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Goesting voor techniek?
Probeer dan de techniekacademie

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in
Anzegem? Ben je graag creatief bezig?
Kriebelt het om zelf van alles te maken,
maar ontbreekt het je aan basiskennis?
Dan is de Techniekacademie ideaal voor
jou!
In een echt technologielabo maak je kennis
met gereedschap en materialen, leer je dat
techniek vele gezichten heeft en zal je een
aantal technische systemen maken.
De volledige reeks bestaat uit elf workshops
(en een bedrijfsbezoek) op woensdagmiddag: ofwel van 13u30 tot 15u30 ofwel van
16u tot 18u en dit in het Sint-Vincentiusinstituut (Kerkstraat 86, ingang via Berkenlaan). De eerste workshop is er al op 7
januari en er zijn slechts 20 leerlingen per
sessie toegelaten. Snel inschrijven is dus de
boodschap! Dit kan vanaf 6 december via
www.techniekclub-anzegem.be. (i.s.m. onderwijsplatform Bonanza).

Laat je eens van een andere kant zien!

Stel je deuren open op de derde editie van Te Gast Bij Onze Ondernemers
Op zondag 22 maart 2015 organiseren we onze derde lokale open bedrijvendag. Onder het
motto: ‘TE GAST BIJ ONZE ONDERNEMERS – ZIJ TONEN U ALLES!’ willen wij het publiek
een kijkje achter de schermen bij onze lokale handelaars gunnen. De voorgaande edities
waren een groot succes met telkens zo’n 20 deelnemende bedrijven en maar liefst 7.000
bezoekers!

Zij deden alvast mee aan de editie van 2012.

In deze nieuwsbrief:
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Op zoek naar het ideale
eindejaarsgeschenk?

Als ondernemer heb je verschillende goede redenen om in dit avontuur mee te stappen. Wil
je weten wat die zijn of wil je je gewoon inschrijven? Ga dan voor 31 december 2014 naar
www.anzegem.be/openbedrijvendag. Deelnemen kost slechts 200 euro.

4
Blijft de lamp deze
winter branden?

6
Groepsaankoop
groene energie

Algemeen

Anzegembon:

het ideale eindejaarsgeschenk
Ben je op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk of twijfel je wat te kopen? Dan
is de Anzegembon de perfecte oplossing!
Deze kan je in het hoofdgemeentehuis (De
Vierschaar 1) kopen.
De zoektocht naar dat ene geschikte cadeau
bezorgt iedereen wel eens wat frustraties.
We willen er namelijk zeker van zijn dat we
het perfecte presentje geven. Vragen zoals
‘Heeft hij dit al?’ of ‘Vindt zij dat wel leuk?’
spoken tijdens deze zoektocht geregeld door
ons hoofd. Daarvoor hebben we de perfecte
oplossing: de Anzegembon!
Het werkt heel eenvoudig: je kiest zelf het
bedrag dat je wil cadeau geven en een bijpassende enveloppe (met daarop bv. ‘prettige
feestdagen, ‘gelukkige verjaardag’, ‘proficiat’, ....) en de ontvanger maakt zelf een keuze
waar hij of zij de bon inruilt. Bij de bon zit
een lijst van de meer dan 130 deelnemende
handelszaken en deze kan je ook op onze
website terugvinden.

Sluitingsdagen eindejaar

Voor alle diensten (ook OCMW):
24, 25, 26 en 31 december 2014, 1 januari en 2 januari 2015
Bijkomende sluitingsdagen
dienst Burgerzaken:
27 december 2014 en 3 januari 2015
Sociaal Welzijn:
29 en 30 december 2014 (er is wel telefonische permanentie).
Op die dagen is er ook geen mobiele dienstverlening.
Containerpark:
27 december 2014
Jeugddienst en kinderclubs Buitenschoolse Kinderopvang:
29 en 30 december 2014
Sportdienst:
22 december 2014 t.e.m. 2 januari 2015
Bibliotheek:
24 december 2014 tot en met 3 januari 2015
Cultuurdienst:
24 december 2014 t.e.m. 2 januari 2015
OCMW:
geen mobiele dienstverlening op 30 december 2014

