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Geef jouw opvoeder een pluim!
Ken jij een fantastisch iemand die goed
voor jouw kind zorgt? Kom dan een
kaartje met een pluim halen, schrijf er
een mooi tekstje op en bezorg dit aan
deze persoon. Alle opvoeders verdienen
immers een pluim!
Van 16 tot 23 mei is er de week van de opvoeding met dit keer als thema ‘opvoeden in
je buurt’. Opvoeden in je buurt betekent dat
je als ouder je kind niet alleen hoeft groot te
brengen. Je kan rekenen op buren, familie,
vrienden, kinderopvang, school, sportclub,
jeugdbeweging, … Al deze ‘opvoeders’ verdienen een pluim en daarom zal het Lokaal
Overleg Kinderopvang (LOKA) in mei op verschillende plaatsen (scholen, gemeentehuis,
bibliotheken,d e…)
met
l e pluimen
i e s t r e everspreiden
k
bijpassende kaarten.
Wat isWjouw
A Ntaak?
D E LSchrijf
N E T een
W Etekstje
R K of laat
je kind een tekening maken en bezorg de
pluim aan een opvoeder uit jouw buurt.

Land van
loka@anzegem.be
of 056 68 02 02
Streuvels

Nieuw: wandelnetwerk ‘Land van Streuvels’
Meer dan 119km wandelpaden wachten om ontdekt te worden...

Dit nieuwe netwerk laat je kennismaken met het glooiende landschap zoals Stijn Streuvels
het in zijn romans omschreef. Tegelpaden en rustige veldwegen verbinden de dorpen in de
groene omgeving van Tiegemberg en brengen je langs bosrelicten, beekvalleien en historische bezienswaardigheden. De wandelkaart kan je bij Dienst Toerisme kopen: Westdorp 3.
Kostprijs: € 6
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Daguitstap naar Bergen

Voor alle diensten: 14, 15 en 25 mei.
Uitzondering: de containerparken zijn
WEL open op 15 mei.
Daarnaast is dienst Burgerzaken ook nog
op zaterdag 16 en 23 mei gesloten.

Algemeen
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Het aantal kinderen dat zich kwam
uitleven tijdens de Buitenspeeldag van
één april!

Wat betekenen onze straatnamen?

Belsbruggestraat: deze straat is genoemd naar een bewoner van die straat. Die persoon
heette Van Betsbrugge, maar in de volksmond werd de ‘t’ vervangen door een ‘l’. Dit is
namelijk een stuk gemakkelijker om uit te spreken.

Ondernemerscafé
do 4 juni | 19u30 | Optiek Synhaeve

UNIZO Aktiv’O & gemeente Anzegem organiseren opnieuw dé netwerkactiviteit bij uitstek: het ondernemerscafé.
Programma:
19u30: ontvangst | 20u: verwelkoming door de voorzitter
20u10: presentatie nieuwste zonnebrillen, mode en lingerie/badpakken, horloges zomer 2015 en daarna voorzien we een hapje en
drankje.

Unizo Aktiv’o-voorzitter Christophe Vandererven tijdens een vorig
ondernemerscafé. (foto Jan Vanmaercke)

Ben je een Anzegemse ondernemer en wil je er graag bij zijn? Schrijf
je dan in via
Christoph.vandererven@verz.kbc.be

Vrolijk je straat op met bloemen en win!
Haal die zakken potgrond, bloempotten en –bollen boven, bebloem je gevel en/of voortuin en krijg hiervoor een prijs!
Iedere deelnemer aan onze bebloemingswedstrijd krijgt een Anzegembon van 10 euro. De
eerste drie in een categorie krijgen dan weer een Anzegembon ter waarde van 75, 50 of 30
euro. Een externe en onafhankelijke jury bepaalt de punten per deelnemer.
Inschrijven kan voor volgende categorieën:
Voortuinen | gevels | voortuinen en gevels | groenverzorgde voortuinen met vaste planten
Hoe inschrijven?
Stuur vóór 31 mei 2015 je naam, adres, telefoonnummer en gewenste categorie door naar
gemeentebestuur Anzegem, loket Lokale Economie, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of
economie@anzegem.be. Een jury komt dan in de loop van de maand juli langs om alle inzendingen te keuren.

