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TERUG NAAR SCHOOL: IN ANZEGEM ZIT JE GOED!
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Anzegem heeft een divers aanbod
van lagere scholen, verspreid over
het volledige grondgebied, met
daarnaast het secundair onderwijs
van het Sint-Vincentiusinstituut.
Deze scholen werken nauw samen om zo aan alle kinderen sterk
onderwijs aan te bieden. In 2013
hebben we hiervoor een overkoepelend forum opgericht: onderwijsplatform Bonanza. Bonanza staat voor:
Breed Onderwijs Netoverschrijdend
ANZegems Aanmoedigen. Daarin
komen alle directeurs meermaals
per jaar samen om diverse thema’s
te behandelen. Wij pikken er graag
enkele uit voor jullie:
•
De basisscholen organiseren
op 10 en 11 september een
belevingsdag in het Sint-Arnolduspark in kader van de Groote
Oorlog. Een heuse organisatie
die zeker de moeite zal zijn!
•
De scholen sluiten zich ook dit
jaar weer aan bij Octopus. Octopus gaat voor kindvriendelijke
schoolomgevingen en -routes
(denk maar aan de kleurrijke
palen aan de scholen).
•
We kochten ook een verkeerspark aan dat de scholen gratis
mogen gebruiken. Zo maken
kinderen op een veilige manier

•

•

•

•

•

kennis met diverse verkeerssituaties.
Samen met de scholen werkten
we een schoolbrochure uit die
je een mooi overzicht geeft van
alle basisscholen. Deze kan je
vinden in het gemeentehuis en
de bibliotheken.
De scholen zetten ook graag in
op techniek. Jaarlijks wordt er
een techniekacademie georganiseerd voor de derde graad
en dit jaar lanceren we voor het
eerst ook de junior techniekacademie, voor kinderen van de
2e graad.
We voorzien ook in busvervoer
om de scholen in staat te stellen
op een goedkope manier op uitstap te gaan of verplaatsingen
te plannen naar het zwembad,
de buitenschoolse kinderopvang, de turnzaal, …
Er is een goede samenwerking
tussen onze vrijetijdsdiensten
en de scholen. Zo zorgt de
Cultuurdienst voor aangepaste
voorstellingen voor alle leerlingen in Anzegem, zijn de klassen
welkom in de bib, organiseert
de Jeugddienst op woensdagnamiddag activiteiten, …
De vrijetijdsdiensten en het
kunstonderwijs zitten verspreid

•

•

over diverse deelgemeenten.
Hun activiteiten sluiten nauw
aan bij het schooleinde waardoor het volgen van naschoolse
activiteiten gemakkelijker is.
Iedere leerling kan ook terecht
in een kinderopvang in de
gebouwen van de school of in
de buurt.
Er is een fietsschoolroute
uitgewerkt zodat kinderen de
veiligste weg naar hun school
kunnen uitstippelen.
Sociaal Huis startte ‘Alles
Kiddzz’ op. Dat is een proefproject waarbij we in scholen
meer en betere ondersteuning
bieden bij signalen van moeilijke
gezinssituaties.

WIST JE DAT?
Het nieuwe zwembad vermoedelijk zal klaar zijn in het voorjaar
van 2020 en het schoolzwemmen
zo vlotter kan verlopen? Voor dit
zwembad hebben we trouwens
1.137.500 euro subsidies van Sport
Vlaanderen gekregen. De totale
kostprijs bedraagt 6.000.000 euro
(exclusief BTW). Dit bedrag delen
we met gemeente Deerlijk.

ROOKMELDERS LATEN JE NIET STIKKEN!

