Aktiv

gemeentelijke nieuwsbrief voor de inwoners van Anzegem		

Februari 2015

Kom een aperitiefje drinken en zeg ons JOUW gedacht!
Ook in 2015 willen we je de kans geven jouw
zegje te doen over ons beleid.

wij
willen
jouw
gedacht!

Zijn de belastingen te hoog? Moet er meer
groen zijn? Of juist meer ruimte voor KMO’s?
Waar moeten de voetpaden eens vernieuwd
worden? En met wat kan ons vrijetijdsaanbod
aangevuld worden?
Dit zijn maar een paar stellingen waarover
het bestuur – bij een aperitiefje – met jou
wil discussiëren. Dit kan op één van onderstaande data:
zondag 15 februari | 10u30
café Nieuw Yvegem (Ingooigemstraat 9)
zondag 1 maart | 10u30
café Bergrust (Gijzelbrechtegemstraat 57)
zondag 15 maart | 10u30
café ’t Park (Westdorp 5)

Werken N36 tussen Ingooigem & Tiegem
Vanaf 9 februari pakt Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) het stuk N36 tussen Ingooigem en Tiegem aan. Deze werken lopen samen met de werken aan de dorpskern in
Ingooigem, zodat de hinder beperkt blijft.
De werken zijn in twee fases verdeeld: 1ste fase: vanaf Balland tot aan de Brouwerijdreef
2de fase: vanaf de Otegemsesteenweg tot aan Balland.
Fase 1 omvat asfalteringswerken en het aanbrengen van belijning waarbij de weg tot 6,1
meter versmald wordt. Daarnaast zal men ter hoogte van de Brouwerijdreef en Balland middengeleiders aanleggen. Het kruispunt aan de Kapellestraat zal dan weer veiliger gemaakt
worden en ter hoogte van de school wordt het voetpad een stuk breder gemaakt.
Als het weer een beetje mee zit, is deze fase tegen begin april klaar.
In de tweede fase zal men het betonnen wegdek breken, netten plaatsen, asfalteren en de
greppels vernieuwen. Deze werken zullen voor Halle-Ingooigem (24 juni) klaar zijn.
Aan de school zal het voetpad een stuk breder
gemaakt worden.
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Algemeen

2.634

Wat betekenen onze straatnamen?

Eandis is momenteel bezig met het vernieuwen van 2.634 straatlampen in Anzegem.
Dat is ongeveer 70% van alle lampen op
ons grondgebied.

Wijnsbergstraat: Vroeger was dit een beboste hoogte. De naam is niet afgeleid van wint(s)
berg of windberg, zoals de zijkant van een topgevel wordt genoemd, maar wel van de naam
van de middeleeuwse eigenaar van het bos: Wino (berg van Wino).

Het wordt opnieuw reikhalzend uitkijken naar de doortocht van de Ronde op Tiegemberg. (foto WDA)

Iets organiseren tijdens de Ronde? Vraag een vergunning aan!
Op zondag 5 april 2015 vindt de 99ste Ronde van Vlaanderen plaats en ze passeert opnieuw door Anzegem (o.a. Tiegemberg). Deze
klassieker van de wielersport is uitgegroeid tot een waar volksfeest in Vlaanderen, met meer dan 600.000 toeschouwers en miljoenen
TV-kijkers wereldwijd. Wie iets langs het parcours wil organiseren zal hiervoor een vergunning moeten aanvragen.
Iedereen die op zondag 5 april een eenmalige commerciële of publicitaire activiteit wil organiseren op het parcours van de Ronde van Vlaanderen (op de openbare weg of een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein) moet dit melden aan het college van burgemeester en schepenen.
Pas als je een vergunning krijgt, kan je activiteit plaatsvinden.
Alle aanvragen moeten ten laatste op 20 februari 2015 worden ingediend. Meer info over de voorwaarden en wat er allemaal in die
aanvraag moet staan: www.anzegem.be.