Schrijf je in voor de nieuwjaarsreceptie

zaterdag 3 januari 2015 | 19u-22u (deuren open om 18u) | De Stringe (Ommersheimplein) | pendelbussen vanaf De Verteller (Vichteplaats) en kerkplein Nieuwe Kerk (Oudenaardestraat).
De aanwezigen krijgen een beperkt aantal bonnetjes. Het is dus zeker nodig om je voor 19 december 2014 in te schrijven.
Dit kan via: nieuwjaarsreceptie@anzegem.be | www.anzegem.be/nieuwjaarsreceptie | tel 056 69 44 56/31/68 of breng onderstaand strookje
binnen in het gemeentehuis. Vermeld bij inschrijving zeker je naam, adres, aantal volwassenen en kinderen.
Naam..........................................................................................................................................................................................................
Adres .........................................................................................................................................................................................................
Aantal volwassenen ............................... Aantal kinderen ...............................
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Oprichting 11 juli-comité

vrijwilligers gingen in het weekend van
11 november op pad voor 11.11.11

Het gemeentebestuur wil een 11-juli-comité oprichten dat van de viering van de Vlaamse
Gemeenschap een feest wil maken dat openstaat voor iedereen.
Wie geïnteresseerd is om in dit comité te zetelen is welkom op een eerste bijeenkomst op
maandag 8 december om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (De Vierschaar 1).

“Mensen aan het denken zetten”
Lydie Vandermaelen vierde ambassadeur van FairTrade.

Lydie Vandermaelen is een sociaal bewogen vrouw. Zowel via haar inzet in de
Anzegemse Wereldwinkel als via Beweging.net (het vroegere ACW) in Vichte, als
voorzitster, komt zij op voor de zwaksten ver weg en dichtbij.
“Als middenveldorganisatie ben je niet enkel bezig met je eigen leden, maar werp je ook
een blik op de ruime wereld”, vertelt Lydie. “Door eenvoudige dingen zoals onze leden of
andere mensen die deelnemen aan onze activiteiten producten uit eerlijke handel aan te
bieden, laat je hen kennismaken met de producten en de thematiek. Dit kan een stimulans voor hen zijn om die producten ook zelf te gaan gebruiken. “
“Als ambassadeur van Fairtrade wil ik mensen aan het denken zetten. Zoals iedereen
hier een behoorlijk loon wil, zo vind ik het evident dat wij ook opkomen voor een menswaardig loon voor mensen in de derde wereld.”
Lydie Vandermaelen wil opkomen voor een
menswaardig loon.

Word jij onze nieuwe collega?

Zowel jobstudenten, vrijwilligers en vaste medewerkers gezocht
Momenteel staan volgende functies open:
Voltijds medewerker of eventueel twee
halftijdse medewerkers (halftijds voor de
dienst Sociaal Welzijn en halftijds voor de
Sportdienst)
Sociaal Welzijn: je begeleidt het project ‘Liever Actiever’. Het doel van dit project is om
senioren die een groter risico hebben op een
inactieve levensstijl meer te laten bewegen.
Sport: Je geeft sportkampen tijdens de
schoolvakanties en sportlessen op woensdagnamiddag. Je staat in voor het inrichten
en begeleiden van o.a. fiets- en wandeltochten voor senioren en je biedt ook administratieve ondersteuning aan de Sportdienst.
Twee technisch assistenten
Je biedt als technisch assistent ondersteuning in de Groendienst en op de begraafplaatsen. Beschik je over een diploma in de
richting ‘groenonderhoud’ of heb je ervaring
in deze sector dan zijn dit belangrijke pluspunten.
Jobstudent of vrijwilliger voor materiaalverzorging in de bibliotheek
Je bent verantwoordelijk voor o.a. het plastificeren van boeken, het correct (terug)plaatsen

Onder andere bij de Technische Dienst zijn ze nog op zoek naar twee nieuwe collega’s.

van bibliotheekmaterialen, enz. Deze activiteiten kunnen tijdens de week of eventueel
op zaterdagvoormiddag uitgeoefend worden
(ongeveer 3 uur per week).
Jobstudent voor het containerpark
Je staat in het voor het onderhoud van het
containerpark. Je ontvangt de bezoeker en
helpt hen met het sorteren van het afval. Je
kan je nu en dan (op afroep) vrijmaken op een
zaterdag.