KOOP BIJ ONS JE ROOKMELDER OF
KOM NAAR DE INFOSESSIES.

i

EEN GOEDE ROOKMELDER...
•
heeft een ingebouwde batterij
met een levensduur van 10 jaar
•
beschikt over een testknop en
luid alarm
•
beschikt over de labels CE en
EN14604
ZO ONDERHOUD JE EEN ROOKMELDER:
Test elke maand de rookmelder
via de testknop en stof het toestel
maandelijks af.
WAAR INSTALLEER JE ZE?
Op elke verdieping van je woning,
aan het plafond op min. 30cm van
de hoek/muur. In de slaapkamers,
de inkomhal, bovenaan de traphal,
op de overloop, in de nabijheid van
de keuken, de woonruimtes en de
wasruimte.

“Een woningbrand overkomt mij niet”, denken er vaak nog veel mensen. Toch zijn er in België jaarlijks 20.000 woningbranden waarvan heel
wat met dodelijke afloop. Het is dus van het grootste belang om tijdig
de woning te verlaten wanneer er brand uitbreekt. Elke seconde telt! En
daarbij kan een rookmelder je helpen.
Daarom organiseren we 2 infomomenten waarin een brandpreventieadviseur
van brandweerzone Fluvia ons wegwijs maakt in het belang van investeren
in rookmelders, het nadenken over een vluchtweg, tips om brand te voorkomen, …
maandag 24 september | 14u | zaal Ansold (Landergemstraat 1B)
woensdag 26 september | 20u | de Stringe (Ommersheimplein 4)
We verloten telkens 5 rookmelders onder de aanwezigen. Op deze infomomenten bieden we ook rookmelders te koop aan.
Verkoopprijs: € 16 of € 5 met UiTkansenPAS (max. 2 rookmelders aan kansentarief per gezin). Deze rookmelders hebben een vaste batterij van 10 jaar
en 10 jaar garantie. De opbrengst gaat naar de Stichting Brandwonden.
Vanaf oktober tot en met eind december kan je ook rookmelders kopen in
het gemeentehuis, Sociaal Huis en de bibs.
Op zaterdag 6 en 20 oktober en 17 november zijn er ook extra verkoopdagen in het gemeentehuis van Anzegem, telkens van 9u tot 11u.
Info: tel 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
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INFOAVOND ONDERNEMERS
& UITREIKING DOEND’RIK
Als ondernemer moet je mee in het digitale verhaal en
daar willen we je graag een handje bij helpen! Daarom
organiseren we een infoavond op donderdag 27 september om 19u30 in De Stringe. Daarin komen drie
sprekers de volgende toepassingen toelichten:
•
Payconiq: geeft je klanten de mogelijkheid om te
betalen met hun smartphone
•
Joyn: digitale klantenkaart, waarop al duizenden
lokale handelaars zijn aangesloten
•
Doccle: Ontvang, betaal en bewaar al je documenten op één plek
Aansluitend reiken we ook de Anzegemse Doend’rik
uit en is er nog een receptie.
Inschrijven kan via www.anzegem.be/digitaal.

VERKIEZINGEN 14 OKTOBER
Hoe stem je via volmacht?

Wie door ziekte of gebrekkigheid, beroepsredenen,
toestand van vrijheidsbeneming, geloofsovertuiging of
studieredenen niet in staat is om te stemmen, kan stemmen bij volmacht. Dit moet wel gestaafd worden met het
nodige attest.