Een van de winnaars van vorig jaar.

Help je mee azalea’s verkopen?
21ste Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker

Tijdens het derde weekend van september gaan vrijwilligers de
baan op om azalea’s te verkopen. Vorig jaar verkochten ze maar
liefst 279.240 azalea’s. Een absoluut record! Ook in Anzegem gaan
er dan vrijwilligers op pad om deze plantjes aan de man te brengen.

De enthousiaste Anzegemse vrijwilligers met Frank Deboosere.
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Wie zin heeft om het enthousiaste Anzegemse team van vrijwilligers
te versterken, kan mailen naar: miekvandamme@gmail.com.

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

Algemeen

Wees wijs voor je vertrek op reis!
Naar een land waar een internationaal
paspoort vereist is voor Belgen?
Zorg dat je minstens twee weken op voorhand jouw reispas aanvraagt in het hoofdgemeentehuis. Iedereen heeft immers een
eigen paspoort nodig.
Elke aanvrager moet zich persoonlijk aanmelden en 1 pasfoto die voldoet aan de normen meebrengen.
Een internationaal paspoort kost € 71,50 voor
meerderjarigen (+18) en € 35,50 voor minderjarigen.
Naar een land waarvoor een identiteitskaart volstaat?
Ben je 12 jaar of ouder, dan heb je een identiteitskaart nodig. Let er op dat de kaart nog
voldoende lang geldig is.
Kids-ID
Dit is een document voor kinderen onder de
12 jaar.
Wie het ouderlijk gezag uitoefent over het
kind, kan de Kids-ID aanvragen in het hoofdgemeentehuis of in het antennepunt. Het kind
moet ook aanwezig zijn bij de aanvraag.
Dit document moet minstens drie weken op
voorhand aangevraagd worden, kost € 7,30
en hiervoor is er 1 pasfoto vereist.

Toelating voor een buitenlandse reis
Wie jonger is dan 18 jaar en in het buitenland
wil reizen zonder ouders of zonder iemand
die wettelijk het gezag over haar/hem draagt,
moet steeds een toelatingsformulier meenemen. De ouders of de personen die het wettelijk gezag uitoefenen, vragen dit formulier
aan in het hoofdgemeentehuis of in antenne-

punt Vichte.
Zeker spelen?
Contacteer dienst Burgerzaken (tel 056
69 44 41 of 43), jouw reisbureau of de
ambassade van het land van bestemming of surf naar www.diplomatie.be

Rijbewijs van voor 1989?
Pas dan op in het buitenland!

Wie een rijbewijs van vóór 1989 (zie foto) heeft, kan problemen ondervinden in het buitenland. Zo staan er bijvoorbeeld bij de verschillende rijbewijscategorieën nog geen symbolen van de voertuigen,
wat bij buitenlandse politiediensten voor onduidelijkheid kan zorgen.

Heb je zo’n rijbewijs op zak en ga je naar het buitenland? Ruil het dan om.

Mensen die regelmatig in het buitenland rijden of met de auto op
vakantie gaan ruilen het best hun oude rijbewijs in voor een nieuw
exemplaar. Deze kunnen aangevraagd worden in het hoofdgemeentehuis en zijn 10 jaar geldig.

Verkoop woning en groenzone
We verkopen volgende eigendommen aan de meest biedende:
• woning Dorpsplein 29 met bijhorende grond, met een totale oppervlakte van 680m2
instelprijs: € 200.000
• deel groenzone KMO-zone Jagershoek I, zijde Krekelheedstraat, met een oppervlakte van
1.175m²: instelprijs: € 99.875,00.
Biedingen, onder gesloten omslag, in te dienen bij notariaat Ignace Demeulemeester (Statiestraat 10, 8570 Anzegem, tel 056 68 80 62, ignace.demeulemeester@belnot.be) en dit
uiterlijk op 31 mei 2015.