Jobstudenten tijdens de vakantieperiodes
Ter ondersteuning van de verschillende gemeentelijke diensten: jeugd, sport, technische diensten, buitenschoolse kinderopvang,
bibliotheek, .... Voor jongeren vanaf 18 jaar.
Meer weten? Lees de volledige functieomschrijvingen en voorwaarden op
www.anzegem.be/vacatures

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leefomgeving
Deze winter is de kans op stroomschaarste reëel.

Laten we er samen iets aan doen!
We weten het allemaal al wel: deze winter
dreigt er een stroomschaarste te ontstaan.
Daarom deelde de overheid het land op in
verschillende zones die van het elektriciteitsnet afgeschakeld kunnen worden om
zo een totale black-out te vermijden.

In onze gemeente kunnen volgende straten
afgeschakeld worden. In zone 4: Beekstraat,
Deerlijkstraat, Dragonderdreef, Harelbekestraat, Jagershoek, Krekelheedstraat, Paul
Wielemansstraat, Vlaschaardstraat, Wijnsbergstraat en in zone 3: Kortenberg.
Wij hebben ons goed voorbereid op zo’n afschakeling. De noodplanningsambtenaar
heeft samen met alle hulpdiensten een
noodplan opgesteld dat zal in werking treden
wanneer er daadwerkelijk zal afgeschakeld
worden. Normaal weten we al zeven dagen
op voorhand of de kans op een afschakeling
dreigt. Wij brengen de getroffen straten dan
op de hoogte van een mogelijke afschakeling.
Toch willen we ervoor zorgen dat het zover
niet zal komen en hiervoor rekenen we ook
op jullie. Als we allemaal een inspanning
doen om ons stroomverbruik te beperken,

Door spaarzaam met elektriciteit om te springen, kunnen we een afschakeling vermijden.

kunnen we een afschakeling helpen vermijden! Hoe kan je dit doen? Heel simpel: door
spaarzaam met elektriciteit om te springen.
Doof onnodige verlichting, zet de thermostaat lager, schakel elektrische toestellen
in sluimerstand uit, gebruik jouw strijkijzer,
wasmachine, droogkast, microgolf, … enkel

wanneer het nodig is en bij voorkeur na 22u.
Als iedereen zijn steentje bijdraagt en solidair
is met de inwoners in het afschakelplan dan
kunnen we vast en zeker zo’n stroomonderbreking vermijden!
www.offon.be
www.winterklaar.be

Doortochtwerken Ingooigem

De eerste deelfase op de N36 werd - na het nemen van deze foto - ondertussen afgewerkt.

Begin december start de aannemer met
de volgende deelfase van de werken op
de N36. Oorspronkelijk was voorzien dat
de werfzone zich tussen de Pastoor Verrieststraat en de Sint-Antoniusstraat zou
situeren. Ondertussen werd de planning
echter aangepast en zal de werfzone in
deze deelfase uitgebreid worden en zich
situeren tussen de Pastoor Verrieststraat en
de Zwevegemstraat, wat voordeliger is voor
de handelszaken.
Het Agentschap Wegen en Verkeer liet ondertussen weten dat ze in het voorjaar van
2015 het stuk weg tussen Ingooigem en
Tiegem ook zullen herstellen.

