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D R O O M  J E  A N Z E G E M

Grootse plannen of kleine ideeën? Zaken die je dringend anders wil zien? Geef het door, want via 
Droom je Anzegem willen wij weten waar jij wakker van ligt en wat wij er kunnen aan doen!

Hoe doe je dat? Heel eenvoudig: surf naar anzegem.citizenlab.co en laat je volledig gaan! We hebben 
alvast drie rubrieken waaronder je ideeën kunt plaatsen:

• mobiliteit in Anzegem

• jong in Anzegem

• wonen & leven in Anzegem

Hoort jouw idee niet in bovenstaande rubrieken thuis, dan hebben we nog een aparte categorie ‘een 
ander idee’.

Op dit platform kan je dus al je ideeën, verbeterpunten, … voor onze gemeente posten. Of je kan de 
ideeën van andere inwoners bekijken en deze ‘liken’ of juist niet en een reactie plaatsen. Zo kan je ook 
met andere inwoners in debat gaan. Een greep uit de al geposte ideeën: 

• Meer plukbomen in de straten/parken.

• Een lokale boerenmarkt.

• Burgers delen transportmiddelen om het verkeer te doen dalen.

• ... 

Akkoord of helemaal niet akkoord? Of is jouw idee nog beter? Laat het ons weten! Dit kan je doen tot 
maart 2018. Heb je geen computer? Geen probleem. Je zal ons af en toe zien opduiken op grootschalige 
evenementen (bv. nieuwjaarsreceptie) waar we je de kans zullen geven om ook je zegje te doen.

In april en mei verzamelen we dan al jullie ideeën en presenteren we jullie de conclusies! 

Op naar een Droom-Anzegem!

anzegem.citizenlab.co

Grootse plannen of kleine ideeën?
Waar lig jij wakker van?

Laat het ons weten!

november 2017.indd   2 20-10-2017   12:01:26



A L G E M E E N 03

Na anderhalf jaar verbouwen 
opende het jeugdhuis ‘Tope 
Tegare’ eind oktober de 
deuren. Met zijn centrale 
locatie in de Kerkstraat wil het 
jeugdhuis een plaats worden 
waar jongeren steeds terecht 
kunnen. Naast iets drinken en 
praten met vrienden kan de 
jeugd ook langskomen voor 
feestjes, workshops en om te 
studeren in de blok. 

Een twintigtal jongeren 
begonnen op 26 maart 2016 
boven een frituur aan de 
vergadering die zou leiden 
tot jeugdhuis Tope Tegare. Ze 
waren het erover eens dat het 
een jeugdhuis moest worden 
dat de jongeren in Anzegem 
samenbrengt.  

Er werd een geschikt pand in 
de Kerkstraat gevonden en een 
jaar lang werd er verbouwd. 
Het gebouw was immers 
oorspronkelijk een bank die 
daarna werd omgevormd tot 
woning. Verschillende delen 
zoals de kluis en de inkom 
waren bewapend met stalen 
platen. Samen met vrijwilligers, 
gemeentewerkers en vaklieden 
werden de binnenmuren 

afgebroken. Nadien moest de 
elektriciteit, het sanitair, … 
aangelegd worden. De muren 
werden helemaal opnieuw 
geschilderd in de kleuren van de 
huisstijl: rood, wit en zwart. 

Op een muur in het jeugdhuis 
is een plan van Anzegem 
en omliggende gemeentes 
geschilderd. De bedoeling is dat 
leden stickers in de vorm van 
een huisje kunnen plakken op 
de plaats waar ze wonen. Op 
die manier wordt het jeugdhuis 
ook een deel van hen. 

JHTT zal elke vrijdag 
open zijn vanaf 16u en 
elke zaterdag vanaf 18u. 

Het jeugdhuis werkt met 
vrijwilligers die de bar 
bemannen en evenementen 
organiseren. De prijzen van 
de verschillende dranken zijn 
bewust laag gehouden, om de 
toegankelijkheid te verhogen. 