De voormalige KAJ-lokalen staan te koop.

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

Zie… een zwaluw

Zwaluwententoonstelling | hoofdgemeentehuis | 8 mei-17 juli
De zwaluwenpopulatie is de laatste 40 jaar
sterk achteruit gegaan en we zetten ons
dan ook in voor de bescherming van deze
fascinerende vogels door het verlenen van
subsidies en het ter beschikking stellen van
nestgelegenheid. Het klein beetje overlast dat
nestelende zwaluwen kunnen veroorzaken,
weegt dan ook helemaal niet op tegen het nut
van deze vogels: 1 zwaluw vangt wel 50.000
vliegen en muggen per week!

Van 8 mei tot 17 juli kan je de zwaluwententoonstelling bezoeken.

Bezoek de zwaluwententoonstelling van de
provincie West-Vlaanderen en ontdek hun leven, uitdagingen en bedreigingen en leer wat
je zelf kan doen om ze te beschermen.

Extra controle op inhoud PMD-zakken
Op dinsdag 19 mei, donderdag 27 augustus, dinsdag 6 oktober en donderdag 3 december zal de PMD-ophaler de inhoud van jouw PMD-zak
extra controleren. Bereid je dus voor met deze tips:
Dit mag in een PMD-zak
Plastiek
Plastiek flessen en flacons (PET en
HDPE)
Metaalverpakkingen
Conserven
Drankblikjes
Aluminium bakjes
Drankkartons
Alle drankkartons van vloeibare levensmiddelen

Dit mag niet in een PMD-zak
Plastiek
Botervlootjes
Yoghurtpotjes
Plastic zakken en folies
Piepschuim
Grote verpakkingen ( >8L)
Metaal
Spuitbussen van verven, etc.
Aluminiumfolie
Grote verpakkingen ( >8L)
Drankkartons
Karton
Als je niet correct gesorteerd hebt, dan
laat de ophaler de zak staan en kleeft
er een sticker op met de juiste sorteerregels.

Betalen op het containerpark?
Met bancontact natuurlijk!

Op het containerpark van Anzegem kan je
na het lossen van het afval op het diftargedeelte via de weegbrug betalen met bancontact of een muntautomaat.
Omwille van de veiligheid en het gebruiksgemak, vragen wij echter om zoveel mogelijk te betalen via bancontact.
Betalen met briefjes? Dat kan, maar met de kaart gaat het heel wat vlugger en is het veiliger.
4

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

Leven & Welzijn

Mijn ouders zijn uit elkaar

Over de steun die kinderen bij een scheiding nodig hebben
do 21 mei 2015 | 20u | De Linde
inschrijven via 056 78 26 23,
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be of bij
de meewerkende verenigingen
Als ouders uit elkaar gaan is dat voor alle
kinderen, los van hun leeftijd, een heftige
gebeurtenis. Zo’n scheiding zet hun veilige
en vertrouwde wereld op zijn kop. ‘Thuis’
wordt vanaf nu ‘bij mama’ en ‘bij papa’.
Kinderen staan voor een periode van onrust
en onzekerheid, boosheid en verdriet. Claire
Wiewauters is pedagoog en psychotherapeut voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Ze adviseert hoe je kinderen, als (groot)
ouder, leerkracht, vriend, leider van een
jeugdbeweging op een gepaste manier kan
ondersteunen
De vormingsavond is een organisatie van:
gezins- en welzijnsraad, Loka, Gezinsbonden Anzegem, Kaster, Tiegem en Ingooigem,
en de ouderraden.

Hoe ondersteun je een kind wiens ouders uit elkaar zijn?