Nieuwe contactgegevens brandweer
De Anzegemse brandweer behoort nu tot de Fluvia-zone. Dit zijn de nieuwe contactgegevens:
Dringende interventies: 112
Niet dringende interventies (wespenverdelging, wateroverlast, stormschade): 056 22 44 44
Administratie: 056 23 99 11 of info@hvzfluvia.be
Brandpreventie: 056 23 99 40 of brandpreventie@hvzfluvia.be
www.hvzfluvia.be
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Algemeen
Vijfde ambassadeur van FairTrade is Karel Demeulemeester

“Het moet hip zijn om producten uit eerlijke handel te consumeren”
Nagenoeg alle scholen in Anzegem werken mee aan de FairTradecampagne. Eén
van de eerste scholen die diverse producten uit eerlijke handel gebruikte en er ook
over communiceerde, was de Gemeentelijke Lagere School. Directeur Karel
Demeulemeester: “Scholen hebben een
belangrijke rol te spelen. Ik geloof heel
sterk dat door een goede opvoeding en
opleiding van kinderen en jongeren, dingen kunnen veranderen.”
“Ouders en kinderen appreciëren het als
leerkrachten en schoolpersoneel het goede
voorbeeld geven”, begint Karel.
“Onze school draagt solidariteit en medemenselijkheid hoog in het vaandel. We hebben bijgevolg de plicht om hierin consequent
te zijn. Het is maar normaal dat wij als school
bij voorkeur producten uit eerlijke handel gebruiken en verkopen. Het fruitsap dat de kinderen drinken, draagt het FairTrade label. De
koffie voor de leerkrachten idem.”
School is uitgelezen plaats
“Waarom we dat doen?”, gaat Karel verder.
“Wij mogen blij zijn dat we in één van de rijkste regio’s in de wereld wonen. Er zijn echter
plaatsen op de wereld waar mensen, door ons
consumptiepatroon, onze ecologische voetafdruk en het weinige dat we voor bepaalde
producten maar willen betalen, heel onrechtvaardig worden behandeld. Een school is een

Schooldirecteur Karel Demeulemeester (achterste rij, midden) draagt een rechtvaardige wereldhandel hoog in het vaandel.

uitgelezen plaats om dit aan jonge mensen
bij te brengen. Het FairTrade-label probeert
hier iets aan te doen en geeft een eerlijke
prijs aan de producenten. Zo ontstaat er een
rechtvaardige wereldhandel.”
Kinderen ouders motiveren
“Eigenlijk moet het hip zijn om dergelijke producten te consumeren! In onze actie tijdens

Mama-café

Alles over draagzakken en -doeken om je
kindje te dragen
do 5 maart | 20u
Café Local (Grote Leiestr. 80)
Het mama-café zorgt ervoor dat (toekomstige) mama’s van baby’s en peuters ideeën,
tips en verhalen kunnen uitwisselen over de
opvoeding van hun kinderen. We werken telkens rond een thema en deze keer komen we
alles te weten over draagzakken en -doeken.
Mirjana Decock, een draagconsulent, zal met
veel plezier de verschillende mogelijkheden
uitleggen en daarna is er voldoende tijd om
alles uit te testen.
Het mama-café is gratis en we voorzien
een gadget en drankje. Wil je erbij zijn,
geef ons dan een seintje via
loka@anzegem.be.

de week van de smaak (november 2014) kozen we voor Italiaanse gerechtjes met bio- en
FairTrade-producten. Leuk, kleurig, zwierig
en smaakvol… passend in een moderne eetcultuur! Jong geleerd is oud gedaan!”
“Ik hoop dat onze kinderen hun ouders kunnen motiveren om zelf af en toe FairTrade
producten te kopen en te bereiden”, besluit
Karel.

Anzegem in het verleden
In het nieuwe jaarboek van de Heemkundige Kring “De Gaverstreke” komt Anzegem aan bod met volgende artikels:
• oktober 1918: de bevrijding
• de Sint- Jansmelkerij (met foto’s van
personeel)
• de Kapel aan de “Konijnepijpe” in de
Bomstraat op de Sterhoek van
Anzegem-Tiegem met verhaal van een
bijna dodelijke gebeurtenis
• Tiegem kermisfeesten
Wil je zelf een exemplaar in jouw boekenkast? Schrijf dan 22 euro over op rekening
BE12 0680 5030 1092 (BIC:GKCCBEBB)
van de Geschied- en Heemkundige KringWaregem of je kan jouw exemplaar ook
bij Frans Speleers, Berglaan 46, afhalen.