Door het kopen van een lidkaart 
(5 euro) kan men lid worden van 
het jeugdhuis.

i

J E U G D H U I S  T O P E  T E G A R E  O P E N T  D E U R E N

OUDERCAFÉ OVER VRIENDSCHAPPEN 

Hoe belangrijk zijn vriendschappen? Moet mijn kind veel vrienden 
hebben? Wanneer grijp je in als ouder wanneer je kind gepest 
wordt?  

Soms wil je als ouder horen hoe anderen het doen, wil je tips of 
gewoon eens kunnen praten over opvoeding. Met het oudercafé 
staan we even stil bij opvoeden.  Psychotherapeute Isabelle 
Chanteloupe zal eerst het thema vriendschappen toelichten, daarna 
kan je samen nadenken, discussiëren en vragen stellen.

 de Kleine Kluis (Gijzelbrechtegemstraat 42) 

 gratis | inschrijven via kinderopvang@anzegem.be 

20UMA 06.11
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A L G E M E E N 04

  P L A A T S I N G  C A M E R A ’ S  T E G E N  S L U I K S T O R T E N

Zwerfvuil is voor velen een doorn in het oog. Ondanks al onze opruimingsacties en 
bewustmakingscampagnes merken we dat velen nog altijd hun afval in de wegberm 
gooien. Daarom gaan we in op het voorstel van afvalintercommunale Imog om 
verplaatsbare camera’s te plaatsen. Deze camera’s stellen we dan op aan plaatsen 
waar er geregeld grote hoeveelheden zwerfvuil gevonden worden. De beelden worden 
door de GAS-vaststeller bekeken en een sluikstorter kan dan een GAS-boete tot 250 
euro in de bus verwachten.

INFOMARKT VERVANGING 

GELEIDERS HOOGSPANNINGSLIJN 

Elia, de beheerder van het Belgische 
hoogspanningsnet, voorziet van 2018 tot en 
met 2021 de vervanging van de geleiders van 
de bovengrondse hoogspanningslijn tussen 
Zomergem en Avelgem. Deze lijn doorkruist o.a. 
Anzegem. 

De voorziene werken bestaan uit het verstevigen 
van de masten en de funderingen, het vervangen 
van de geleiders en het aanpassen van het 
hoogspanningsstation van Avelgem aan deze 
nieuwe infrastructuur.

ZIN IN EEN UITDAGENDE JOB?

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL 
& ORGANISATIE
Voltijdse contractuele functie op C-niveau 
(C1-3) voor bepaalde duur (één jaar). Kan 
omgezet worden naar onbepaalde duur bij 
een positieve evaluatie. Solliciteren tegen 8 
november. 

TECHNISCH ASSISTENT BIJ DE GROENDIENST
Deeltijdse contractuele functie (18u) 
op D-niveau (D1-3) voor bepaalde 
duur (één jaar). Kan omgezet worden 
naar onbepaalde duur bij een positieve 
evaluatie. Solliciteren tegen 8 november. 

POETSPERSONEEL
Wil je werken in eigen streek en bijdragen 
tot het wooncomfort van de senioren? Weet 
dan dat OCMW Anzegem voortdurend op 
zoek is naar nieuwe medewerkers voor de 
versterking van het dienstenchequebedrijf 
dat instaat voor de hygiëne, netheid en de 
logistieke taken bij de huishoudens van het 
thuiszorgcliënteel in Anzegem. Het aantal te 
presteren uren en de concrete invulling van 
het uurrooster is bespreekbaar. 

De volledige functieomschrijving en de 
toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 
vind je op www.anzegem.be/vacatures.

MEER INFO?  KOM NAAR EEN INFOAVOND

14 november 2017: doorlopend van 18u tot 
20u - OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 
589, 8580 Avelgem

16 november 2017: doorlopend van 18u tot 
20u - jeugdcentrum Brieljant, Mouterijdreef 
20, 9800 Deinze

Vragen? tel 0800 11 089 
omwonenden@elia.be  
www.elia.be/Horta-Avelgem
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A L G E M E E N 05

S O C I A A L  H U I S  L A A T  J E  N I E T  I N  D E  K O U  S T A A N !

