjes aan: Jij bent een matige Fairtradefan. Jij kent de producten van de Wereldwinkel
en koopt regelmatig Fairtradeproducten. Jij kiest lekker.
4<5 vakjes aan: Jij bent een fan in hart en nieren. Je houdt van Fairtrade en koopt zo veel
mogelijk Fairtradepoducten. Je bent de ultieme fanaat.
Wil jij Fairtrade beter leren kennen? Word dan Fairtradefan op onze Facebookpagina: ‘Fairtradegemeente Anzegem’ of laat je op één van de Fairtrade-evenementen strikken door één
van onze trekkers en neem een foto met ons Fairtradebord!
Oxfam Wereldwinkel in het nieuw
De Wereldwinkel vind je nu aan de Beukenhofstraat 42 in Vichte (vroegere gemeentehuis).
Openingsuren: op vrijdag 17u30 tot 19u en op zaterdag van 10u tot 12u.

We zijn met (een klein beetje) meer
Het aantal inwoners is met 23 gestegen. Zo telt Anzegem op 1
januari 2016 14.587 inwoners, terwijl dit aantal vorig jaar op
14.564 stond.

Vorig jaar stapten 37 koppels in het huwelijksbootje.
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Een overzicht van de cijfers:
Anzegem		5.268		Geboorten
149
Vichte		4.607		Overlijdens
146
Ingooigem
2.327		
Huwelijken
37
Tiegem		1.590		Echtscheidingen 26
Kaster		795		Aankomsten
610
				Vertrekken
576
				Niet-Belgische inwoners: 177

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

Leefomgeving

Vernieuwen betonvakken Oudenaardestraat en Vichtsesteenweg
Van maandag 18 april t.e.m. vrijdag 22 april zal men de betonvakken in de Oudenaardestraat (aan de lichten – t.h.v. de nieuwe kerk)
aan beide kanten vernieuwen. We voorzien een omleiding via Ingooigem (Pastoor Verrieststraat – Landergemstraat – Sterhoek – Stientjesstraat – Vichtsesteenweg).
De week erna – van maandag 25 april t.e.m. vrijdag 29 april - vernieuwen we dan weer de betonvakken op het kruispunt Vichtsesteenweg-Stientjesstraat. Omdat alleen maar de betonvakken aan de kant
van de Stientjesstraat vervangen worden, kunnen we met verkeerslichten werken.

Voor de werken aan de Oudenaardestraat werken we met een omleiding.

Op beide plaatsen breken we de betonplaten uit en vervangen we
deze door een nieuwe laag asfalt. Omdat we voor zo’n werken afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, zou het dus kunnen dat de
bovenvermelde data wat opgeschoven moeten worden.

Toekomstplannen site Steverlynck
Infoavond en openbaar onderzoek
Om de toekomstplannen met het voormalige textielbedrijf Steverlynck aan de
Oudenaardestraat toe te lichten, organiseren we een infoavond. Deze vindt
plaats op donderdag 7 april om 19u30 in
de raadszaal van het Antennepunt
Vichte, Beukenhofstraat 42.

Voor dit voormalige textielbedrijf hebben we
een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Een ontwikkelaar wil deze plaats
immers omzetten naar een bedrijfssite voor
verschillende kleinere ondernemingen. Met
het opmaken van dit RUP willen we het type
activiteit en een aantal essentiële inrichtingsprincipes voor deze site bepalen.
Vanaf 8 april 2016 tot en met 6 juni 2016
ligt het dossier ook in het gemeentehuis
(De Vierschaar 1) ter inzage. Dit kan iedere werkdag van 9u tot 11u30 ingekeken

Inrichting site Steverlynck op lange termijn.

worden. Opmerkingen en bezwaren worden
uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), De
Vierschaar 1, 8570 Anzegem, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangst-

bewijs.
De screeningsnota en de beslissing merscreening kunnen geraadpleegd worden
op de website van de dienst Mer (www.
mervlaanderen.be, dossiernummer: SCRPL
15221) en in het gemeentehuis.