Snoeien overhangende takken

Anzegem is een groene en landelijke gemeente, maar dat geeft soms als gevolg dat sommige voetpaden, straten en wegeltjes moeilijk begaanbaar zijn door overhangende takken.
Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat je de takken die vanuit jouw tuin op het
voetpad, fietspad of de rijweg hangen, verwijdert. Eigenaars moeten hier zelf voor instaan.
Indien we zelf opmerken dat struiken of bomen een belemmering op het openbaar domein
vormen, zullen we dan ook contact met de eigenaars opnemen en vragen dit zo snel mogelijk in orde te brengen.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Leefomgeving

Knotter zoekt boom, boom zoekt knotter
Heb je waardevolle, oude knotbomen (wilg, eik, es, els, populier, linde…) die dringend onderhouden moeten worden? Maar heb je noch de
tijd, het materiaal of de goesting om te knotten? Dan zoeken wij voor jou geschikte knotters!
Aan welke voorwaarden moeten de knotbomen voldoen?
• De knotbomen groeien op het platteland (dus niet in een dorpskern of in een woonwijk).
• De bomen moeten goed bereikbaar zijn.
• Bomen op een huiskavel komen niet in aanmerking (geen tuinonderhoud).
• De takken moeten ongeveer 7 jaar oud zijn (voldoende brandhout).
Wil je zelf als knotter aan de slag binnen de Zuid-West-Vlaamse knotploeg? Schrijf je dan in voor de gratis knot-opleiding in het provinciedomein De Gavers (Harelbeke) op 7 februari 2015.
Meer info: Steunpunt Natuur- en Milieu-educatie Zuid | johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be | 056 23 40 17
Wist je dat…wie zijn knotbomen knot recht heeft op een subsidie? Meer info vind je op www.anzegem.be of bij de Milieudienst.

Erosiecoördinator
De gemeente beschikt al enkele jaren over een erosiebestrijdingsplan. De bedoeling van het
plan is om landbouwers informatie te geven over welke maatregelen zij het best nemen om
bodemerosie tegen te gaan. Dit plan kan je nalezen op www.anzegem.be/erosie.
In navolging van dit plan hebben we ook een erosiecoördinator aangesteld. Dit is het aanspreekpunt voor alle vragen rond bodemerosie: Annelies Pollentier | 051 27 33 83
annelies.pollentier@inagro.be.

Welke maatregelen kan je nemen om
bodemerosie tegen te gaan?

Daarnaast kunnen landbouwers voor diverse erosiemaatregelen (zoals grasbufferstroken)
beheerovereenkomsten afsluiten met de VLM. Voor deze vijfjarige overeenkomsten krijgen
landbouwers jaarlijks een heel interessante vergoeding (zie www.vlm.be).

Een duidelijk huisnummer verhoogt je veiligheid
Duidelijk leesbare huisnummers zijn belangrijk. Hulpdiensten moeten in geval van nood
snel je woning kunnen terugvinden. Een huisnummer dat ook in het donker goed zichtbaar
is, is daarbij van cruciaal belang.
Te vaak komt het voor dat hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulanciers, nodeloos kostbare tijd verliezen om bij een dringende interventie het juiste huis of appartement
te vinden omdat het huisnummer ontbreekt of heel slecht zichtbaar is. Vooral ’s nachts en
bij slecht weer vormt dit een probleem.
Voor jouw eigen veiligheid raden we dus sterk aan ervoor te zorgen dat jouw huisnummer
duidelijk leesbaar is van op de openbare weg (ook ’s nachts!).
Controleer dit dus vandaag nog.

Zorg ervoor dat jouw huisnummer leesbaar is.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Welzijn

Goedkopere groene energie: schrijf je in voor de groepsaankoop
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom.
Inschrijven is vrijblijvend en kan nog tot 9 februari 2015 via www.samengaanwegroener.be. Begin februari 2015 is er een online veiling en
kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing.
Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier.
Wie niet over internet beschikt of hulp wenst bij het inschrijven, kan elke vrijdagvoormiddag van 9u tot 11u30 en op afspraak terecht bij
het OCMW van Anzegem, Lieven Bauwensstraat 40, 8570 Anzegem, tel 056 77 88 28.

OCMW Anzegem: waar of niet waar?