VERWARMINGSTOELAGE

Een tegemoetkoming voor de aankoop van huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas 
in 2017 voor maximum 1.500 liter. Dit moet binnen de 60 dagen na levering aangevraagd worden. 
Wil je weten of je aan de voorwaarden voldoet? Neem dan een kijkje op www.ocmwanzegem.be. De 
toelage kan je in het Sociaal Huis aanvragen, maar breng hiervoor zeker je factuur, identiteitskaart, 
bankrekeningnummer, klevertje van het ziekenfonds en je aanslagbiljet van de personenbelasting mee. 

MINIMALE LEVERING AARDGAS

Wie deze winter moeite heeft om de budgetmeter gas op te laden kan bij het Sociaal Huis terecht. We 
kijken dan na of je tussen 1 november 2017 en 31 maart 2018 kan genieten van de minimale levering 
aardgas waarbij tweewekelijks voor een vast bedrag een oplading aardgas kan plaatsvinden. 

TIP: probeer ook buiten de winterperiode je aardgasbudgetmeter op te laden. Zo kan je de kosten voor 
de verwarming spreiden. Je kan komen opladen in het Sociaal Huis.

GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE

Je kan je vanaf 27 november 2017 tot en met 7 februari 2018 inschrijven via www.samengaanwegroener.
be. De veiling vindt plaats op 8 februari 2018. Daarna ontvang je een voorstel met zicht op je (mogelijke) 
besparing. Wie niet beschikt over internet of hulp/informatie wenst bij het inschrijven kan op volgende 
data in het Sociaal Huis terecht: 

di 12.12.17 (14u-18u30) of ma 8.01.18 (14u-16u30) of wo 31.01.18 (9u-12u)

Sociaal Huis, Lieven Bauwensstraat 40 | tel 056 77 88 28 | sociaalhuis@anzegem.be i

V E R W E N M O M E N T  M A N T E L Z O R G E R

Op 11 december hebben we in De Linde (Lindeplein 1) opnieuw een verwenmoment voor onze 
Anzegemse mantelzorgers. Vanaf 10u heb je de mogelijkheid een kerstbloemstuk of een dessert te 
maken. Of heb je meer zin om een kaartje te leggen of in een babbel met een potje koffie? Dat kan 
ook. Daarna bieden we jullie een maaltijd aan. De persoon voor wie je zorgt, mag ook meekomen. 
We zorgen dan voor helpende handen bij het middagmaal. Om 14u kan je dan aansluiten bij het 
danscafé.

Inschrijven voor 1 december via mantelzorg@anzegem.be of tel 056 78 26 23 

W E L Z I J N
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kalender 
J A N U A R I

CULTUUR

35E DAVIDSFONDS BOEKENBEURS
VR 03.11

 ZAAL ANSOLD (A)

 opening met wijnproeverij met Chris 
Peers om 19u30 

 open op 4/11 vanaf 13u30 tot 18u30 – 
op 5/11 van 10u tot 18u30, met om 10u 
dialectlezing Paul Verleyen – op 6, 7 en 
8/11 van 8u30 tot 18u30

ASTRIA FESTIVAL

 OUDE KERK (V)

 Astria Oboe Trio organiseert 3 concerten: 
3/11 “Love Bade me Welcome” – 4/11 
“Seven Tears” – 5/11 “Paris Roaring 
Twenties” 

 Presentatie: Kurt Van Eeghem
 aanvang: vr 3 om 21u, za 4 om 20u, zo 

5 om 18u 
 € 15 
 org. Astria Music Projects VZW

GEHEUGENTRAINING

 DEN HERTOG VAN BRABANT (T)

 org. KVLV Tiegem-Kaster

TENTOONSTELLING
Vierjaarlijkse prijs voor kunstambach-
ten

 OUDE KERK (V)

 open op za en zo van 14u tot 17u / 

finissage op zo 10 dec. 

 org. Provincie West-Vlaanderen, 

departement cultuur, beeldende kunst 

SENIOREN
 

DANSCAFÉ
MA 6.11  14u  

 ZAAL SPELDOORN 

 gratis, vergeet je UiTPAS niet!

 Genieten van mooie muziek, leuk 

gezelschap en een goede babbel.