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

We zijn een gemeente met een hart!
Begin 2014 daagde het Rode Kruis ons uit.
“Zorg voor 50 nieuwe bloeddonoren en jullie
worden een gemeente met een hart”, klonk
het. Wij gingen de uitdaging aan en konden
meer dan 50 mensen overtuigen om bloed
te komen geven. Daarom kregen we in januari de officiële titel ‘gemeente met een hart’.
Wie in 2015 bloed wil geven, kan dit op onderstaande data:

Francine Destoop uit Gijzelbrechtegem gaf al meer dan 80 keren bloed.

Anzegem (Ansold)
1 april / 24 juni / 7 oktober
Ingooigem (De Linde)
9 april, 2 juli, 15 oktober
Vichte (De Stringe)
21 april, 14 juli, 27 oktober
Tiegem (Mensindezaal)
16 april, 9 juli, 22 oktober

een warm gebaar
Kan je jouw verwarmingsfactuur maar moeilijk betalen? Dan biedt het Sociaal
Verwarmingsfonds misschien wel de oplossing.
Het Sociaal Verwarmingsfonds betaalt maximum 210 euro per jaar terug. Wanneer heb
je recht op deze toelage:
• Levering van brandstof moet tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 gebeuren
• De toelage is voor maximum 1.500 liter brandstof
• De aanvraag moet binnen de 60 dagen na levering gebeuren
• Het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan
€ 16.965,47 - verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste.
(persoon ten laste? Het netto-inkomen moet lager te zijn dan 3.110 euro, de
gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld)
• Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en personen met een schuldoverlast (collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling) kunnen ook een aanvraag tot verwarmingstoelage indienen.
OCMW | Lieven Bauwensstraat 40 | 056 77 88 28 | info@ocmwanzegem.be

Heb je een klacht of een probleem? Gebruik de meldingskaart!
Bezorg de meldingskaart per post (De Vierschaar 1) of via communicatie@anzegem.be aan het gemeentebestuur. De meldingskaart kan ook
op onze webstek ingevuld worden en telefonische meldingen kunnen op 056 69 44 31.
Datum: ...................................................................... Naam van de melder: ...............................................................................................................
Adres van de melder: ....................................................................................................................................................................................................
Tel: .......................................................................... E-mail: .....................................................................................................................................
Omschrijving van de vraag of het probleem (wat, wanneer, waar,…)
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Senioren

Welkom in ‘Oes restaurant’

Waar lekker eten, een gezellige babbel en plezier centraal staan.
Kom dit voorjaar gezellig tafelen in een plaatselijk ontmoetingscentrum dat we voor de gelegenheid omtoveren tot een gezellig restaurant.
Wie er na het eten nog zin in heeft, kan deelnemen aan de namiddagactiviteit. ‘Oes restaurant’ vindt plaats op volgende data en locaties:
Datum			Locatie			Namiddagactiviteit
maandag 23 februari 2015 De Speldoorn - Heirweg
danscafé
maandag 2 maart 2015
OC Groeninge - Kaster
bowling (inschrijven vooraf is noodzakelijk)
maandag 30 maart 2015
Mensinde (Tiegem)		
boswandeling en kubb
maandag 20 april 2015
Ansold (Anzegem)		
Fit-o-meter
maandag 27 april 2015
De Linde (Ingooigem)
danscafé
maandag 15 juni 2015
De Stringe (Vichte)		
petanque
maandag 29 juni 2015
Kleine Kluis (Grijsloke)
proevertjestocht
telkens van 11u30 tot 14u, aansluitende activiteit vanaf 14u | € 7 (inbegrepen: aperitief, dagschotel, drankje) | voor 55-plussers
Is vervoer een probleem? Geen nood!
Geef ons een seintje (056 78 26 23) en we zoeken naar een haalbare optie voor jou.
Vrijwilligers gezocht
Wil je zelf ook graag de handen uit de mouwen steken en meehelpen in ‘oes restaurant’ op data die jou passen? Geef je dan op als vrijwilliger bij dienst Sociaal Welzijn.
Inschrijven?
dienst Sociaal Welzijn | Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Danscafé