Loos geen gevaarlijke stoffen in riolering
Af en toe zijn er problemen met mazoutgeur, verfverdunners of andere ontoelaatbare lozingen in de riolen. Daarom willen we nog even meegeven dat het verboden is verfresten,
resten van verdunners, oliën en vetten, mazout, benzine of andere gevaarlijke stoffen in de
riolen zonder vergunning te lozen. Wie daders kent van zo’n illegale lozingen kan de politie
contacteren. Dergelijk milieumisdrijf kan men strafrechtelijk behandelen of men kan een
geldboete (maximum van 250.000 euro te vermeerderen met de opdeciemen x6) geven.
Wie een mazoutinstallatie heeft laat die best door een erkend technieker controleren op
eventuele lekken. Heb je een oude mazouttank die niet meer in gebruik is, dan moet je die
correct buiten gebruik stellen (laten reinigen en verwijderen of opvullen met inert materiaal).
In de riolen horen geen verfresten, olie, vet, ....
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leven & Welzijn

OCMW brengt vluchtelingen en leerlingen samen
De asielcrisis staat op dit moment volop in de actualiteit. Ondanks alle informatie die via de media verspreid wordt, hebben heel veel mensen geen correct
beeld van de vluchtelingen en de manier waarop ze hier opgevangen worden.
Daarom trok het OCMW naar het Sint-Vincentiusinstituut om er de leerlingen
van het zevende jaar kinderzorg en thuis- en bejaardenzorg meer te vertellen over het leven van een vluchteling/asielzoeker en de ondersteuning die zij
krijgen van het OCMW.
Een vrouw uit Syrië vertelde het aangrijpende verhaal over hoe haar leven eruit
zag vóór de oorlog in Syrië (gezinsleven, studies,…) en hoe moeilijk het achterlaten van familie, vrienden, werk, persoonlijke spullen,… was. Ze schetste ook
het vluchtparcours en hoe ze uiteindelijk in Vichte is terecht gekomen.
De leerlingen waren onder de indruk van dit verhaal en beseften dat dit slechts
één van de zovele is. Het zette hen aan het denken over hoe vanzelfsprekend
basisbehoeften (eten, huis, veiligheid,…) lijken, maar dit voor velen niet het
geval is.

AED-toestel aan de Drie Kaven

Aan het openbaar toilet op het sportterrein de Drie Kaven (Vichtsesteenweg) hangt er een
AED-toestel. Een AED is een draagbaar toestel dat je begeleidt bij de reanimatie. Het toestel
analyseert het hartritme van het slachtoffer en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.
Een AED is veilig, betrouwbaar en heel eenvoudig te bedienen.
Dagelijks krijgen immers bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Slechts 7% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de 3 minuten gereanimeerd en krijgt
het een stroomstoot toegediend met een AED? Dan heeft hij tot 70% kans om te overleven.

Een AED-toestel helpt je bij de reanimatie.

Aanslagen Brussel

Leerlingen gemeenteschool aan de slag met krijtjes
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Anzegem natuurlijk | recyclagepark

“Afvaltoerisme tegengaan, want het is hier echt wel goed!”

Dirk, Luc, Bernard en Luc wijzen je de weg in het recyclagepark.
Ben je onlangs nog naar het
recyclagepark – het nieuwe
woord voor containerpark –
geweest, dan ben je vast en
zeker een van onze parkwachters tegengekomen. In dit artikel vertellen Dirk Declercq, Luc
Garez, Luc Devos en Bernard
Vaneeckhoutte over hun job,
maar zetten ze ook nog eens
de puntjes op de i. “Voorsorteren is de boodschap.”
Recyclageparkwachter. Toegegeven, ’t is toch een stiel apart. In
weer en wind tussen het afval
werken, daar hebben wij echt wel
het grootste respect voor. “Een
parkwachter moet eigenlijk over
vier eigenschappen beschikken”,
vertelt Dirk. “Assertief om de bezoekers op de regels van het park
te wijzen, stressbestendig en sociaal en communicatief om de
mensen vlot en in alle openheid
te woord te staan. En last but not
least: hitte- en vrieskoubestendig
zijn”, lacht hij.
“Veel inwoners staan er misschien niet bij stil, maar hier in
Anzegem hebben we de luxe om
twee recyclageparken te hebben”, gaat Luc Garez verder.
“Deze twee parken zijn wel op
dezelfde tijdstippen open. In Vichte hebben we immers geen
weegbrug en kan je ook niet met
snoeihout, asbest en boomwortels terecht. Daarom is het goed
dat we de mensen rechtstreeks
naar Anzegem kunnen doorsturen en dat ze daar dan niet voor
een gesloten poort staan.”
“Buiten de openingsuren zijn we
natuurlijk ook te vinden op het
park”, vertelt Luc Devos. “We ruimen op en doen de administratie.
Daarom vragen we ook aan de
mensen om zeker een kwartier
voor sluitingstijd te komen. Nadat
we het recyclagepark gesloten
hebben, maken we immers de
kassa en geven we de volle containers door voor ophaling, zodat
die de dag erna al vervangen zijn.
Dit lukt niet zolang er mensen op
het park zijn, met als gevolg dat