Tussenkomst vrije tijdsactiviteiten & aankoop gezonde voeding
Kunnen deelnemen aan sociale, culturele
en sportieve activiteiten is een basisrecht,
zowel voor volwassenen als voor kinderen.
Deelname aan groepsactiviteiten kan mensen en gezinnen uit hun isolement halen en
hen helpen bij het opbouwen van een sociaal
netwerk.
Ontsnappen aan dagelijkse zorgen
Vijftien procent van de Belgen leeft echter
onder de armoedegrens. Dan is er vaak geen
ruimte voor vrije tijd, geen mogelijkheid om af
en toe eens te ontsnappen aan de dagelijkse
zorgen. Het OCMW ondersteunt en begeleidt
dan ook gezinnen die het niet zo breed hebben.
Gezinnen die in armoede leven, kunnen dus
een financiële tussenkomst vragen voor o.a.
het volgen van een cursus, deelname aan
bosklassen, de inschrijving in een sportclub,
teken- of muziekschool, een uitstap naar cinema of theater, …
Gezonde voeding
Als je je kinderen sterk en gezond wil zien opgroeien, dan is gezonde voeding een vereiste.
Het OCMW ondersteunt gezinnen die het financieel moeilijk hebben door de maandelijkse groenten- en fruitaankoop gedeeltelijk
terug te betalen. Elk gezin dat in aanmerking

Het OCMW komt tussen bij de maandelijkse aankoop van groeten en fruit.

komt, kan 10 euro per maand tussenkomst
krijgen.

Sociale Dienst OCMW Anzegem
tel 056 77 88 28 | info@ocmwanzegem.be

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

Op zoek naar een origineel vaderdag-arrangement?

Ontdek samen met de cultuurraad Mons 2015-culturele hoofdstad van Europa
Op zondag 14 juni trekt de cultuurraad,
onder de deskundige leiding van Pieter
Van Steenbrugge, naar Le Grand Hornu en
Mons (Bergen).
9u: vertrek met de bus vanaf de parking aan
de kerk van Tiegem
10u30: bezoek aan Le Grand Hornu, een
gewezen steenkoolmijn en industriecomplex én een uniek voorbeeld van functionele
stedenbouwkunst bij het begin van de grote
industrialisering. In de gerenoveerde gebouwen bezoeken we daarna de overzichtsten-

Het nieuwe cultuurseizoen:

een tipje van de sluier

Jan Leyers, Walter Baele, Jo Demeyere en
Leah Thys, Het Zesde Metaal, Begijn Le Bleu,
… passeren allemaal de revue. Wil je zeker
zijn van jouw tickets? Dan is de abonneedag
ideaal om je abonnementskeuze door te geven (al vanaf 3 verschillende voorstellingen).

aanbouw) van de hand van Santiago Calatrava.
Rond 16u45 rest er nog wat vrije tijd om na
te genieten op een terrasje.

12u30: gezamenlijk middagmaal in Mons

17u30: Terugreis met voorziene thuiskomst
rond 19u.

14u: start stadsverkenning
Bezoek aan de Collegiale kerk van de Heilige
Waldetrudis, wandelen in het gezellige en
verkeersarme historisch centrum langs het
belfort (Unesco werelderfgoed), het imposante laatgotische stadhuis, het Beaux-Arts
Mons en het spectaculaire nieuwe station (in

Je betaalt voor deze daguitstap € 35/persoon
(busvervoer, begeleiding, middagmaal met 2
gewone consumpties inbegrepen).
Inschrijven kan tot en met 5 juni via de dienst
Cultuur:
tel 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be

Vlaanderen zingt de liedjes
uit de tijd van toen

Seniorennamiddag:
Frank Galan & Clown Pleks

ma 1 juni | 14u | Ansold | € 2 | mmv SAR

Benieuwd naar het volgende seizoen van
het Gemeenschapscentrum? Kom dan op
donderdag 11 juni 2015 tussen 18u en 21u
naar onze abonneedag in de Mensindezaal
en maak kans op een gratis abonnement!
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toonstelling met werk van Jasper Morrison,
in het Centre d’Innovation et de Design. In het
Musée des Arts Contemporains loopt op dat
ogenblik een tentoonstelling met werken van
Christian Boltanski.