Bowling

Wandeling (7km)

In 2015 vliegen we er weer stevig in! Heb
je zin om de wals, tango, charleston te dansen? Of hou je gewoon van de leuke sfeer
en een gezellige babbel? Dan is het danscafé zeker iets voor jou!

Voor 10 euro: 2 spelletjes bowling, een kop
koffie + een stuk taart en busvervoer.
Vetrek bus: 13u30 OC Groeninge Kaster
13u40 kerk Anzegem | 13u50 Stringe Vichte
Inschrijven voor 23 februari:
tel 056 78 26 23 of tel 056 68 02 02.

In de gezonde lucht en in een mooie omgeving bewegen in groep maakt het aangenaam om de conditie op peil te houden.
Wie aan 8 van de 10 wandelingen deelneemt krijgt op de afsluiter (december
2015) een aandenken.

23 februari 2015 | 14u tot 17u | De Speldoorn (Vichtsesteenweg 108a) | gratis

2 maart 2015

24 februari 2015 | 14u | kerk in Ruien

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd
al tickets?
The Real Deal – Percossa
do 26 februari | 20u | CC De Schakel (tickets via GC Anzegem)
€ 21 (eenheidsprijs)
Vier mannen, acht vuisten op tafel en een spiksplinternieuw percussiespektakel! Woordloos en fysiek theater in een knettergekke show
vol bizarre acts en steengoede muziek.
Nijghse vrouwen – Astrid Nijgh, Riet Muylaert, Lies Lefever,
Amaryllis Temmerman
za 28 februari | 20u | De Stringe | € 14
In 2015 zou Lennaert Nijgh 70 jaar zijn geworden. De beroemde
tekstschrijver van “Meneer de President”, “Testament”, “Ik doe wat ik
doe”, Malle Babbe”, Pastorale” .. laat een indrukwekkend repertoire
achter dat alle eer aangedaan wordt door vier dames die je op een
verrassende ontdekkingsreis doorheen zijn liedjes loodsen.

The Real Deal brengt een knettergekke show en bizarre acts.

www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur
cultuur@anzegem.be – 056 68 82 50

Wereldfilmcircuit “De 7 hoofdzonden” in de Anzegemse kerken

“Ida” van regisseur Pavel Pawlikowski
do 26 februari 2014 | 20u | kerk van Ingooigem

Anna is opgegroeid in een klooster en weet nagenoeg niets van haar afkomst. Wanneer
ze op het punt staat definitief in te treden — het is 1962 — krijgt ze te horen dat ze een
tante heeft. Er wordt haar dringend aangeraden die eerst te bezoeken, “zolang als het nodig
is”. Wanda blijkt een karaktervolle, door het leven getekende vrouw van het type dat niet
overbodig lacht. Anna blijkt eigenlijk Ida te heten en ze heeft een veel dieper in de Poolse
geschiedenis geworteld verleden, dan ze ooit als ietwat van de wereld losgezongen novice
had kunnen vermoeden.
hoofdzonde “Luxuria = wellust”
Info en tickets: bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22

DoeKéZot met Buddy!
Er is heel wat veranderd in de Jeugddienst. Zo mag je niet meer Jeugddienst
zeggen, maar wel DoeKéZot!, want dit is
hun nieuwe naam. Alle communicatie zal
dus voortaan onder JD DoeKéZot! gebeuren.