VOORDRACHT

De invloed van de voeding op 
ontstekingen

DI 21.11  14u  
 GASTHOF ’T PARK(T) 

 056 68 73 10

 org. Vief Anzegem 

AKTIV+TOUR: 

Aquagym
DO 23.11  15u30  

 ZWEMBAD WAREGEM

 org. Sportdienst Anzegem

N O V E M B E R

VR 03.11

DO 09.11 14u30

ZA 11.11

 
“TAPE ER OP LOS!”
Kunstendag voor kinderen (8+)

ZO 19.11

 HET MUZIEKHUIS(A) 

 € 8

 org. Het Muziekhuis i.s.m. Casa Blanca

TONEELVOORSTELLING 

“Es’t op’n?”

 MENSINDEZAAL (T)

 door toneelgroep Uilenspiegel(T) 
 ook op 25 en 29 nov., 1 en 2 dec. om 

20u – aanvang 26 nov. en 3 dec. om 18u

VOORDRACHT

kaarsen

 CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

 org. Viva-bis Anzegem

MUZIEK
“Ode aan Marva” door Jackobond

 DE STRINGE (V)

 € 12 

 org. Gemeenschapscentrum Anzegem 

i.s.m. Seniorenadviesraad 

 koffietafel aangeboden 

13u-16u

VR 24.11 20u

VR 24.11 18u30

MA 04.12 14u SPORTIEF
 

NETBAL
WO 15.11  12u  

 SPORTHAL (A) 

 org. Sportdienst Anzegem

ALLES MET DE BAL
WO 29.11  12u  

 DE STRINGE (V)

 org. Sportdienst Anzegem 

WANDELEN 

met 't Sportkliekske
ZO 3.12  14u  

 CAFÉ DE SPORTDUIF (A)
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FEEST  

KAAS- EN STREEKBIERENAVOND
ZA 04.11  18u30  

 MENSINDEZAAL (T)

 volw. € 14 – kind € 7 

 res. 056 68 93 40 

 org. Gezinsbond Tiegem

PRIJSKAARTING BIEDEN OF 
MANILLEN

ZA 11.11  17u30  
 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

 ook op 2 dec.

VIVA-SINTERKLAASFEEST 
ZA 25.11  15u  

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

 voor alle kinderen tot 12j. 

 iedereen welkom 

 vooraf inschrijven 

 
ZO 05.11    IN DEN HEIRWEG (H), BIJ CORINE

ZO 05.11    IN ‘T SCHUTTERSHOF(K), BIJ PETER DECLERCQ

ZA 11.11    IN DE KANTINE VAN FC HEIRWEG, tvv FC Heirweg
ZO 12.11    IN ‘T GAPERKE(A), BIJ LUC SOBRIE

ZO 19.11    IN SINT-JANSBOND(A), BIJ WILLY WINDELS

VR 24.11    IN DE BREUGHEL(V), t.v.v. minivoetbalclub Bruine Duivels, ook op zo 26
ZO 26.11    IN SINT-ARNOLDUS(T), bij Roel, Barbara & Jack
ZO 03.12    IN DE SPORTDUIF (A), bij Rosette Deconinck

VARIA  

DE STREUVELSQUIZ 
ZA 04.11  19u30  

 TE LANDE (T)

 tvv van Kom op Tegen Kanker

 kostprijs: € 20 

 res. Streuvelsquiz@gmail.com

SPELLENDAG 
ZA 11.11  14u  

 ZAAL 'T SPEY

 org. De Pionisten

 ook op za 2.12 

DAG VAN DE NATUUR
ZA 18.11  9u-12u 

 org. natuurpunt Krekel Anzegem

  VICHTE

 8u30: samenkomst aan Vichteplaats en vredesoptocht naar de kerk 

 9u: gebedsdienst

 10u: plechtigheden aan het gedenkteken met speciale hulde aan de overleden Vichtse 

civielarbeiders van 1917- daarna vredesoptocht naar de Britse militaire begraafplaats en 

huldebetoon aan onze bevrijders

 INGOOIGEM

 9u: gezamenlijke eucharistieviering in de St.-Antoniuskerk

 optocht naar het monument van de gesneuvelden op het kerkhof en bloemenhulde met 

evocatie

 TIEGEM

 10u: bijeenkomst en plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden 

 KASTER

 10u30: plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden en op het kerkhof