Luc Garez en Dirk Declercq (recyclagepark Vichte)

Bernard Vaneeckhoutte en Luc Devos (recyclagepark Anzegem)

we heel vaak niet op tijd naar
huis kunnen vertrekken.”

Tot slot geven ze nog enkele nuttige tips mee.

In Anzegem kan je nog veel afvalstoffen gratis afgeven. “En
dat in tegenstelling tot de omliggende gemeenten”, aldus Bernard. “Veel niet-inwoners willen
maar wat graag van onze gratis
diensten gebruik maken. Daarom
moet iedere bezoeker van het recyclagepark zijn identiteitskaart
bijhebben en deze ook tonen
wanneer we er om vragen.”

Voorsorteren is de boodschap
“Voertuigen die volgeladen zijn
met afval dat nog niet voorgesorteerd is, weigeren we. Het is niet
de bedoeling dat wij dit doen,
want dan verliezen we het overzicht op het park”, aldus Dirk.
Restafval, in de vuilzak!
Wanneer je afval aanbiedt in vuil-

zakken of kleine voorwerpen die
thuishoren in een restafvalzak,
dan zal je dit terug naar huis
moeten meenemen.
Hang alles goed vast
Afval, aangebracht in aanhangwagens, moet goed vastgebonden zijn. Het is immers niet de
bedoeling dat je een spoor van
snoeihout tot aan het recyclagepark kan volgen.
anzegem.be/recyclageparken

Praktisch
Openingsuren: di 10u-12u & 14u-18u | wo 14u-18u30 | do 14u-18u | vr 10u-12u & 14u-18u | za 9u-15u
categorie 1-voertuigen: personenwagens (incl. breaks, monovolumes, jeeps, .. voor zover de hoeveelheid
aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar is met deze van een gewone personenwagen (zie categorie 2)) en die
geen aanhangwagen trekken.
categorie 2-voertuigen: personenwagens die niet vallen onder de categorie 1, in het bijzonder breaks, monovolumes, jeeps, … waarvan de laadruimte uitgebreid wordt door het plat leggen, verwijderen of niet aanwezig zijn van de achterbank, één-assige en twee-assige aanhangwagens, lichte bestelwagens. Categorie 2
heeft alleen maar toegang tot het recyclagepark in Anzegem!

Al het afval moet afkomstig zijn van gezinnen of van een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
De volgende afvalstoffen worden geweigerd: radio-actieve stoffen | explosieve stoffen | drukhouders
(gasflessen) | besmette stoffen | giftig afval | geneesmiddelen | specifieke bedrijfsafvalstoffen | dierlijk afval
pathologisch bevuild afval van ziekenhuizen en praktijken van medische beroepen | voertuigwrakken
rubberbanden (4 stuks worden wel toegelaten) | KGA afkomstig van niet-huishoudelijke oorsprong | Afval
aangeboden in vuilzakken en kleine voorwerpen die thuishoren in een restafvalzak en die er qua volume
kunnen ingestopt worden.
De volgende afvalstoffen zijn beperkt in hoeveelheid per beurt en mogen enkel afkomstig zijn van
particuliere huishoudens: minerale olie (max. 10 liter) | frituurolie en vet (max. 10 liter) | tl-lampen (max.
10 stuks) | accu’s (max. 1 stuk) | klein gevaarlijk afval (max. 10 kg) | piepschuim (isomo): (max. 0,25 m³)
folies (max. 0,25 m³)

Anzegem natuurlijk | jouw mooiste plekjes
Op facebook gingen we op zoek naar de mooiste groene plekjes in Anzegem. We vroegen aan onze volgers waar ze tot rust komen en
waar ze ten volle van onze prachtige natuur kunnen genieten. Dit is het resultaat:

Christiane Lanneau: “Het befaamde brugske waar zo veel huwelijksfoto’s
werden genomen.”