“Ik word een dagje ouder en sukkel met mijn gezondheid. Boodschappen doen lukt niet meer.
Poetsen valt zwaar. Als ik hulp vraag, dan zal ik niet langer thuis kunnen blijven wonen.”
Niet waar.
Er bestaan heel veel diensten die het leven van een senior thuis een stuk gemakkelijker en
aangenamer maken. De thuiszorgcoördinator van het OCMW bied je een overzicht van de
mogelijkheden in de thuiszorg in de regio en gaat samen met je na welke hulp het meest passend is. Zij zorgt ervoor dat er goede afspraken zijn tussen jij, de familie en de verschillende
zorgverleners die aan huis komen. Daarnaast kan je gebruik maken van warme maaltijden,
poets- en karweidienst van het OCMW.
De thuiszorgcoördinator komt graag vrijblijvend bij je langs om onze dienstverlening
toe te lichten: tel 056 77 88 28 | info@ocmwanzegem.be | www.ocmwanzegem.be

Danscafé
We vliegen er nog even stevig in voor het
laatste danscafé van 2014. DJ Koen zorgt
voor een namiddag vol liedjes en melodietjes uit de tijd van vroeger en nu.
maandag 15 december | 14u tot 17u
De Linde (Lindeplein 1) | gratis
Inschrijven is niet nodig.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Vrije Tijd
Heb je al een kaart voor...

A night of tunes an’ tales | Scrum
za 6 dec. | 20u | De Stringe | € 14
m.m.v. Sint-Cecilia Vichte
De energieke manier waarop de muziek
wordt gebracht, staat garant voor een publiek
met roodgeklapte handen en schorgezongen
stemmen, verlangend naar meer…
Man van de wereld – Steven Goegebeur
za 13 dec. | 20u | De Stringe | € 11
m.m.v. jeugdraad
In deze voorstelling neemt Steven je mee op
een duizelingwekkende trip langsheen de vakanties van zijn leven.
tel 056 68 82 50 | cultuur@anzegem.be
www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur

Child’s Pose

De 7 hoofdzonden van de bib:
11 dec. | 20u | kerk Vichte | € 4 | abonnement drie films: € 10 | bibinfo@anzegem.be | 056 68 14 22
Een film over de verstikkende liefde van een moeder, een liefde die veeleer uit ijdelheid dan uit echte liefde voor
haar zoon zijn oorsprong vindt. Wanneer de moeder van een 34-jarige man te weten komt dat haar zoon een
ongeluk veroorzaakte gaat ze geen enkel middel uit de weg om haar zoon uit de gevangenis te houden.
Wie wenst, kan na de film aansluiten bij de leeskring die een nabespreking houdt.
Om de koude winteravonden wat gezelliger te maken, organiseren we een Wereldfilmcircuit in de 7 Anzegemse
kerken. Het thema zoeken we in de 7 hoofdzonden.

Opleiding voor

Seingevers
Signaalgevers zijn een belangrijke schakel
bij het in goede banen leiden van sportwedstrijden. Zonder deze vrijwilligers zou
bv. de wielersport wellicht geen toekomstperspectieven meer hebben.
Daarom organiseert de provincie WestVlaanderen een gratis opleiding voor signaalgevers. Deze vindt plaats in domein
De Gavers (Harelbeke) op zaterdag 13 december, van 9u tot 12u of op dinsdag 30
december van 18u30 tot 21u30.

Wie krijgt deze keer de cultuurtrofee?

Inschrijven kan via
signaalgeverwvl@gmail.com
of tel 050 30 16 64

Personen of verenigingen die zich in het afgelopen jaar of over de jaren heen cultureel verdienstelijk gemaakt hebben, willen we ook in 2014 bekronen. Ken je mensen die heel wat inspanningen op cultureel vlak geleverd hebben, laat het ons voor 12 december weten!
De onderscheiding komt van de culturele raad en het gemeentebestuur en wil hiermee de
laureaten stimuleren om op dezelfde weg verder te gaan. De huldiging van de genomineerden
is gepland op vrijdagavond 23 januari 2015.
Cultuurdienst – 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: december
Cultuur
za 6