 ANZEGEM

 11u15: bijeenkomst aan het monument van de gesneuvelden aan de kerk

 optocht onder begeleiding van de fanfare naar het kerkhof en bloemenhulde aan het 

herdenkingsmonument ter plaatse

PIROBAKKEN

11 NOVEMBER-VIERINGEN

Jouw activiteit in de UiT-agenda 
van december? Geef die dan 

voor 15 november 2017 door via 
www.uitdatabank.be. Dit 

infoblad wordt verdeeld in week 
van 4 december 2017.
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A L L E M A A L  M E N S E N ,  O N D E R W E G  N A A R  B E T E R

Dit jaar stelt 11.11.11 migratie en vluchtelingen 
centraal in de campagne. 65 miljoen mensen zijn 
immers op de vlucht voor oorlog en vervolging. 
Miljoenen anderen ontvluchten armoede, 
ongelijkheid, klimaatverandering, … Oorzaken 
waar 11.11.11 elke dag, samen met zijn leden, 
structureel aan werkt. 

Daarom eisen ze een rechtvaardig migratiebeleid, 
dat de oorzaken van migratie aanpakt. Dat veilige 
en legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid dat 
verbindt en met juiste cijfers over vluchtelingen 
en migratie communiceert.

Kom naar de film en steun zo 11.11.11

Steun de straatmedewerkers in de actieweek 
van 4 tot 13 november of kom op 9 november 
naar de film ‘Parting’ (georganiseerd i.s.m. 
Markant Anzegem). Deze start om 20u in de kerk 
van Vichte. Je betaalt 4 euro en er zal ook nog 
een actiestand staan waar we o.a. chocolade 
verkopen. De opbrengst gaat uiteraard naar 
11.11.11. Inschrijven voor de film kan via 
bibinfo@anzegem.be  

L E Z I N G  L I E V E  B L A N C Q UA E RT :  B I RT H  DAY

Hoe de wereld zijn kinderen verwelkomt

Birth Day is de queeste 
van een moeder, 
fotografe en journaliste 
naar het antwoord op:  
"Waarom zetten wij 
vandaag kinderen op de 
wereld?", "Welke dromen 
koesteren wij voor hen?".

Lieve Blancquaert 
bezocht 14 plekken 
over de hele wereld. 
Een mix van arm en 
rijk, culturen, religies en 
gemeenschappen.

 De Stringe 

 € 10 (of -18 jaar: € 5)

  inschrijven:  
wereldraad@anzegem.be

tel 056 68 82 50 
overschrijving op 

BE60 7380 1517 5670

WO 29.11 20U

KARIBU HELPT NIEUWKOMERS

Karibu is een grotere 
groep vrijwilligers 
die nieuwkomers 
in Anzegem helpt 
door o.a. het geven 
van Nederlandse 
les, het organiseren 
van maandelijkse 
activiteiten om de 
integratie beter te 
laten verlopen (bv. 
bezoek circus, spelen in Tiegembos, koken, …). 
Daarnaast ondersteunen ze bij de zoektocht 
naar een huis, een bezoek aan de rechtbank, 
dokter, ...

Dankzij hun hulp moeten nieuwkomers niet 
meer op de grond slapen, moeten ze hun was 
niet meer met de hand doen, kunnen ze met de 
fiets naar het werk of school, …  Bedankt!

Wil je Karibu een financieel steuntje in de rug 
geven? Dat kan via BE84 7390 1325 6059.

www.facebook.com/karibuanzegem 
karibuanzegem@outlook.com

08 S A M E N L E V I N G
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I N T E R V I E W :  F A I R T R A D E A M B A S S A D E U R  D E  W I T T E 
K R A A N V O G E L

S A M E N L E V I N G 09

“Fairtrade geeft meerwaarde aan 
producten en mensen. We maken onze 

klanten daar attent op.”