KLACHTEN OVER DE KWALITEIT VAN JE
HUURWONING?
Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. Elke
woning moet voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, vastgelegd in de
Vlaamse Wooncode. Het gemeentebestuur en het
agentschap Wonen Vlaanderen werken samen om
de woonkwaliteit in Anzegem te bewaken.
Sommige huurwoningen vertonen wel eens bepaalde tekortkomingen. Heb je problemen of klachten
over de kwaliteit van je woning? Wij bekijken je
klacht en kunnen je hierover vrijblijvend informatie
bieden. Indien nodig zal een woningkwaliteitsonderzoek worden uitgevoerd. Een woning kan dan ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoonbaar worden
verklaard. De bedoeling is om deze woningen te
verbeteren, aan te passen of te renoveren zodat
de kwaliteit van de woningen in onze gemeente
gewaarborgd kan worden.
Als je vragen hebt rond woningkwaliteit of de
normen waaraan je woning moet voldoen, kan je
contact opnemen via beterwonen@anzegem.be.
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Wie op reis is in het buitenland, kan ook een volmacht
geven. Hiervoor moet de burgemeester een attest afgeven, nadat hij de nodige bewijsstukken of een verklaring
op eer heeft ontvangen. De aanvraag moet uiterlijk de
dag voor de verkiezing, namelijk 13 oktober 2018, bij de
burgemeester ingediend worden.
Aan wie kan je een volmacht geven?
Elke andere kiezer. Er is dus geen familieverband vereist.
Je mag wel slechts 1 volmacht hebben.
Wat moet je meehebben?
Wie een volmacht heeft, moet volgende documenten bij
zich hebben om te mogen stemmen: eigen identiteitskaart, eigen oproepingsbrief en de oproepingsbrief van
de kiezer in wiens naam hij komt stemmen, het volmachtformulier en het nodige attest. Dit volmachtformulier kan je krijgen op www.vlaanderenkiest.be of afhalen
in het hoofdgemeentehuis of het Sociaal Huis.

G E Z O C H T : LO K A L E H E L D E N !
Ben jij in je dagelijkse leven bezig met thema’s als armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs,
vrede, gelijkheid, consumptie, mondiale samenwerking? Dan ben jij ongetwijfeld een Duurzame Held en
daarom pakt Anzegem graag uit met jou als inwoner!
Op 25 september 2018 viert de hele wereld de derde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de
Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet
maken tegen 2030. Samen met meer dan 60 andere Vlaamse steden en gemeenten viert Anzegem die verjaardag
een hele week lang: van 18 tot 25 september hangen we de vlag uit aan het gemeentehuis en zetten we onze eigen
‘Duurzame Helden’ in de kijker.
Meer info of je kandidaat stellen? www.anzegem.be. Opgelet: stel je kandidaat voor 1 september!

I N T E R N AT I O N A L E

C R O S S

C O U N T RY

POETSHULP NODIG?

Opnieuw gratis kaarten te verkrijgen!

Military Waregem organiseert, in samenwerking met gemeente Anzegem en
provincie West-Vlaanderen, op zondag 23 september de Cross Country in
het prachtige kasteeldomein ‘Hemsrode’. Ruiter en paard moeten binnen
een bepaalde tijd een parcours met natuurlijke hindernissen afwerken.
Daarnaast kan je ook de lifestylebeurs bezoeken en is er animatie voor de
kinderen.
Gratis kaarten voor Anzegemnaren
We delen opnieuw een honderdtal kaarten uit aan de inwoners. Wie zo’n
kaart wenst (1 per persoon) kan deze reserveren via info@anzegem.be of
tel 056 69 44 31 (vermeld daarbij je naam en adres) en dit van 4 tot en met
10 september 2018. Na bevestiging kan je in de week van 17 september je
kaart afhalen in het hoofdgemeentehuis.

Ondervind je (tijdelijk meer) moeite
met het uitvoeren van de huishoudelijke taken en het onderhouden
van je woning? Ben je 65+ of
een persoon met een zorgvraag?
Ken je iemand die een poetshulp
in huis kan gebruiken? Contacteer dan gerust het Sociaal Huis,
want binnen de Poetsdienst met
dienstencheques zijn er nog enkele
vrije plaatsen.
De poetsvrouw komt wekelijks of
om de 14 dagen langs, dit telkens
voor 4 uren.
Kostprijs: 1 dienstencheque van
9 euro = 1 uur poetsen. Dit bedrag
is fiscaal aftrekbaar, waardoor de
eigenlijke kost € 6,30 per cheque
bedraagt.
Meer info? tel 056 78 83 43 of
poetsdienst@anzegem.be

ALGEMEEN
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kalender
S E P T E M B E R

CULTUUR
TENTOONSTELLING “40 JAAR
HOL”
met werk van Patrick Holderbeke
(fotografie)