Jelle Ghyselinck: “De los aan de kleine kapel in Grijsloke.”

Sarah Decock: “Plekje aan de fruitkwekerij Dolage met een prachtig
uitzicht over Tiegem. s’ Avonds ook heel mooi met alle lichtjes die je ziet !
Mooi plekje in het groen om tot rust te komen.”

Nina Stragier: “De prachtige magnoliaboom in de pastoriewoning in
de Pastoor Verrieststraat.”

Nathalie Remmerie: “Tiegembos”

Charlotte Pauwels: “Schernaai, met zicht op de Berglaan.”

Stephanie Mariën: “Sint-Arnolduspark. Niets beter dan in die
prachtige omgeving een wandeling
te maken op een zonnige dag!”

Detavernier Twighi: “Ook de kriere
aan Stijn Streuvels. Genieten!”

Stefanie Schiettecatte: “Aan het Kasteel van Vichte.”

Anzegem natuurlijk | Tot Slot

Terugblik op de zwerfvuilactie

Maand maart was de maand van de grote opkuis. Onze Technische Dienst ruimde tijdens de eerste week van maart het zwerfvuil in bijna
de volledige gemeente op. Dat leverde maar liefst één volle container op. Op 19 maart vond dan de jaarlijkse opruimactie van de minaraad
plaats. Ondanks de inspanningen van onze Technische Dienst konden zij – jammer genoeg – opnieuw heel wat afval inzamelen.
Wil je ook meewerken aan een groene en propere gemeente? Dat kan heel eenvoudig en vergt heel weinig inspanning: niets op de grond
gooien! Logisch toch? Of wil je toch ietsje meer doen? Word dan vrijwilliger: www.anzegem.be/producten/vrijwilligerswerking-zwerfvuil

“Leren over de natuur doe je in de natuur. Dat blijft pas echt hangen.”
Het bos als klaslokaal: Patrick Buysschaert is natuurgids voor De Boomklever
Op school leren kinderen over de natuur
uit een boek. Dat leerlingen zelf de natuur kunnen ontdekken is lang niet meer
vanzelfsprekend. Terwijl ‘ontdekken’ toch
juist de manier is waarop kinderen leren:
door zelf de natuur te voelen, te zien, te
ruiken, te horen en te ervaren met al hun
zintuigen.
Daarom stellen we aan scholen en verenigingen een volledig uitgerust lokaal in het hartje
van het Domein Sint-Arnoldus gratis ter beschikking: de Boomklever.
De Boomklever, genoemd naar een typische
bosvogel voor het domein, wil kinderen intens
in verbinding brengen met de natuur. Natuurgids Patrick Buysschaert heeft hiervoor een
natuurprogramma uitgestippeld. “Ik stond
zelf bijna veertig jaar in de klas en ben de onderwijsmicrobe nog steeds niet verloren. Als
vrijwilliger ondersteun ik nu al een zevental
jaar de natuureducatie in ‘De Boomklever’”,
vertelt Patrick.

hem op een belevingsgerichte tocht door het
gebied. “Tijdens mijn tocht mogen ze kijken,
voelen, ruiken, luisteren en proeven. Zélf de
natuur ervaren en zélf ontdekken. Het bos als
klaslokaal. Want leren over de natuur doe je
ín de natuur. Dat blijft pas écht hangen”, aldus Patrick.

Vele honderden kinderen trokken reeds met

Tijdens de maanden april/mei/juni en sep-

Patrick Buysschaert op stap met een klas in Domein Sint-Arnoldus.

tember/oktober is er voor scholen de mogelijkheid tot een gratis begeleide activiteit door
de gids, maar dan (in principe) enkel in de
namiddag (13u30-15u30).
Meer info?
www.anzegem.be/producten/de-boomklever.
Patrick Buysschaert heeft ook nog een blog:
http://deboomklever.skynetblogs.be/