Gratis wifi in de bib!
Vanaf nu bieden we in iedere biblocatie
gratis internet aan. Kom dus met je laptop
en je kan naar hartenlust surfen en mailen.
Het handige is dat je je eigen programma‘s
en bestanden mee hebt. Zo werk je zoals
thuis, maar je hebt bovendien een schat
aan kwaliteitsvolle informatie ter beschikking die enkel in de bib te vinden is.
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Buddy
Grabbelpas is niet meer en vanaf nu vallen alle activiteiten voor jongeren onder
de naam BUDDY (de gekke kikker die hier
rechts staat).
Met BUDDY kunnen kinderen vanaf het
tweede kleuterklasje zich uitleven op
woensdagnamiddag of deelnemen aan
leuke activiteiten tijdens de vakanties.
Voorwaarden, afspraken en tarieven kan je
terugvinden op
www.anzegem.be/jeugd.

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

Vrije Tijd
Maaike Vander Cruyssen
en Ann Parmentier
winnen sporttrofee
Maaike Vander Cruyssen en Ann Parmentier
winnen de sporttrofee 2014. Maaike werd
provinciaal kampioen op de 600 meter, in
het hoogspringen, bij de 3x600m en 4x60m
en op de cross bij de benjamins. Daarnaast
won ze ook de crossen in Mol, Roeselare,
Brussel, Deinze, Ieper, Torhout en in Ardooie.
Ann Parmentier kreeg bij de volwassenen
dan weer de sporttrofee. Zij is ook actief
in de atletiek en dit was haar palmares in
2014: zilver op het Belgisch kampioenschap halve marathon V35, derde Europese
vrouw in de marathon van Berlijn en winnaar dwars door Grijsloke.
Maaike Vander Cruyssen en Ann Parmentier zetten beiden schitterende prestaties in verschillende
loopwedstrijden neer.

Een dikke proficiat aan beiden!

Kleuterhappening

Zweefjungle voor kleuters!
Woensdag 25 februari 2015 wordt een namiddag vol plezier voor jouw kleuter! De
sporthal van Anzegem wordt omgetoverd tot
een ware zweefjungle. Je kleuter kan over
de trampolines zweven, door de bossen van
de springkastelen springen, de hindernissen
omzeilen en de sterkste leeuwen overwinnen!
Deelname is gratis en voor iedere sportieveling is er een gratis drankje! Inschrijven kan
via de flyer die verdeeld wordt in de scholen
of op www.anzegem.be/kleuterhappening.

Hier kan jouw kleuter zich ten volle uitleven!

Ravotten tijdens de
krokusvakantie
Ben je op zoek naar leuke activiteiten voor
jouw kind tijdens de krokusvakantie? Dan
vind je die misschien wel in ons aanbod:
www.anzegem.be/kriebelkrant. Je kan kiezen uit sportkampen, leuke knutselactiveiten, lekkernijen maken, ....
Wie wil deelnemen, zal er vlug moeten bij
zijn, want de inschrijvingen voor de sportkampen en buddy-activiteiten zijn gestart
op maandag 2 februari en die voor de Buitenschoolse Kinderopvang op woensdag 4
februari.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: Februari
Cultuur
vr 6

“Anzegem zingt” / met J’Ansoldo o.l.v. Bernard Cosaert / Muziekhuis Anzegem /
org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

vr 6

Tentoonstelling “CORPUS” / met werk van Frank Maes / Oude kerk(V) /
van 17u tot 22u / ook op za 7 en zo 8 van 11u tot 18u

za 7

Toneelvoorstelling “Hotlips” / door toneelgroep De Schietspoele(V) / 20u /
De Stringe(V) / ook op 13 en 14 febr. om 20u en op 08 febr. om 18u

za 14

Toneelvoorstelling “Vier keer kunst” / met werk van Lieve Demeyere (keramiek),
Heide Platteau (juwelen), Greta Lootens (keramiek), Patrick Brune (schilderijen acryl/
epoxy op doek) / Oude kerk(V) / open op za van 14u tot 19u en op
zo van 11u tot 19u / t.e.m. 1 maart

vr 20

Toneelvoorstelling “Horrorscoop” / door toneelgroep F.V. De Vlaschaard(I) / 20u
De Linde(I) / ook op 21-25-27-28.02 om 20u en op 22.02 om 14u en 18u