Een meezingprogramma boordevol toppers
uit ‘de tijd van toen’. Presentator is Wim
Leys, DJ Reginald staat achter zijn discobar
en je krijgt boekjes met liedjesteksten voor
een namiddag boordevol zangplezier! Een
echte aanrader om met jouw seniorenvereniging op af te komen! Er is ook koffie en
gebak voorzien.
Inschrijven via cultuur@anzegem.be,
tel 056 68 82 50 of via Sociaal Welzijn:
tel 056 78 26 23 - sar@anzegem.be

ma 11 mei | 14u | De Stringe

Tijdens deze namiddag zingt Frank Galan
zijn mooiste nummers en zorgt Clown Pleks
voor de nodige ambiance.
Deuren open om 13u30 | 2,50 euro (koffie
en taart inbegrepen) | kaarten kan je t.e.m.
7 mei 2015 bestellen bij dienst Sociaal
Welzijn, Beukenhofstraat 42 (elke weekdag
van 9u-12u behalve op dinsdag dan zijn we
open van 14u-18u30).
Organisatie: SAR Anzegem

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

Vrije Tijd

Gezocht:

vrijwillige toezichter Kleine Kluis

De mooie omgeving maakt het aangenaam om vrijwilliger in de Kleine Kluis te zijn.

Stel je vraag aan de
bib, nu ook online

Anzegem heeft een rijk verenigingsleven en
daarvoor stelt onze gemeente heel wat infrastructuur ter beschikking. Wij zijn daarom
op zoek naar een bijkomende vrijwilliger
voor de Kleine Kluis die – tegen vergoeding
- graag volgende opdrachten op zich wil
nemen: sleutelbeheer, telling en klaarzetten
huishoudelijk materiaal, praktische toelichting bij het gebruik van de lokalen en controle achteraf, waken over het correct naleven
van afspraken en veiligheidsvoorschriften.
Voel je je aangesproken en heb je zin
om je hiervoor te engageren? Neem
dan contact op met de Cultuurdienst:
cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50

Zomerkampen

Wist je dat je in onze bibliotheek ook terecht
kunt om een antwoord op al jouw vragen te
krijgen? En omdat elke vraag anders is, leveren de bibliotheekbedienden maatwerk.
Het nieuwe is dat je vanaf nu jouw vragen ook
online kan stellen. Surf hiervoor naar
www.anzegem.be/bibliotheek en klik door
naar www.steljevraagaandebib.be. Daar vind
je de steljevraagaandebib’-knop. Druk op de
knop, stel je vraag en deze wordt automatisch geregistreerd en opgevolgd.

We gaan opnieuw een toffe sportzomer tegemoet! In juli en augustus bieden we 28
sportkampen aan. En dit zowel voor de kleinste kleuter als voor de meest stoere tiener.
Op www.anzegem.be/sportkamp vind je de
volledige info. Inschrijven kan vanaf 18 mei.

Schoolsport
Voetbal | 13 mei 2015 | Drie Kaven | 5de en 6de leerjaar
Jongens en meisjes nemen het tegen elkaar op in aparte competities. Kom ons tonen hoe goed je kunt dribbelen en neem de beker
mee!
Vijfkamp | 27 mei 2015 | 13u30-15u30 | 3de en 4de leerjaar
Leerlingen komen spurten, hoog- en verspringen, kogelstoten en
afstandlopen in en rond de sporthal van Anzegem.
Deelname is gratis en iedereen krijgt een drankje. Meer info en inschrijven via de schoolsportboekjes. www.anzegem.be/schoolsport

Dwars Door Anzegem
voorinschrijving vanaf 6 mei 2015

Zaterdag 20 juni 2015 is er het SportEvent. Dit is de overkoepelende
naam van het Sportdorp en de loopwedstrijd Dwars Door Anzegem.
Zin om mee te lopen? Schrijf je dan vanaf 6 mei in. Wie vooraf inschrijft krijgt immers korting en een T-shirt. Vanaf 15u30 starten we
met een kleuterrun gevolgd door wedstrijden voor de lagere schoolkinderen. Om 16u30 volgt dan de de prestatierun van 5 en 10km.
www.dwarsdooranzegem.com en www.anzegem.be/sportdorp