Vrije Tijd

Erfgoeddag in Anzegem

Thema: rituelen | zondag 24 april | twee evenementen in onze gemeente
Rondje Roodbruin (van 10u tot 18u)
Om de roodbruine bieren in de kijker te zetten, organiseert Brouwerij
Verhaeghe Vichte (met een traditie sinds 1885) i.s.m. drie andere
brouwerijen het bierevenement Rondje Roodbruin. Je maakt kennis
met alle rituelen die stap voor stap gevolgd moeten worden bij het
hanteren van de roerstok…om op het einde natuurlijk af te sluiten
met het ritueel van het perfect schenken van een roodbruin biertje! Daarnaast kan je ook proeven van onze andere streekproducten:
Hoeveslagerij Cornette: Anzegemse streekbierenpatee | Fruitkweker
Dôlage: appelsap | De Sterkhoekhoeve: Landergemse advokaat
Chocolatier Montserrat: Streuvelspralines
info: www.rondjeroodbruin.be
Het Lijsternest: Streuvelshuis & schrijversresidentie (van 10u tot
18u)
Lezing “Het leven en de dood in den ast” om 14u, 15u en 16u met
aansluitend mogelijkheid tot wandeling of fietstocht (reservatie verplicht).
Streuvels’ magisch-realistische novelle “Het leven en de dood in den
ast” wordt heruitgegeven. De novelle vertelt over het rituele karakter
van arbeiders die in een cichorei-ast de klok rond doorwerken. In hun
bewustzijn vervagen de grenzen tussen droom en waken, tussen dag
en nacht. Overal in het West-Vlaamse landschap vind je nog asten.
Deze lezing brengt de sfeer van Streuvels’ werk tot leven.

Jeugdboekenfeest

info: www.streuvelshuis.be

met bekendmaking van de KJV -winnaars
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Jeugdboekenfeest

zo 24 april | 11u-16u30 | bib Zwevegem
v.u.: Jan Denolf - Provincie West-Vlaanderen

OPEN-ATELIERDAGEN

Jan de Kinder | Moniek Vermeulen | Kathleen Vereecken |

Jeugdboekenfeest
Tom Schoonooghe | Johan Vandevelde | Linda van Mieghem

Met bekendmaking van de KJV-winnaars en
aanwezigheid van auteurs
illustratoren:
metenbekendmaking
van de KJV -winnaars
v.u. Thea Libbrecht |Bibliotheek |Bekaertstraat 13 | 8550 Zwevegem

WANNEER
: zondag
24 april 2016
| van 11.00u. tot 16.30u.
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INSCHRIJVEN
Inschrijven
voor 10 april:: vanaf 14 maart tot 10 april | 3 euro per persoon
-Jan
kjv-leden:
inschrijven
en betalenVermeulen
via de deelnemende
bib
| Moniek
| Kathleen
Vereecken |
KJV-leden:
viade
de Kinder
bib Anzegem
- niet-kjv-leden: inschrijven en betalen bib Zwevegem | bibliotheek@zwevegem.be
Tom Schoonooghe
| Johan Vandevelde | Linda van Mieghem
Niet-KJV-leden:
bibliotheek@zwevegem.be.

0800 20 021
www.burenbijkunstenaars.be
t.e.m. 30 april 2016

#burenbijkunstenaars
www.facebook.com/burenbijkunstenaars
#burenbijkunstenaars

Doe je mee?
Buren bij kunstenaars vindt dit jaar plaats
op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16
oktober. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich nog tot en met 30 april online inschrijven.
www.burenbijkunstenaars.be
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a Libbrecht |Bibliotheek |Bekaertstraat 13 | 8550 Zwevegem

Deelnemen kost 3 euro.

WANNEER: zondag 24 april 2016 | van 11.00u. tot 16.30u.
WAAR: bibliotheek Zwevegem | Bekaertstraat 13 | 8550 Zwevegem
INSCHRIJVEN : vanaf 14 maart tot 10 april | 3 euro per persoon

- kjv-leden: inschrijven en betalen via de deelnemende bib
- niet-kjv-leden: inschrijven en betalen bib Zwevegem | bibliotheek@zwevegem.be

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

Vrije Tijd

Hoe gebruik je Tax-on-web?
do 21 april | 20u | bib Anzegem

Binnenkort valt die bekende bruine enveloppe opnieuw in de bus…Veel mensen vullen de
papieren versie van de belastingsbrief in of zwoegen nog met de online versie. Een erkend
belastingsconsulent komt ons daarom informeren. Inschrijvingen: bibinfo@anzegem.be.