VLECHTATELIER FEMMA
BRUISEND VICHTE

FIETS TO CHT TIEG EM

DI 11 OM 14U30 EN 19U

DO 27 OM 14U

J DE STRINGE(V) /

J MENSINDEZAAL(T)

ZA 1

` € 15 voor leden, € 25 voor niet-leden

` org. Sportdienst Anzegem

J OUDE KERK(V)

` res. Femmabruisendvichte@gmail.com

(15 tot 20 km)

` open za en zo van 14u tot 20u

FEEST

` ook open op vr 7 van 18u tot 22u

TENTOONSTELLING “PRIKKEL”

` t.e.m. zo 9

ZA 29

ZA 8 OM 17U30:

J OUDE KERK(V)

manillen

SCHILDEREN IN OPENLUCHT
Valerius De Saedeleer & Emile Claus
achterna!
ZA 1 OM 13U

J HET LIJSTERNEST(I)

` met werk van Geert Bourgeois

(schilderkunst), Pascal Deruyck
(fotografie), Sophie Tijtgat (keramiek)
` open van 14u tot 19u
` ook op zo 30 van 10u tot 17u

KAARTINGEN IN DE SPORTDUIF
Prijskaarting bieden of

doorlopend
conservenkaarting tvv vinkenmaatschappij
de Statiezangers
VR 21 EN ZA 22: doorlopend kaarting voor
vers fruit tvv Supportersclub Sep Vanmarcke
VR 14 EN ZA 15:

`€8
` ook op zo 2

SCHILDERWORKSHOP
met Lies Van Gasse
ZO 2

J HET LIJSTERNEST(I)
`€8

WAR-RIG
ZA 8 OM 16U EN 19U

J DE STRINGE
` herdenkingstentoonstelling Groote Oorlog
` i.s.m. Stedelijke Kunstacademie Waregem,

afdeling Anzegem, Ingooigem en Vichte
` Tickets via GC De Zinnen (cultuur@
anzegem.be of tel 056 68 82 50).

SENIOREN
GEZELLIGE NAMIDDAG VIVASENIOREN
DI 11 OM 14U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)
` iedereen welkom

FEEST: 10-JARIG BESTAAN VAN
VIEF ANZEGEM
DI 18 OM 14U

J GASTHOF ’T PARK(T)
` met verjaardagstaart en koffie en de

ONTMOETINGSNAMIDDAG
OCMW
WO 19.09 OM 14U30

J DE STRINGE
` deuren om 13u30
`optredens van Clown Rocky, Showballet

Showcase, accordeonist Johnny Clarysse,
Davy Gilles,
`kaarten: 2,50 (of 0.50 met UiTkansenPAS)
en kunnen voor 14 september in het
Sociaal Huis, hoofgemeentehuis of tijdens
de zitdagen van dienst Sociaal Welzijn
gekocht worden.

nodige ambiance
` € 8 voor leden - € 11 voor niet-leden
` info: 0470 20 06 63 / org. Vief Anzegem

JEUGD
SPELLENUURTJE
VR 7 OM 15U30

OPEN MONUMENTENDAG
ZO 9 VAN 11U TOT 17U

J HET LIJSTERNEST(I)

SPORTIEF

J BIB ANZEGEM
` thema: cijfers en letters

24E PRUTSKETOCHTEN
ZO 9 VAN 7U TOT 15U

STARTDAG SCOUTS TIEGEM

J DE STRINGE(V)

ZO 23.09 VAN 14U-17U

` org. De Textieltrekkers(V)

J KERK TIEGEM

KERMISFEESTEN
ANZEGEM-DORP

KERMISFEESTEN
TIEGEM

VRIJDAG 31.08.2018

VRIJDAG 14.09.2018

OPENING FEESTELIJKHEDEN
 gratis kwartier kermis, prijzenworp
18u

TIEGEM ROCKT met optredens van Puinhoop
Kollektiv (20u) – Kraantje Pappie (21u30) – Discobar Galaxie
(23u) (kerkplein Tiegem)

