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Pop-upbar
van juli t.e.m. half september

Zomer
Anzegemnaren over hun vakantie

G E M E E N T E L I J K

N I E U W S

J U L I

2 0 1 8

Thuisloket
24 op 24, 7 op 7
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Z O M E R :  T O E R I S T  I N  E I G E N  G E M E E N T E !

Joepie! De zomervakantie is 
begonnen. Voor velen het moment 
om er eens op uit te trekken. En je 
moet het niet altijd heel ver zoe-
ken, want in Anzegem hebben we 
heel veel te bieden. Genieten van 
het landschap op de Herdenkings-
heuvel, de omgeving verkennen 
via het wandelnetwerk Land van 
Streuvels, picknicken aan Basse-
gembos of een koffietje drinken 
in het pop-upcafé van het Sint-Ar-
nolduspark. De mogelijkheden zijn 
eindeloos!

De Herdenkingsheuvel aan de 
Landergemstraat is een iconische 
plaats. Daar was er vroeger een 
soldatenkerkhof, maar we hebben 
dit nu omgebouwd tot een rustplek. 
Een plaats om eens na te denken 
over oorlog en vrede. Vorige zomer 
legde onze Technische Dienst nog 
de toegangstrap van het oude kerk-
hof bloot die al sinds 1955 onder 

de aarde lag. Ondertussen heeft 
Westtoer ook enkele aanpassingen 
gedaan aan hun wandelnetwerk 
‘Land van Streuvels’ waardoor de 
Herdenkingsheuvel nu ook opge-
nomen is op hun wandelkaarten. 
Daarnaast plaatsten we er picknic-
kligbanken. Je kan er nu ten volle 
genieten van het mooie landschap. 
Deze banken vind je ook bovenaan 
de ligweide in het Sint-Arnolduspark 
en aan het Bassegembos.

In het Sint-Arnolduspark kan je, 
naast een mooie wandeling maken, 
in de zomermaanden ook genieten 
van een lekker drankje. Bezoek 
zeker ook eens de bron en maak 
kennis met de patroonheilige van 
Tiegem.

Wat brengt de toekomst?
En ook in de nabije toekomst staat 
er op toeristisch vlak heel wat op 
til. We maken immers werk van 

STEDENBAND MET PÈR-
ÈRÈ IS OFFICIEEL!

een uitkijktoren van 10,5 meter aan 
de Meuleberg. Vanop de toren zal 
je langs de ene kant zicht hebben 
op de Kluisberg en aan de andere 
kant zal je Waregem en omstreken 
kunnen bewonderen. Daarnaast zijn 
we ook bezig met het ontwerp van 
een educatief uitkijkplatform met 
oriëntatietafel aan de Kleine Kluis 
(Gijzelbrechtegem). 

Binnenkort beginnen we ook aan de 
aanleg van het amfitheater onderaan 
de ligweide van het Sint-Arnoldus-
park. Dat zal plaats bieden aan 200 
mensen en het is de bedoelig dat 
hier podiumvoorstellingen plaats-
vinden. 

Tot slot bouwen we door de stijgen-
de vraag naar extra autokampeerter-
reinen een heuse camperzone voor 
zes plaatsen aan het Vital Moreels-
plein, recht tegenover het Sint-Ar-
nolduspark. 
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A S F A L T E R I N G S W E R K E N

We voorzien dit jaar opnieuw herstellingswerken aan een aantal asfaltwegen. Aannemer Adiel Maes NV uit 
Lichtervelde zal vanaf 13 augustus in een aantal straten de slechtste zones aanpakken door de toplaag af te 
frezen en te vervangen door een nieuwe.

Deze straten zullen we aanpakken (naast de straatnaam staat het geschatte aantal m2 dat zal vernieuwd worden): 
Pikkelstraat (750) / Balthazarstraat (375) / Krommestraat (1050) / Snoekstraat (525) / Bergdries (825) / Borrestraat 
(675) / Bassegembosstraat (825) / Helle- en Hoogstraat (525) / Materzeelstraat (1050) / Schellebellestraat (525) / 
Sint-Antoniusstraat (750) / Holdestraat (1650) / Engeldreef (3875) / Lange Winterstraat (150) / Hollendries (150) / 
Bouvelostraat (1000).