UiTpas!

Met UiTPAS zuidwest kan je punten sparen als je aan een gemeentelijke activiteit
deelnement en deze dan inruilen voor extra
voordelen. Zo’n UiTPAS kost drie euro en je
kan er ook in de omliggende gemeenten
mee terecht. Mensen met een beperkt inkomen betalen slechts 1 euro voor zo’n pas en
krijgen hiermee 80% korting op gemeentelijke actviteiten.
Deze pas kan je kopen bij Bibliotheek en
uitleenposten, Sporthal, Dienst Cultuur, gemeentehuis en Sociaal Huis (voor UiTPAS
met kansentarief).

Start jogcursus
Joggen is dé uithoudingssport bij uitstek! We organiseren een 10-weken trainingsprogramma waarin we lopen en wandelen afwisselen om
uiteindelijk 5km zonder problemen te kunnen lopen. De wekelijkse
training gebeurt onder begeleiding. De eerste training is gratis met
info over het trainingsschema, kledij, opwarming, ... Ook voor mensen die hiertoe vroeger in staat waren maar ondertussen de conditie
verloren zijn.
Gratis eerste training & info op 18 april | 19u30 | Drie Kaven, Vichtsesteenweg, Anzegem | € 35
www.anzegem.be/sportinitiaties

Leer in 10 weken vlot 5 kilometer lopen.

Anzegem sport de zomer tegemoet
Volwassenen
In de week van 11 april 2016 starten de lessenreeksen:
12/04 | Yoga | 18u | Sporthal Anzegem
Via lichamelijke oefeningen positieve energie in ons lichaam brengen.
12/04 | Aerobic | 20u | Vrije Basisschool Anzegem
Op swingende beats werken aan conditie, kracht en uithouding.
14/04 | BBB New Style | 18u | Sporthal Anzegem
Op muziek een volledige work-out: we trainen heup-, buik-, borst-,
dij- en rugspieren.
www.anzegem.be/sportinitiaties
Kleuter en lager op woensdagnamiddag
14u-15u | lagere school | Kick@Sport
Sportspelen, trampoline, hockey, frisbee, atletiek, golf, netbal, ...
15u-16u | kleuters | MultiMove
Spelenderwijs alle basisvaardigheden zoals lopen, kruipen, slaan,
glijden, springen, werpen, duwen, heffen, tuimelen, ...verbeteren.
www.anzegem.be/sportacademie

Met yoga train je al je spieren.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd

Aktiv+Tour: Fit-o-meter
Op maandag 18 april 2016 organiseren we een fit-o-meter. Een
wandeling van 3,5km met leuke activiteiten onderweg. We tonen je
eenvoudige beweegoefeningen met onder andere stoelen, ballen en
stokken. Neen, op dit parcours staan er geen klassieke lenigheidsen krachtoefeningen. Het gaat om het plezier van bewegen op ieders
niveau en gezellig samenzijn. We vertrekken om 10u aan de Ansold
(Landergemstraat 1) en we zijn rond 11u30 terug. Deelname is gratis, maar je moet je wel voor 13 april inschrijven bij de Sportdienst of
dienst Sociaal Welzijn.

Heb je een klacht of een probleem? Gebruik de meldingskaart!
Wegverzakkingen, een verstopt rioolputje, sluikstort ... Via de meldingskaart kan je ons hiervan op de hoogte brengen. Deze meldingen worden doorgestuurd naar de betrokken diensten die instaan voor het oplossen ervan.
Bezorg ons deze meldingskaart per post (De Vierschaar 1), via communicatie@anzegem.be of gebruik het online meldingsformulier op
www.anzegem.be/meldingskaart. Telefonische meldingen kunnen op 056 69 44 31.