20u

ZATERDAG 01.09.2018
STEPJESWEDSTRIJD & PAPA CHICO (café de
Sportduif)
18u 2de AVOND VAN DE AMBIANCE met optredens
van Lisa Leman, De Domino’s, Yves Seghers en Strawberry
Jam (op het Dorpsplein)
 Italiaanse avond in Brasserie Oud Gemeentehuis
15u

ZONDAG 02.09.2018
12u

ZATERDAG 15.09.2018
TIEGEM ROCKT met optredens van Sinews
(18u30) – Sons (19u45) – ’t Hof van Commerce (20u35) –
Buscemi (22u30) / Vuurwerk om 22u15 (kerkplein Tiegem)

16u

ZONDAG 16.09.2018
WIELERWEDSTRIJD
 org. Wielerclub de Bergklimmers
MAANDAG 17.09.2018

KERMIS-BBQ (de Ark)

		14u TENTOONSTELLING MET SCHILDERIJEN
VAN LIES VANMARCKE gratis, doorlopend tot 19u
(gemeentehuis)
16u
BENE-BIER-LOOP t.v.v. Saying Goodbye (de Ark)
21u30 VUURWERK
 kermismenu in Brasserie Oud Gemeentehuis
MAANDAG 03.09.2018

19u

BBQ (zaal 't Park, inschrijven vooraf)

KERMISFEESTEN
VARIA
VRIJDAG 14.09.2018
20u

EETFESTIJN MET AANSLUITEND PAPA CHICO
TEAM (café de Sportduif)

VICHTE: OPTREDEN ISHTAR & KAATJE CHIERS
€ 20 vvk of € 22 add, org. Iloilo (Oude Kerk)

12u30

13u30

GRATIS KLEUTERKERMIS (voor Anz. scholen)
DINSDAG 04.09.2018

BINGO MET GRATIS BBQ, TREKKING
TOMBOLA EN OM 22U AFSLUITEN MET GLAS
CHAMPAGNE

17u30

ZATERDAG 15.09.2018
15u
VICHTE: VELDCROSS DER VICHTENAREN
 start jeugd om 15u en volwassenen om 17u (Kasteel
Verhaeghe)
		
VICHTE: TENTOONSTELLING EN VERKOOP
14u
PANNENKOEKEN, org. Iloilo (Oude Kerk)

ZONDAG 16.09.2018
VICHTE: VERBROEDERING OMMERSHEIM (De
Stringe)

11u30

VARIA
GARAGEVERKOOP: za 8 / vanaf 9u in diverse straten van
Tiegem en Waarmaarde / € 4 voor leden en € 8 voor niet-leden /
info: 056 68 93 40 / org. Gezinsbond Tiegem i.s.m. Gezinsbond
Waarmaarde
TWEEDEHANDSBEURS: za 15 / Zaal Ansold(A) / van 9u30
tot 12u30 / tafelverkoop van baby- en kindermateriaal, speelgoed,
kleine meubels, kleding / org Gezinsbond Anzegem
SNELSTE ROLWEDSTRIJD IN TIEGEMBOS: zo 16 /
tussen 14u-17u / eerste prijs: 60 biertjes
GARAGEVERKOOP: zo 23 / vanaf 9u / € 4 voor leden en € 8
voor niet-leden / info: 0472 99 57 36 / org. Gezinsbond Ingooigem
QUIZ BEKER VAN DE BURGEMEESTER: za 29 om 19u30
Grijsloke feesttent / 5e quiz in de competitie

11u30 VICHTE: 20 JAAR ILOILO: kindergedichten,
		
eetfestijn, bar, tombola, tentoonstelling (Oude Kerk)

DINSDAG 18.09.2018
14u

VICHTE: 86E TEXTIELPRIJS VICHTE (Firma Steeno)
ZATERDAG 30.09.2018

GRIJSLOKE: FEEST IN HET DORP,
kinderrommelmarkt, BBQ, optreden (org. De Verrekijkers)
		