De aannemer zal de bewoners kort voor de aanvang van de werken verwittigen. De hinder is in principe beperkt: na 
één dag mag er weer over de nieuw aangelegde toplaag gereden worden.
De werken kosten € 204.000 incl. BTW en zullen in totaal ongeveer een maand duren.  

SAMEN KRIJGEN WE ONKRUID KLEIN!

Net als andere steden en gemeenten moest Anzegem 
de voorbije jaren een constante strijd leveren tegen het 
onkruid. Omdat er pesticidevrij gewerkt moet worden, 
is dat een intensief werk voor de arbeiders. 

Onze Groendienst probeert dit zo goed mogelijk bij te 
houden, maar daarbij rekenen we ook op jullie hulp! Ie-
dereen is immers verantwoordelijk om de voetpaden en 
greppels voor zijn of haar deur onkruidvrij te houden. 

Daarnaast worden de paden op de kerkhoven on-
kruidvrij gehouden door onze dienst, maar het onkruid 
tussen de zerken moet verwijderd worden door de 
nabestaanden en dit niet alleen rond de periode van Al-
lerheiligen. Onkruid kan je voorkomen door bv. schors 
te leggen. We rekenen dus op jullie!
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BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee wij jullie kunnen verwittigen in een noodsituatie. 
Tot nu toe ontving je meestal informatie over een noodsituatie via (sociale) media of via de hulpdiensten die aanwe-
zig zijn op het terrein. Dankzij BE-Alert kan je ook rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via 
een vaste telefoonlijn of e-mail. 
Een burgemeester, gouverneur of minister kan Be-Alert activeren. Dan wordt er een bericht uitgestuurd naar ie-
dereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen 
krijgen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand).
BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de 
hoogte te stellen:
• 600 gesproken oproepen tegelijkertijd
• 100 sms’en per seconde
• 10.000 mails per seconde

Word je ook graag verwittigd? Schrijf je dan zeker in op www.be-alert.be.

B E - A L E R T :  A L  5 0 0  A N Z E G E M N A R E N  S C H R E V E N  Z I C H  I N !

G R O E P S A A N K O O P 
Z O N N E P A N E L E N

Via de groepsaankoop krijg je een 
scherp aanbod voor de aankoop 
van zonnepanelen. Zij doen het 
uitzoekwerk en jij beslist. 
Inschrijven kan vanaf 1 september 
en is volledig vrijblijvend. Op 3 
oktober 2018 vindt dan de veiling 
plaats. Vanaf 22 oktober 2018 
ontvang je dan een persoon-
lijk voorstel op basis van jouw 
inschrijvingsgegevens met een 
indicatie van jouw rendement.

Jij kiest! 
Vind je het aanbod interessant? 
Alleen dan accepteer je het per-
soonlijk voorstel. Intussen kan je 
met al je vragen terecht op één 
van de informatieavonden.

www.wijkiezenzonneenergie.
ichoosr.com

VERKOOP: LOODS MET HERTOG VAN BRABANT &  
WOONHUIS

We verkopen:
• De loods in Tiegem (Oostdorp 13+) met daarbij de Hertog van Bra-

bant (Oostdorp 13): instelprijs: € 315.000
• woonhuis (Oostdorp 21): instelprijs: € 105.000

Hiervoor kan er geboden worden van 26 juni tot 10 juli om 10u door 
een gesloten omslag binnen te brengen in het gemeentehuis bij de 
Aankoopdienst. Dit kan iedere voormiddag van 9u tot 12u (behalve op 
donderdagvoormiddag). De omslagen worden dan geopend op dinsdag 
10 juli om 10u voor de verkoop loods en de Hertog van Brabant en om 
11u voor de verkoop van Oostdorp 21.

www.notarisignacedemeulemeester.be
I

I
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T H U I S l o k e t

Dringend een attest of uittreksel nodig, maar lukt het niet om naar het gemeentehuis te gaan? Geen paniek, 
want we hebben een thuisloket! Daarmee kan je op ieder moment van de dag je attest of uittreksel aanvra-
gen. Sommige krijg je een paar minuten later in je mailbox. Een serieuze tijdswinst!