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

UiT in Anzegem: april
Cultuur
za 9

Familietheater: “Alfred Jodokus Kwak” / door Steef Coorevits en Jethro Van Thuyne / vanaf 3 jaar en onder begeleiding /
Mensindezaal(T) / 14u30 / org. Jonge Gezinnen en Gosa – Gewest Avelgem / Info: 0478 43 65 00

za 9

Tentoonstelling Nick Ervinck i.s.m. Rotary Waregem / Oude Kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 18u / info: www.
nickervinck.com / t.e.m. zo 17

za 16

Toneelvoorstelling “Oblomov” / door toneelgroep Streven Vichte / De Stringe(V) / 20u / ook op vr 22 en za 23 april

vr 22

Viva-voordracht: Mijn kruidentuintje / 19u / café De Sportduif(A)

za 23

Tentoonstelling “4 keer Anders” / met werk van Veerle Devos, Silvie Dupont, Hilde Damman, Ann Wattez (beelden, juwelen,
schilderijen en gemengde techniek) / Oude kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 19u / t.e.m. zo 1 mei

zo 24

Rondje Roodbruin / Brouwerij Verhaeghe Vichte(zie rubriek vrije tijd)

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: april
zo 24

Erfgoeddag op Het Lijsternest (Streuvelshuis) / (zie rubriek vrije tijd)

Senioren
ma 18

Fit-O-Meter / Zaal Ansold(A) / 10u / org. Seniorenraad Anzegem

ma 18

Valquiz / Zaal Ansold(A) / 14u / org. Seniorenraad Anzegem

ma 25

Danscafé / Ontspannende namiddag voor Anzegemse senioren / 14u
Zaal De Linde(I) / org. Seniorenraad Anzegem

Sportief
zo 10

Ochtendwandeling / 9u / café De Sportduif(A)

zo 17

3de familiewandeling t.v.v. Kom op tegen Kanker / vrije start aan De Stringe
tussen 7u en 15u / 5km sneukeltocht voor kinderen / 10,15,20 of 25 kilometer
met tussenstop / € 5 / vzw de Nachtlichtjes

zo 24

Lentefietstocht / org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

di 26

Wandeltocht 55-plussers / start kerk Kooigem / 14u / org. Sportdienst

wo 27

Fietscross Vichte / voor leerlingen van het 1e tot 6e leerjaar / Lendedreef Vichte
org. Sportdienst Anzegem

do 28

Fietstocht Tiegem (15 tot 20 km) 55-plussers / Mensindezaal(T) / 14u / org. Sportdienst

za 30

Nacht van de koers / interactieve terugkijk op het koersvoorjaar, profwielrenners onthullen hun koersgeheimen / Presentatie: Renaat Schotte en Jo Planckaert / De Stringe(V) / 20u / ADD € 10, VVK € 8 (via www.megavelo.be) / org. Megavelo ism
Wiel in Wiel /

Feest
vr 8

Statiekermis Anzegem / Sletse schieten / café Sint-Jansbond(A) / ook op za 9 en zo 10

za 9

Statiekermis Anzegem / 13u / Quiz aan de hand van een rondrit in de huifkar / €6 – info 0493 67 68 20 / 20u30 optreden
van Angelo (imitator Elvis en André Hazes) / café Sint-Jansbond(A)

zo 10

Statiekermis Anzegem / vanaf 20u optreden DJ / café Sint-Jansbond(A)

zo 10

2e Eetfestijn SV Ingooigem / Barbecue met frietjes / Zaal De Linde(I) / 11u30 / volw. €16 – kind €9

zo 10

Middagmaal met groot scherm Parijs-Roubaix / t.v.v. Sep Vanmarcke / vanaf 11u / café De Sportduif(A)

za 16

Spaghettiavond Scouts Tiegem / OC Groeninge Kaster

zo 24

Barbecue N-VA Anzegem / OC Groeninge Kaster

Varia
za 9

Prijskaarting / laatste van het seizoen / 17u30 / café De Sportduif(A)

do 14

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

zo 17

Hyacintenwandeling / Parking Vital Moreelsplein(T) / 14u / org. Natuurpunt Krekel Anzegem

di 19

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

do 28

Lezing Groen Anzegem / Mensindezaal(T)

za 30

1 mei-bingo-avond / 17u30 / café De Sportduif(A)

zo 1 mei

Sneukeltocht Gezinsbond Kaster / OC Groeninge(K)

zo 1 mei

Vinkenzetting / 9u / café De Sportduif(A)

zo 1 mei

Grote prijskaarting bieden en manillen / 17u30 / café De Sportduif(A)
Jouw activiteit in de UiT-agenda van mei? Geef die dan
voor 13 april door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad
wordt verdeeld in week van 2 mei 2016 en bevat alle
activiteiten t.e.m. 3 juni 2016.

www.facebook.com/anzegem
#gemeenteanzegem
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