Muziek: “A night of tunes an’ tales” door Scrum / zie rubriek Vrije Tijd

za 7

Tentoonstelling / met werk van Filiep Vandenberghe (keramiek),
Renaat Meersman (figuratieve schilderkunst), Hilde Oreye (mixed media en
juwelen, Mie Ghesquiere (keramiek) en Geert Verstaen (figuratief-abstract) /
Oude kerk(V) / open van 14u tot 18u / ook op zo 8

za 13

Tentoonstelling “Raaklijnen” / met werk van Eva Neirynck
(laureaat Kunstze) & guests, Marthe Vanthuyne (meubelontwerp) en
Luc Neirynck (fotografie) / open van 11u tot 19u / ook op zo 14

za 13

Humor: “Man van de wereld” door Steven Goegebeur / zie rubriek Vrije Tijd

vr 19

Koorconcert “Stella Natalis” / door Koor La Gioia i.s.m. J’Ansoldo / 20u / res. 0484 51 20 41 / ook op za 20

za 20

Toneelvoorstelling “Als ik de lotto win” / door toneelgroep Lust in ’t Schoone(I) / 20u / Hugo Verriestzaal(I) / ook op 21 en 28
dec. om 17u en op 22, 26 en 27 dec. om 20u

zo 21

Kerstconcert / Sint-Theresiakerk Heirweg / 18u / org. KMMA De Eendracht Anzegem i.s.m. het Stedelijk Kunstacademie
Waregem, afdeling Anzegem – 0476 86 77 07

zo 21

Aperitiefconcert Volta Guitar Quartet / Oude kerk Vichte / 11u / VVK €8 – ADD €10

zo 28

Kerstconcert met Christoff en Live band / Sint-Stefanuskerk Vichte / 19u / €40 / org. Yvegem Sportief

Senioren
di 9

Senioren eindejaarsfeest / 14u30 / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom – vooraf inschrijven

ma 15

Theatermonoloog “Op het puntje van de tong” / gevolgd door dessertbuffet / 14u / Gasthof ’t Park(T) / €5,5 (niet-leden €7) /
org. 50 Actief Anzegem / inschrijven noodzakelijk 056 68 73 10

ma 15

Danscafé / Muzikale namiddag met DJ Koen / Zaal De Linde(I) / 14u / org. SAR Anzegem

Di 16

Wandeling / 7km / vertrek 14u De Stringe / afsluiter van het Sportelseizoen met aandenken voor wie aan 8 van de 10 wandelingen of aan 5 van de 6 fietstochten heeft meegedaan.

Sportief
zo 7

Wandelen met ’t Sportkliekske / 14u30 / café-zaal De Sportduif(A)

Feest
zo 7

Eetfestijn (barbecue) supportersclub Sep Vanmarcke / De Stringe(V) / 11u30 / €16 voor leden, €19 voor niet-leden, €10
voor kinderen / res. 0474 86 17 81

Varia
zo 7

Open VLD-kaarting voor pralines / zaal ’t Park (T) / 9u-21u / 11u: aperitiefmoment met de lokale mandatarissen

zo 7

Pirobak / in de Sportduif(A) / bij Hendrik Demets

za 13

Kersthappening Tiegem / aan de kerk / 17u / ook op zo 14 om 16u

za 13

Pirobak / in ‘t Smesseplein(I) / bij Marc Steeland / ook op zo 14

wo 17

Kerstmarkt Gemeenteschool Vichte / vanaf 17u30

zo 21

Kerstmarkt Guido Gezellestraat Ingooigem / vanaf 15u

vr 26

Nacht van de zonde / Gezellige babbel en drankje, gratis chocomelk voor de kinderen / vanaf 19u30 / Leefschool Groene
Poortje(K) / org. De onschuldigen van Kaster

www.facebook.com/anzegem
#gemeenteanzegem

Jouw activiteit in de UiT-agenda van januari? Geef die
dan voor 8 december door via www.uitdatabank.be. Dit
infoblad wordt verdeeld in week van 29 december 2014.
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