Dankzij dit loket kan je zonder verplaatsing, 24 op 24 en 7 op 7, tientallen attesten en uittreksels zelf opvragen (o.a. 
uittreksel strafregister). Het merendeel wordt – op een veilige manier – direct afgeleverd. Zo hoef je je dus niet meer 
aan te passen aan de openingsuren van het gemeentehuis. Een serieuze tijdswinst. Ook voor onze medewerkers be-
tekent dit een verlichting van hun administratieve taken waardoor ze meer tijd krijgen om zich te concentreren op de 
werkelijke kerntaken van burgerzaken.

www.anzegem.be/thuisloket

S LU I T I N G S DAG E N  ZO M E RVA K A N T I E

Hoofdgemeentehuis Anzegem
11 en 15 augustus
van 21 juli t.e.m. 15 augustus: geslo-
ten op zaterdag en in de namiddag

Sociaal Huis 
Burgerzaken
11 juli
23 juli t.e.m. 15 augustus: volledig 
gesloten (je kan dan wel terecht in 
het hoofdgemeentehuis)

Dienst Sociaal Welzijn:
11 juli
30 juli t.e.m. 15 augustus
Geen mobiele dienstverlening van 23 
juli t.e.m. 15 augustus

OCMW:
11 juli en 15 augustus
23 juli tot en met 14 augustus: slui-
ting poetsdienst 
Maaltijd- en klusjesdienst blijven 
open.

Recyclageparken
11 juli, 21 juli en 15 augustus

Jeugd- en Sportdienst, Buiten-
schoolse kinderopvang
21 juli t.e.m. 15 augustus

Bibliotheek
11 & 21 juli

hoofdbibliotheek Anzegem: 
30 juli t.e.m. 15 augustus
uitleenposten Ingooigem en 
Vichte: 
23 juli t.e.m. 15 augustus

Cultuur, Toerisme en Internationa-
le Solidariteit
11 juli
21 juli t.e.m. 15 augustus
20 augustus

Uitleendienst
6 juli t.e.m. 18 juli
15 augustus

We wensen alle Anzegemnaren 
een deugddoende en zonnige 
vakantie toe!

I



kalender 
J U L I  &  A U G U S T U S

CULTUUR  
SCHILDEREN IN OPENLUCHT
Valerius De Saedeleer & Emile Claus 
achterna!
ZA 7 JULI OM 13U

J HET LIJSTERNEST(I) 

` € 8 

STAPSTEENTJESWANDELING
ZO 8 JULI OM 14U30

J KERKPLEIN KASTER 

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem 

TENTOONSTELLING
“Tussen hemel en aarde”
VR 24 AUG

J OUDE KERK(V) 

` met werk van Saar Cools, Chlorys Callens, 

Maiken Vanoverberghe

` vr 24: opening om 19u – performance 

om 20u 

` za 25 open van 14u tot 19u, performance 

om 18u 

` zo 26 open van 14u tot 17u30, 

performance om 16u 

` t.e.m. zo 26 aug.

SPORTIEF  
VWB SEMIKLASSIEKER
HALLE-INGOOIGEM VOOR 
WIELERTOERISTEN
WO 15 AUG. VANAF 7U TOT 14U 

J ZAAL DE LINDE(I) 

` 50-90-125-180 km 

` org.Wielervrienden Ingooigem 

38STE  DWARS DOOR 
GRIJSLOKE
ZA 25 AUG.

` 13u30: kinderlopen 

` 14u15: 3,2km jogging 

` 15u: 6,7km

` 15u: 12,8km

` 15u: 18,9km

` Aflossingsloop: 18,9km 

` Ambianceplein met eet-en dranktentjes, 

muziek a volonté, springkasteel, digitale 

tijdsopname.

` Prijs voor eerste Anzegemnaar (m/v) en 

grote prijzenpot (geld- en naturaprijzen).

` Nieuw dit jaar: Grote Anzegemse 

scholenactie!