KASTER: speelstraat, schminkstand, aperitiefbar
11u
en middagmaal, 15u: Barto, 16u: geutelingenbak (org. OC
Groene Poortje
10u

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

P M D - Z A K W O R D T U I T G E B R E I D !
Infoavond over de nieuwe sorteerregels

Naast het traditionele pmd (flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) kan je vanaf nu ook
alle harde plastic verpakkingen in de blauwe pmd-zak steken. Tegelijk verdwijnen de plastic folie en plastic
zakken in een volledig nieuwe, bijkomende transparante foliezak.
Het nieuwe systeem is goedkoper, want meer plastic verpakkingen in de P+MD-zak betekent minder afval in je restafvalzak. Goed voor minder dure restafvalzakken.
Blauwe P+MD-zak
Hierin mag de inhoud van de huidige blauwe PMD-zak (flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons)
EN andere verpakkingen in hard plastic (zoals bakjes, schaaltjes en potjes). De ophaling van je P+MD-zak blijft zoals
aangegeven op je ophaalkalender. Je voorraad PMD-zakken mag je gewoon opgebruiken, maar pas zeker al de
uitgebreide sorteerregels toe.
Transparante foliezak
ln de nieuwe transparante foliezak mogen plastic folie en plastic zakken. Deze zakken kosten 0,15/zak en zijn te verkrijgen bij de gebruikelijke verkooppunten (bij de gemeentelijke diensten is dit pas vanaf begin oktober). De ophaling
gebeurt om de twee maanden op de dag van de PMD-ophaling (22 tot 26 oktober en 17 tot 21 december)
Nog vragen? Kom dan zeker naar onze infoavond over de nieuwe sorteerregels. Deze vindt plaats op dinsdag 11 september om 19u30 in zaal Ansold (Landergemstraat 1B).

MAAK HET GROENER IN ZUID-WEST-VLAANDEREN!
Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin, heb je een
boontje voor klimplanten of wil je graag kunnen snoepen
van je tuin? Dan is de verkoopactie van streekeigen (fruit)
bomen, struiken en kleinfruit van Natuurpunt zeker iets
voor jou! Neem een kijkje op www.maakhetgroener.be en
bestel vandaag nog! Nieuwigheden dit jaar zijn moerbei,
mahieupeer (zeldzaam ras uit Zuid-West-Vlaanderen) en
wilgenpoten (gratis voor Natuurpuntleden).
Alle pakketten en soorten kan je aanplanten op een
beperkte oppervlakte, je hoeft dus zeker geen grote tuin
te hebben. Natuurpunt verkoopt deze pakketten aan een
zeer voordelige prijs en de opbrengst van de actie gaat
naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in
jouw omgeving. Dubbele winst voor de natuur dus!
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LEUKE GEZINSUITSTAP:
PLUK ZELF JE APPELS EN GENIET DAARNA VAN EEN LEKKER BORDJE
W O R S T, A P P E L M O E S E N PATAT T E N !
Om de Korte Keten (van boer via de kortste weg op
je bord) te promoten organiseren we op zaterdag 29
september onze eerste WAP-dag. Kom met het hele
gezin appels plukken bij Dôlage en geniet over de
middag van een heerlijk WAP-bordje in Tiegembos.
Hierbij staat WAP voor worst, appelmoes en patatten.
Nadat je (of voor je) bij fruitbedrijf Dôlage (Bergstraat 9,
8573 Anzegem) appels hebt geplukt, kan je te voet naar
de cafetaria van Tiegembos. Daar kan je genieten van
een lekker WAP-bordje. Ingrediënten hiervoor worden
geleverd door Dôlage en hoeveslagerij Cornette en worden met veel liefde bereid door de Scouts van Tiegem.
Voor een drankje zorgt Anneleen Deseyn, uitbaatster van
de zomerbar in Tiegembos.
Kaarten kosten 10 euro (volw.) of 7 euro (-12 jaar) (-2
jaar = gratis). Hiermee kan je op zaterdagmiddag tussen
11u30 en 13u30 aanschuiven in de cafetaria van Tiegembos om worst met appelmoes en patatten te eten.
Kaarten kunnen gekocht worden in het gemeentehuis,
Sociaal Huis, Hoeveslagerij Cornette (Neerstraat 7),
fruitbedrijf Dôlage (Bergstraat 9), in de zomerbar in Tiegembos of kunnen online gereserveerd worden via www.
anzegem.be/wap. We vragen dat iedereen zijn eigen
borden en bestek meebrengt! Appels plukken bij Dôlage
kan tussen 10u en 17u. Hiervoor betaal je uiteraard het
aantal appels dat je mee naar huis neemt.
(andere plukdagen bij Dôlage: 22.09 en 7.10)