za 21

Familietheater “De Charel” (4+) / 14u30 / Mensindezaal(T) / Org Gezinsbond JGA en GOSA

di 24

Voordracht “Bachbloesems” / 20u / OC Groeninge(K) / org. Gezinsbond Kaster

do 26

Muziektheater: “The real deal” door Percossa / 20u / CC De Schakel Waregem / zie rubriek Vrije Tijd

za 28

Muziek: “Nijghse Vrouwen” door Astrid Nijgh, Riet Muylaert, Lies Lefever en Amaryllis Temmerman / zie rubriek Vrije Tijd

Senioren
di 17

Theater: “Sexpo” / door Jean-Pierre Opbrouck en Peter Deslee / 14u / Gasthof ’t Park(T) / 056 68 73 10 / org. 50 Actief
Anzegem

ma 23

Liever actiever / Gezellig samenzijn met maaltijd voor de Anzegemse senioren / 12u / De Speldoorn(H) / org. SAR Anzegem

ma 23

Danscafé / Ontspannende namiddag voor Anzegemse senioren / 14u / De Speldoorn(H) / org. SAR Anzegem

ma 2 mrt.

Liever actiever / Gezellig samenzijn met maaltijd voor de Anzegemse senioren / 12u / OC Groeninge(K) / org. SAR Anzegem

ma 2 mrt.

bowling / OC Groeninge(K) / 14u / org. SAR Anzegem

do 5 mrt.

“Ik en mijn portemonnee” / omgaan met gezinsbudget / Antennepunt Vichte / 18u30 / org. SAR Anzegem / ook op do 12 mrt.

Sportief
wo 4

Schoolsport: Netbaltornooi voor 5e en 6e leerjaar / sporthal Anzegem / supporters zijn ook van harte welkom!

zo 15

12e AKTIV-wandeltochten / start: O.C. Groeninge(K) / Afstanden: 6-9-12-18-24 of 32 km / starturen: tss. 7u30 tot 15u / org.
De Textieltrekkers(V)

zo 15

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

za 28

Initiatiecursus GPS voor wandelen en fietsen / 9u-16u / €15 (€10 voor leden) / De Beukennoot(V) / org. Pasar Anzegem

Feest
za 7

2e Eetfestijn (beenhesp) t.v.v. FC Heirweg / Speldoorn(H) / Volw.: €17 – kinderen tot 12j.: €9 / org. FC Heirweg

zo 8

Mosselfestijn Davidsfonds Tiegem-Ingooigem / 12u / Mensindezaal(T)

zo 8

37e kaaskaarting Landelijke Gilde Anzegem / Zaal Ansold(A) / 10u

zo 22

Viva-feest: “De tijd van toen” / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom

za 28

Schoolfeest Leefschool Groene Poortje / OC Groeninge Kaster

za 7 mrt

Kaas- en wijnavond / Speldoorn / 18u / Volw. € 15, knd. € 8 / filmvoorstelling voor kinderen / org. Heirwegs Ouder Team

Jeugd
za 28

Kinderfuif / Mensindezaal(T)

Varia
vr 6

Pirobak / in de Breugel, t.v.v. Motorclub Nuns on the run(V) / ook op zo 8

za 7

Kaarting + pirobak Gezinsbond Kaster / 18u / OC Groeninge(K)

za 14

Pirobak / in café Local(A)

zo 15

Pirobak / in café-zaal De Sportduif(A), t.v.v. Duivenmaatschappij “De Eendracht”(A)

do 5 mrt.

Mama-café / 20u / Café Local Anzegem

vr 6 mrt.

Quiz van de burgemeester / 19u30 / zaal De Ark (A) / inschrijven: Ouderraadvba@gmail.com / ploegen van 6 personen

Colofon:

Jouw activiteit in de UiT-agenda van maart? Geef die dan
voor 12 februari door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in week van 2 maart 2015 en bevat
alle activiteiten tot en met 3 april 2015.
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