` Inschrijven via www.grijsloke.be

FITCLUB ANZEGEM
IEDERE WOENSDAG VAN 19U-20U 

J HET BEUKENHOF (V)

` gratis

` meer info tel 0497 99 44 93 

FEEST  

PICKNICKFESTIVAL
ZA 7 JULI VANAF 16U 

J BEUKENHOF VICHTE 

` kinderdisco en avondpicknick

` om 19u gratis optreden van Het 

Kleinkunsttrio

` om 21u optreden van De Bondboys 

` org. Gezinsbond Vichte 

` inschr. 0496 79 89 96

VLAANDEREN FEEST IN 
TIEGEMBOS
ZO 8 JULI  OM 10U

J SINT-ARNOLDUSPARK(T) 

` 10u: optreden Hilde Rogge en Rein De Vos

` 11u30: toespraak Paul Verleyen 

` 11u45: receptie 

` 12u30: koude schotel met frietjes 

` 14u: wandeling met gids Paul in 

“Tieghem, het Vlaamsche Lustoord” 

` inschrijven via  

11julicomiteanzegem@gmail.com 

` org. 11 juli-comité Anzegem 

26E EETFESTIJN T.V.V. 
HARMONIE DE EENDRACHT 
ANZEGEM-INGOOIGEM
ZO 8 JULI 

J ZAAL DE LINDE(I) 

` € 16 volw - € 10,5 kind 

` res. ticket@anmusa.be

SOUPER VOOR ALLE ZULTE-
WAREGEM SUPPORTERS
ZO 22 JULI 18U30 

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

` vooraf inschrijven



Jouw activiteit in de UiT-
agenda van september? Geef 
die dan voor 8 augustus door 
via www.uitdatabank.be. Dit 

infoblad wordt verdeeld in week 
van 27 augustus en bevat alle 

activiteiten tot en met 1 oktober 
2018.

VARIA  
1E FOTOZOEKTOCHT KWB-OKRA 
VICHTE
MA 2 JULI 

J START HOOIESTRAAT 27 (V)

` afstand: 22km 

` € 8 

` t.e.m. zo 22 juli 

BLOEDINZAMELING
WO 4 JULI VAN 17U30 TOT 20U 

J ZAAL ANSOLD(A)

DO 12 JULI VAN 17U30 TOT 20U

J DE LINDE(I)

DI 17 JULI VAN 17U TOT 20U

J DE STRINGE (V) 

SPELLENDAG
ZA 7 JULI OM 14U

J ZAAL ’T SPEY 

` org. De Pionisten

ATV MACHELEN ‘VARENT-
ROUTE’
ZO 8 JULI OM 8U30

` samenkomst met ATV met ontbijt aan 

Machelen aan de Leie 

` 10u: vertrek rondrit 

` 14u: aankomst Neerbeekhoeve (K) met 

Ardeens gebraad met groenten en frietjes 

` meer info: 0475 51 38 66 

ONSKRUIDJESWANDELING
ZO 26 AUG. OM 14U30

J VLINDERTUIN BEUKENHOF (V)

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem 

31STE 
BRONNENKINDVERKIEZING
ZO 26 AUG. OM 14U

J MENSINDEPARK (T)

` 14 grootse, kleurrijke, toffe proeven, 

bepalen wie Bronnenkind 2018 wordt.

` Dit jaar mogen alle kinderen deelnemen, 

geboren in 2007 en 2008, die in Tiegem 

wonen, er schoollopen of zoon of dochter 

zijn van een vroeger deelnemer.

` Inschrijven kan via 

jan.decock1@telenet.be tot 31 juli.

` Iedereen welkom - gratis inkom!

Anzegem bevrijd.

meer info: www.anzegem.be/vuurlinie

ANZEGEM BEVRIJD: zo 19 aug | 13u30 tot 18u: theaterparcours op 8 locaties | 21u: slotspektakel
WAR-RIG: za 8 sep | 16u & 19u | De Stringe | i.s.m. Stedelijke Kunstacademie Waregem afdeling Anzegem, Ingooigem & Vichte 

PRIJSKAARTING BIEDEN EN 
MANILLEN
ZA 14 JULI & ZA 18 AUG OM 14U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

VIVA SNEUKELTOCHT
ZO 15 JULI TUSSEN 13U30 & 14U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

` aansluitend barbecue 

` vooraf inschrijven: 056 68 83 93

` €13 (-7j. gratis)  

OP DE KOFFIE IN DE 
VLINDERTUIN
WO 15 AUG OM 15U

J BEUKENHOF (V) 

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem 

SPELLENWEEKEND
ZA 18 AUG. OM 10U

J ZAAL ’T SPEY 

` org. De Pionisten

KERMISVINKENZETTING
DO 23 AUG. OM 18U 

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

6E MUZI-FOTO-SNEUKELTOCHT
ZO 26 AUG. OM 13U

J ZAAL ANSOLD(A) / 

` org. Harmonie De Eendracht Anzegem-

Ingooigem 

` res. ticket@anmusa.be
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H O E R A !  A N N A H  B E S TA AT  1 0  J A A R !
Een terugblik

HIP HIP HOERA! Slingers, ballonnen en confetti want ANNAH bestaat 
10 jaar! Annah is een netwerk van vrijwilligers die onze senioren of per-
sonen met een zorgvraag helpen met kleine zaken.