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: mei
Cultuur
za 9

Tentoonstelling Jozef Loquet / beeldhouwwerk in hout en terracotta / Oude kerk(V)
open op za van 14u tot 18u en op zo van 10u tot 18u – ook op zo 10

vr 15

Tentoonstelling: “vuur – vorm – kracht – aarde” / met werk van Annemie Buyse
(beeldhouwwerk, schilderijen), Lut Pattyn (abstracte beelden, keramiek) en
Myriam Van Wynsberghe (beelden) / Oude kerk(V) / open op 15, 16, 17, 23, 24, 25 mei
van 14u tot 18u en op 22 mei van 18u tot 20u

do 21

Vormingsavond: “Mijn ouders zijn uit elkaar” / zie rubriek leven & welzijn

di 26

Viva-voordracht: Keukenkruiden en wilde planten / café-zaal De Sportduif(A)

wo 27

Ed Franck leest voor uit Prutske in het Lijsternest / van 10u tot 11u

za 30

Groepstentoonstelling Kunstkring Centaura / schilderijen, beelden, keramiek
Oude kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 18u / t.e.m. zo 7 juni

wo 4 juni

Les Petits Chanteurs A la Croix de Bois / uniek concert van het wereldvermaarde
knapenkoor uit Parijs. Dit concert is o.a. t.v.v.: heropbouw kerk Anzegem / € 20
Onze Lieve Vrouwekerk (Deken Zegerplein 1, 8500 Kortrijk) / 19u / kaarten te koop
in het hoofdgemeentehuis / vdb.andre@skynet.be - tel 056 21 58 52

Sportief
do 17

vierdaagse mountainbiketocht door de Anzegemse Dorine Moreels en Anja Libbrecht / t.v.v. Think Pink / steunen kan
via: www.bikeforthink-pink.be/deelnemers/ladies-only/

di 26

wandeling (7km) / 14u / kerk Bevere / gratis / org. Sportdienst

do 28

fietstocht (20km) / 14u / De Linde (I) / € 1,50 (met achteraf drankje en versnapering) / org. Sportdienst

Senioren
ma 11

Seniorennamiddag / Ontspannende namiddag met muziek en animatie / De Stringe(V) / 14u / org. seniorenadviesraad
Anzegem

di 19

Workshop: wijn proeven / door een vrijwilliger uit Wereldwinkel en sommelier / 14u / Gasthof ’t Park(T) / €5 (€6,5 voor nietleden) / 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

ma 1 juni

Muziek: ”Vlaanderen zingt” / zie rubriek vrije tijd

Feest
za 9

Schoolfeest BS Het Bollebos / Dansvoorstelling door alle kinderen gevolgd door barbecue / De Stringe(V) / 15u

ma 25

Opendag Jericho / Domein Sint-Arnoldus Tiegem / om 11u30 Eucharistieviering opgeluisterd door Mikado, kinderkoor van
de Sint-Jan Berchmansbasisschool Avelgem o.l.v. Sophie Lanneau / aperitief en barbecue – volw. €12 - kind €6 / 14u:
gezellig terras met optreden van KMM De Eendracht uit Anzegem o.l.v. Joos Creteur / Iedereen welkom

vr 29

Schoolfeest “Huis van emoties” / 18u toonmomenten in de klassen / 19u aperitief op de speelplaats en daarna gezellig
tafelen in De Stringe(V) / org. Ouderraad/leerkrachten gemeenteschool Vichte De Beukennoot

Varia
za 9

Vinkenzetting / 9u / café-zaal De Sportduif(A) / ook op za 16, za 29 en zo 31 mei

zo 31

Opendeurdag Sint-Vincentiusinstituut Anzegem / van 14u tot 18u

www.facebook.com/anzegem
#gemeenteanzegem

Colofon:

Jouw activiteit in de UiT-agenda van juni? Geef die dan
voor 15 mei door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad
wordt verdeeld in week van 1 juni en bevat alle activiteiten tot en met 30 juni 2015.
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