De Witte Kraanvogel in Vichte bestaat al 35 jaar. Deze biologische natuurvoedingswinkel, die bewust 
koos voor een dorp, draagt kleinschaligheid, echtheid en ambachtelijkheid hoog in het vaandel. “Zowel 
bio, kwaliteitsvolle producten, korte keten, eerlijke handel als duurzaamheid zijn belangrijk voor ons. 
Onze winkel blijft kleinschalig. Zo staan we dicht bij de klanten en kunnen we hen voldoende uitleg 
geven. Als natuurwinkel moet je je onderscheiden tegenover de grootwarenhuizen en continu bijblijven. 
Ons doel is om meerwaarde te bieden en onze eigenheid te bewaren. Wij hebben klanten uit Gent 
die komen omdat wij bepaalde zaken aanbieden. We gaan ook de concurrentie aan. Goeie natuurlijke 
producten hoeven niet per sé duur te zijn.” aldus Kristien Deheegher van De Witte Kraanvogel.

Wat betekent fairtrade voor jou persoonlijk?

“Fairtrade geeft meerwaarde aan producten en mensen. Het biedt mooie, kwalitatieve producten met 
aandacht voor mens en natuur. Mensen die niet aan de bak komen, krijgen toch een kans op een degelijk 
bestaan. Fairtrade kijkt ook verder dan vroeger. De aandacht gaat niet enkel naar de boer in het Zuiden, 
maar ook naar korte keten, seizoensgebonden groenten en fruit, vegetarisme, schone kleren, schone 
financiën, fairtradeboeken,… Zo bereik je ook mensen die bijvoorbeeld niet in voeding geïnteresseerd 
zijn. ”

Hoelang doen jullie al aan fairtrade? En wat verkopen jullie zoal?

“Wij zitten toch al 20 jaar op de boot van fairtrade. Vroeger bestelden we rechtstreeks bij Oxfam. In ons 
assortiment hebben we eerlijke thee, wijn, koffie, quinoa, sesam, sesamolie, chocolade en afgeleiden, 
oliën, granen,… “

Hoe zien jullie jullie rol als fairtradeambassadeur precies?

“De acties die de fairtradetrekkersgroep van Anzegem organiseert, daar nemen we altijd aan deel. Op 
die manier kunnen we eerlijke handel nog beter uitdragen. We passen onze etalage aan, we hangen 
affiches uit en we maken mensen erop attent dat er meerwaarde zit op fairtradeproducten. Er is heel veel 
mondelinge reclame en tamtam nodig om mensen te veranderen.”

De Witte Kraanvogel kan je vinden op Vichteplaats 11 te Vichte en Kerkstraat 23A te Avelgem. 

www.facebook.com/dewittekraanvogelvichte of www.facebook.com/DeWitteKraanvogelAvelgemi
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10 V R I J E  T I J D

W E E K  V A N  D E  S M A A K  " R E I S  R O N D  D E  W E R E L D "

Op zondag 19 november 
zijn wij toe aan onze 2e 
editie van de Week van de 
Smaak. Tijdens deze KookEet 
-namiddag lokale stijl laten we 
het publiek kennismaken met 
hapjes uit de Wereldkeuken. 

Een tiental deelnemende 
kookgroepjes laten zich 
inspireren en/of bijstaan door 
“natives” uit de betrokken 
landen. Ze verlaten hierbij de 
platgetreden paden en bieden 
minder gekende gerechtjes aan. 
Een unieke kans om nieuwe 
smaken te leren appreciëren! 

Daarnaast voorzien we ook 
aangepaste animatie voor jong 
én oud! De deelnemers zelf 
dingen mee naar de prijs van 
het publiek of de prijs van het 
gerecht dat het thema het best 
benadert. Beslist de moeite 
waard om langs te komen 
en hen meteen ook aan te 
moedigen!

 OC Kaster

 € 5

Deelnemende groepen: 
gezinsbond Kaster – voormalige 

kookploeg Chiromeisjes 
Anzegem – kookploeg 
Chirojongens Anzegem – 
Wereldwinkel – De Schietspoele 
Vichte – Karibu – Lokaal 
Opvanginitiatief – KVLV Tiegem-
Kaster – KVLV Anzegem 

Personen of verenigingen 
die zich het afgelopen 
jaar of over de jaren heen 
cultureel  verdienstelijk 
gemaakt hebben, willen 
we ook in 2017 bekronen. 
Misschien ken je mensen uit 
jouw omgeving die heel wat 
inspanningen op cultureel 
vlak geleverd? Aarzel niet 
om ons een seintje te 
geven. Kandidaturen worden 
verwacht tegen uiterlijk 10 
december 2017. 