Op 12 juni 2008 zag ANNAH (Anzegems Netwerk voor Aanvullende Hulp) het 
levenslicht. De eerste maanden startten we met 4 aanvragen en we eindig-
den in december 2008 met 44 aanvragen. Het jaar daarna steeg dit aantal al 
naar 825 en eind 2017 zaten we aan 4.012 prestaties op jaarbasis!
Er maken 359 inwoners gebruik van Annah en die worden geholpen door 29 
enthousiaste vrijwilligers. Daarom ook via deze weg een GROTE dankjewel 
aan al onze vrijwilligers die ANNAH mogelijk maken!

Je kan bij ANNAH terecht voor:
Gratis dienstverlening: 
• kleine taken in en om het huis die maximum 15 minuutjes duren 
• bezoekjes: kopje koffie en een babbel, wandeling maken, …
Dienstverlening tegen kilometervergoeding:
• vervoer: naar dokter, kapper, activiteit van een vereniging, …
• samen boodschappen doen

Sociaal Huis, tel 056 78 26 23 of annah@anzegem.be
I

O N T M O E T I N G S N A M I D D A G  O C M W  A N Z E G E M

Naar goede gewoonte organiseert OCMW Anzegem 
de ontmoetingsnamiddag voor 65-plussers, zieken 
en personen met een beperking. Dit jaar vindt deze 
plaats op woensdag 19 september, in feestzaal ‘De 
Stringe’, Ommersheimplein 4. 

De show start om 14u30, de deuren van de zaal worden 
geopend om 13u30. Terwijl je geniet van de optredens, 
word je een koffietafel aangeboden. Deze namiddag 
kost 2 euro.

Volgende artiesten komen langs:
• Clown Rocky
• Showballet Showcase
• Accordeonist Johnny Clarysse
• Davy Gilles

wo 19 september | 14u30 (deuren om 13u30)  
€ 2
Kaarten kan je van 20 augustus tot en met 

14 september kopen in het Sociaal Huis, L. Bau-
wensstraat 40, in het hoofdgemeentehuis van An-
zegem of tijdens de zitdagen van de Dienst Sociaal 
Welzijn in de deelgemeenten. 

I
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P O P - U P  C A F É  S I N T  A R N O L D U S P A R K

LOSSE TICKETVERKOOP GC DE ZINNEN VAN 
START 

Sinds 25 juni kan je ook losse tickets bestellen voor 
het nieuwe seizoen van het Gemeenschapscentrum. 
Wees er snel bij want sommige producties lopen als 
een trein of zijn nu reeds uitverkocht (o.a. De Frivole 
Framboos en Scala).

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

JONGEREN UIT JEUGDVERENIGINGEN 
HERDENKEN DE GROOTE OORLOG 

Op 15 augustus organiseren de Jeugddienst, de jeugd-
raad en de Anzegemse jeugdverenigingen een groeps-
spel om de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Hierbij 
moeten verschillende opdrachten tot een goed einde 
gebracht worden en ‘s avonds wordt er dan nog een 
kunstwerk gemaakt.

Alle 12-plussers die in een jeugdvereniging zitten 
kunnen hiervoor met een groepje inschrijven door een 
mailtje te sturen naar jeugddienst@anzegem.be. 

Dit jaar hebben we opnieuw een pop-upbar in ons 
Sint-Arnolduspark: ‘Tiegembos Zomerbar’. 