M O N D I A A L

NIEUW: JUNIOR TECHNIEKACADEMIE!
Zit je in het derde of vierde leerjaar? Ben je creatief?
Kriebelt het om je wilde ideeën in de praktijk te brengen? Misschien zie je het wel zitten om in groep samen
te experimenteren? Dan is de Junior Techniekacademie geknipt voor jou!
In een heus technologielabo maak je kennis met technologisch gereedschap. Je ontdekt dat techniek en
technologie overal om je heen zijn.

C A F É

Iedereen met een hart (of hoofd) voor het Zuiden is van
harte welkom op dit Mondiaal café. Op deze avond stellen mensen uit Anzegem graag hun projecten voor die
ze opgestart hebben in het Zuiden. Er bestaat daarna de
mogelijkheid om vragen te stellen en om vanuit bepaalde stellingen dieper in te gaan op de uitdagingen die
er zijn. Dit alles gebeurt op een ongedwongen manier,
letterlijk tussen pot en pint!
28 september, 19u30, OC De Kleine Kluis (Gijzelbrechtegemstraat 42), gratis. Alle info via
wereldraad@anzegem.be — 056 68 82 50

Deze 10 lessenreeks start op woensdagnamiddag
26 september. Inschrijven en alle info op
www.techniekacademie.be/junior.
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VICHTE VIERT 45 JAAR VERBROEDERING MET OMMERSHEIM
Reeds 45 jaar onderhoudt Vichte sterke banden met Ommersheim, een
fusiegemeente van Mandelbachtal, gelegen in Saargebied in Duitsland.
Om de vijf jaar worden de officiële relaties bestendigd door plechtigheden
afwisselend georganiseerd in Vichte en Ommersheim. De eerste contacten dateren van 1965 en werden oorspronkelijk gelegd door de muziekverenigingen. Op 1 juli 1973 kwam het uiteindelijk tot de officiële verbroedering. De oorkonde waarin men beloofde alles in het werk te stellen om
de banden tussen beide gemeenten te verstevigen werd al snel in praktijk
toegepast. Kort na de officiële verbroedering volgden verbroederingen
van brandweerkorpsen en voetbalverenigingen. Mede dankzij echte
vriendschapsbanden tussen de bewoners van Vichte en Ommersheim
werd de gemeente Anzegem in 1986 beloond met de erkenning als Europese gemeente.
Het 45-jarig jubileum zal niet onopgemerkt voorbijgaan. In mei vond er
al een kleine plechtigheid plaats in Ommersheim, waarbij Vichter Platz
(Vichtepleinà werd ingewijd en op zondag 16 september organiseren wij
ook een viering. Om 11u30 vindt er in de Stringe een academische zitting
plaats waarin we de verbroederingsoorkonde zullen vernieuwen.