Meer info: tel 056 68 82 50  
of cultuur@anzegem.be

ZO 19.11 14U-17U

WIE WINT DE 
CULTUURTROFEE?

S T E V E N  M A H I E U  E N  P A S C A L  P L A T E L
tickets: cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50

Steven Mahieu 'zonder filter' op vrijdag 24 november om 20u in de 
Ansold (€ 15): Stel nu gewoon dat er een filter is. In je hoofd. En 
dat die echt alles filtert, dus ook wat je denkt en wat je voelt. Maar 
stel dat je die filter kan wegnemen én dat je dan onmiddellijk een 
voorstelling begint te schrijven. Wat zou dat geven? 

Pascal Platel 'Tet Talk' op zaterdag 2 december om 20u in De 
Stringe (€ 14): Pascale Platel confereert over haar ontgroening in de 
manhaftige grootstad Gent en draait tussendoor een plaatje uit de 
soundtrack van haar jeugd. Een unieke mix van humor en door merg 
en been gaande schrijnendheid… 
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B I B L I O T H E E K

B E Z E T T E R I N G 
1 4 - 1 8

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
waren tekstaffiches hét 
communicatiemiddel bij 
uitstek. De pers lag sterk 
aan banden, briefwisseling 
werd gecontroleerd en het 
leven beperkte zich tot 
de gemeentegrenzen. De 
communicatie tussen de 
overheid, de bezetter en de 
bevolking gebeurde met behulp 
van deze muurkranten. Dagelijks 
werden affiches op een centrale 
plek aangeplakt. 

Honderd jaar later bieden ze 
een interessante kijk op het 
dagelijkse leven tijdens de 
oorlogsjaren. Aan de hand van 
tekstaffiches wordt het leven 
onder de Duitse bezetting in 
beeld gebracht: informatie 
over voedselopeisingen, 
vluchtelingen, censuur en 
spionage. Een groot deel van 
de affiches bleef na de oorlog 
bewaard in archieven. 

PRAKTISCH

 bib Anzegem, 
Landergemstraat 1a 

 Nog t.e.m. 15 november  
 tijdens de openingsuren 

V E RT E L P I E T E N

Het is stilaan een jaarlijkse traditie dat de Sint zijn 
vertelpieten naar de bib van Anzegem stuurt voor de jongste 
bibliotheekbezoekers. Intussen kunnen ook de nieuwe 
materialen van de speel-o-theek ontdekt en uitgeprobeerd 
worden. 

Kinderen die in 2017 twee jaar zijn, krijgen thuis een 
uitnodiging om die ochtend ook een klein geschenk te komen 
ophalen. Dat cadeau is een vervolg op het Boekbaby’s-
project.

Graag een seintje als je komt, dan zetten wij voor mama en 
papa een glaasje klaar!

 bib Anzegem, Landergemstraat 1a

ZO 26.11 10U

B O E K B A BY ’ S  W O R D T  B O E K S TA R T

OPROEP: zoek naar je “oude” brieven en kom langs om ze in te 
wisselen voor een leuk boekenpakket!

Boekstart startte in 2005 onder de naam Boekbaby's als een 
pilootproject in tien Vlaamse steden en gemeenten. Het opzet van 
Boekstart is om ouders met hun kleine kinderen te laten genieten 
van boeken. Want kinderen die al vroeg kennismaken met boeken 
blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. 
Boekstart wil alle kinderen gelijke kansen geven door de materialen 
en Boekstartboodschap zo breed mogelijk te verspreiden.

Bij de geboorte ontvangen jonge ouders een brief om langs te gaan 
in het gemeentehuis om hun pakketje op te halen. Rond de eerste 
verjaardag komt een tweede brief om het volgende geschenk in de 
bib te halen. Het voorleesmoment met de vertelpieten is de kers op 
de taart.
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VOORUITBLIK
Duurzaam Anzegem

W W W . A N Z E G E M . B E
 

Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?
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