Vanaf 4 juli tot half september kan je op woensdag en 
vrijdag van 14u tot 20u en op zaterdag en zondag van 
9u tot 20u terecht bij Anneleen Deseyn. Zij serveert je 
een lokaal aanbod en wil een uithangbord zijn voor alle 
troeven van Groot-Anzegem en Tiegem: van een stevige 
‘Tiegemsen’ tot een potje aardbeien met een schaaltje 
suiker van bij de lokale boer. Bovendien kan je vanaf dit 
jaar niet alleen op het buitenterras terecht, maar ook in 
de cafetaria zelf. Regenweer hoeft dus voortaan geen 
spelbreker meer te zijn!

Bij mooi weer kan je gebruik maken van de picknickde-
kentjes, buitenspelen en zal je kunnen waterspelletjes 
spelen. Op woensdagnamiddag wordt alvast ingezet 
op animatie voor de kinderen met enkele workshops en 
op zondagvoormiddag is er ‘Zondag Hoogdag’ met een 
aperohapjesbuffet. Je zal er ook sessies pilates en boot-
camp kunnen volgen. Laat je verleiden door de nostalgie 
van een boterham met hesp en kaas of een ijsje in de 
zon en kom van het verfrissende aanbod met aangepas-
te versnaperingen genieten!
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I N T E R V I E W :  D R I E  A N Z E G E M N A R E N  O V E R  H U N  Z O M E R P L A N N E N

WTV-JOURNALIST & NIEUWSANKER
TIJS NEIRYNCK

CULTURELE DUIZENDPOOT
LUDWIG POIGNIE

GRAFISCH VORMGEVER, FOTOGRAAF
TRIEN BYTTEBIER

WAT ZIJN JE VAKANTIEPLANNEN VOOR DEZE ZOMER?

TIJS “Op de redactie is het de regel dat er telkens maar één van de 
nieuwsankers met vakantie mag zijn. En dat lukt best. Ik neem deze zomer 
twee weken vakantie. Weliswaar niet aansluitend, maar dit vind ik helemaal 
niet erg. Tijdens de eerste week is het de traditie om met vrienden naar de 
Ardennen te gaan. Het lijkt voor buitenstaanders misschien wat vreemd, 
maar we gaan al 5 jaar naar hetzelfde vakantiedomein in Malmedy. Ze ken-
nen ons daar al goed en elk jaar ontdekken we wel iets nieuws. Daarnaast 
gaan we ook een week naar Corfu. Ik ben nogal een Vespafan en we gaan 
er dan ook enkele dagen met de Vespa toeren langs de kust. Ik ben wel be-
nieuwd, want het is mijn eerste keer op een Grieks eiland. De andere dagen 
verblijven we gewoon in de hoofdstad, die ook wel heel mooi zal zijn.”

LUDWIG “Ik heb na vier decennia onderwijs als leraar Nederlands in Kortrijk 
mijn pensioen opgenomen. De term vakantie mag dus wat ruimer geïnter-
preteerd worden. Er komt een zee van tijd vrij voor die dingen die je echt 
leuk vindt. Een daarvan is al sinds jaar en dag “toneel”. Vroeger het acteren 
zelf, maar regisseren is mijn ware passie. Zowel met volwassenen als met 
kinderen. Starten van een blanco pagina op je bureau en maanden later 
eindigen met een massa blije gezichten als een volle zaal je acteurs een da-
verend applaus geeft … zalig! Ik heb meer dan 50 regies achter de rug maar 
het plezier blijft telkens weer even intens.
Met Vuurlinie zijn we nu al maanden in samenwerking met de gemeente aan 
het werk. De bevrijding van Anzegem in 8 taferelen met alle gemeentelijke 
toneelgroepen, met een avond-apotheose op de Kleine Kluis: het wordt 
prachtig! Maar we zijn er nog niet: de vakantieperiode zal goed ingevuld zijn. 
En voor de rest: boeken lezen: er ligt een redelijke stapel literatuur ongedul-
dig te wachten.

TRIEN “Al enkele jaren hoeven we niet hard na te denken over onze vakan-
tieplannen. We zijn helemaal verkocht aan Portugal. Daar combineren we 
familiebezoek altijd met een weekje weg naar een andere locatie in het land.
Een moment met het gezin samen, even de computer aan de kant.”

BIJ ZOMER DENK IK AAN...