S TA R T N I E U W C U LT U U R S E I Z O E N V O L Z I N N E N P R I K K E L E N D E V O O R S T E L L I N G E N
De ronde van Begijn – Begijn Le Bleu
za 22.09 – 20u – de Stringe - € 17
In deze koersshow krijgt Begijn telkens 2 bekende coureurs over de vloer waarmee hij herinneringen ophaalt
en met hen praat over het huidig wierlerseizoen. Bernard
Bidon draait ondertussen fijne muziekjes. Het publiek
krijgt archiefmateriaal, een quiz en vooral veel ambiance
voorgeschoteld !
Barto – Circustheater
zo 30.09 – 15u – Leefschool Groene Poortje Kaster
€ 7- voor kinderen vanaf 4 jaar en hun familie –
m.m.v. ouderraad
Barto is een komische en excentrieke figuur die zijn
publiek weet te verleiden met zijn technische stunts en
zijn grappige presentatie ervan. Een kleurrijk geheel waar
jongleren, koorddansen en clowning in elkaar verstrengeld liggen, ingekleurd met een gekke tint.
Moes – Casier en Dies
zo 7.10 - 9u30/11u/14u30 – tuin Mensindezaal Tiegem
€ 7 - € 1 korting op lidkaart gezinsbond – figurentheater voor kinderen van 1,5 jaar tot en met 4 jaar en
hun familie
Op de vloer een appelboom en 3 kastjes. De kastjes
herbergen levendig keukengerei en gekke machines.
Zij spelen het verhaal van appels tot Moes. Een fijne
voorstelling die ontroert in zijn eenvoud en verrast met
zijn finesses.
Info en tickets: GC De Zinnen:
tel 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be
010
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A K T I V + T O U R :

V O L K S S P E L E N

+

B O L L E T R A

Bolletra doet denken aan petanque. Met behulp van
grote bolle schijven moet je zo dicht mogelijk bij
de stake (rond merkpunt in een cirkel) proberen te
eindigen, alleen ligt de moeilijkheid in de ronding van
de baan. Daarnaast kan je ook proeven van verschillende volksspelen.
Praktisch: maandag 1 oktober, Donkvijvers in
Oudenaarde, € 10 (spelletjes, busvervoer uit Anzegem en Vichte, koffie en taart inbegrepen). De
bus vertrekt om 13u15 aan de kerk in Vichte en om
13u30 aan de sporthal van Anzegem. Inschrijven is
verplicht en kan bij de Sportdienst (tel 056 68 02 02,
sportdienst@anzegem.be of Landergemstraat 1).

A N Z E G E M

S P O R T

N A

D E

Z O M E R

WORKSHOPS VOOR
KINDEREN

Vanaf september start de Jeugddienst met een reeks workshops
op woensdagnamiddag.

Volwassenen
Yoga: 11.09 | 18u | Sporthal Anzegem | Via lichamelijke oefeningen positieve
energie in ons lichaam brengen.
Aerobic: startdag, uur en locatie nog te bepalen | Op muziek werken we aan
een volledige work-out: conditie, kracht en uithouding.
www.anzegem.be/sportinitiaties
Kleuter en lager op woensdagnamiddag

In een 6-tal sessies kunnen kinderen koken, knutselen en zich
uitleven in een avontuurlijk spel.
In september organiseren we deze
workshops voor leerlingen uit het
1ste t.e.m. 3de leerjaar en vanaf
november komen de kleutertjes
aan bod.
www.anzegem.be/woensdagnamiddag

Kick@Sport voor lagere school: 14u-15u | Sportspelen, trampoline, hockey, frisbee, atletiek, golf, netbal, trefbal, badminton, basketbal, …
MultiMove voor kleuters: 15u-16u | Spelenderwijs alle basisvaardigheden
zoals lopen, kruipen, slaan, glijden, springen, werpen, duwen, heffen, tuimelen, slingeren, rollen, klimmen, … verbeteren.
www.anzegem.be/sportacademie
Schoolsport
Op 26 september start het nieuwe schoolsportjaar met de veldloop in de
Lendedreef. Nieuw dit jaar is dat iedereen een “Sportief Anzegem” drinkfles
krijgt.
www.anzegem.be/schoolsport
VRIJE TIJD

11

Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

POL OSTYN

IGNACE ALLAEYS

EVELINE MALFAIT

Of via  /  / info@anzegem.be

CARINE DEBOSSCHERE

PAUL SPOLLIE

VOORUITBLIK
Bevolking in Anzegem
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