TIJS “Zoals de meesten denk ik: zon, 
een terrasje nu en dan en tijd maken 
voor vrienden en familie”

LUDWIG “Festivals! We draven met 
veel plezier van de wei van Werchter 
via de Lotto Arena en de Lokerse 
Feesten naar Zulzeke om er Golden 
Earring te zien. 
En ‘warmte’! Ik vind dat we het Por-
tugese klimaat moeten adopteren!! 
Zo snel mogelijk! Met de verkie-
zingen in aantocht moet dit een 
absolute topprioriteit worden voor 
onze politici!”

“Even niets doen, 
met de zon op je 
snoet.Het gras 
onder je blote 
voeten.Weg van 
alle schermpjes, 
gewoon genieten!”
TRIEN
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WELK PLEKJE IN ANZEGEM ROEPT BIJ JOU HET VAKAN-
TIEGEVOEL OP?

TIJS “Uiteraard is dat voor mij het Sint-Arnolduspark in Tiegem, ik ben zeker 
niet alleen. Ik herinner me nog goed hoe we in mijn kindertijd met het hele 
gezin met de fiets van Desselgem naar het park fietsten, daar dan wat 
schommelden op die reusachtige schommels en daarna moegespeeld nog 
eens moesten terugfietsen.”

LUDWIG “We hebben het grote geluk te mogen wonen in het midden van het 
landschap van Streuvels’ vlaschaard. Onze habitat is precies de ruimte tus-
sen Tiegemberg en het Lijsternest, een oase van groen en ‘onbebouwdheid’. 
Eigenlijk is mijn tuin de ultieme broedplaats voor het ideale vakantiegevoel.”

TRIEN “Het mooiste plekje die volledige rust en het vakantiegevoel opwekt, 
is het Kasselrijbeekpad. Zò dicht bij onze woning en zò mooi! Een aanrader 
voor iedereen!”

MOOISTE VAKANTIEHERINNERINGEN?

TIJS “Er zijn er veel uiteraard, maar vorig jaar was ik op mijn verjaardag 
op vakantie in Malaga en ik mocht het programma van de dag kiezen. We 
belandden bij toeval in een leuk restaurantje met zicht op zee, in een naburig 
dorpje. En heel bizar, je kon er niet à la carte eten. De obers schuimden 
voortdurend het terras af met verse visgerechten en scandeerden de naam 
van het gerecht. Als je dat wou proeven, dan moest je zwaaien. Maar voor 
iemand die geen Spaans kan is dat best wel een uitdaging. Ik moest telkens 
goed op de schotels kijken om te weten wat ze eigenlijk aan het roepen 
waren.”

LUDWIG “Er zijn er zoveel… In mijn jonge jaren de Chirokampen. Als sloe-
ber- en later aspi-leider vergde een kamp als hoogtepunt van het werkjaar 
heel wat voorbereiding. Zelfs veertig jaar na datum blijven de anekdotes uit 
die tijd bij elke nieuwe reünie springlevend. 
Maar de mooiste herinneringen zijn de veertiendaagsen met Nadine en de 
drie kinderen dwars doorheen Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Tsjechië … en de 
magistrale schoonheid van de kunststeden Firenze, Rome, Perugia, Avig-
non, Praag en ga zo maar door. In de hoop van ook aan onze kinderen de 
passie voor die schoonheid in al haar vormen (natuur, kunst, architectuur …) 
te hebben doorgegeven.”

TRIEN “Een specifiek ‘mooiste moment’ kan ik niet onmiddellijk aanhalen.
Na elke vakantie laat ik een 50-tal foto’s, noem het een soort “kattebelletjes” 
afdrukken. En bij het bekijken van die beelden, komen de fijne herinneringen 
terug. Dit gaat van voetjes in het zand, tot een momentopname ergens op 
een pleintje in de zon, … Echt hele kleine dingen waar we doorheen het jaar 
te weinig tijd voor maken.”

Favoriet plekje van Tijs:  
Sint-Arnolduspark

Favoriet plekje van Ludwig: landschap 
tussen Tiegemberg en het Lijsternest

Favoriet plekje van Trien: 
het Kasselrijbeekpad

“Ik hoop de passie voor schoonheid in 
al haar vormen aan mijn kinderen te 

hebben doorgegeven.”



Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?

VOORUITBLIK
Terug naar school!

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

EV
EL

IN
E 

M
A

LF
A

IT

PO
L 

O
ST

YN


