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Bescherm je fiets tegen diefstal
Gratis fietsgraveeractie op woensdag 9 september
Jaarlijks worden er duizenden fietsen gestolen. Een eenvoudige manier om jouw fiets te
beschermen tegen diefstal is door hem te laten graveren. Je rijksregisternummer wordt
dan aangebracht op het fietsframe. Door deze
unieke code kunnen teruggevonden fietsen
ook snel aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd worden.
Politie Mira biedt in samenwerking met Veloods deze dienst gratis aan en organiseert
daarom ook dit jaar een grote fietsgraveeractie.
Deze vindt plaats op woensdag 9 september
van 14u-18u in de loods van de gemeentelijke Technische Dienst, Sint-Arnolduslaan,
Tiegem.

Bij het graveren brengt men jouw rijksregisternummer op het frame van je fiets aan.

Juiste bandenspanning bespaart je één tankbeurt
Laat op 15 september gratis je bandenspanning controleren

Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve bandenspanning. Dit zorgt
niet alleen voor een verhoogd brandstofverbruik maar ook voor een slechtere controle over
het stuur. Bovendien verslijten je banden sneller als ze niet correct zijn opgepompt en dit
geeft dan weer aanleiding tot meer fijn stof.

Vorig jaar lieten 55 mensen hun bandenspanning controleren.

De juiste bandenspanning zou elke chauffeur in Vlaanderen jaarlijks 1 gratis tankbeurt
opleveren. Wil jij weten of jouw bandenspanning goed is? Laat dit dan gratis controleren
op dinsdagnamiddag 15 september tussen 13u30 en 17u op het kerkplein in Anzegem
(Dorpsplein). Is deze niet goed, dan brengen ze jouw banden meteen weer op de juiste
spanning.
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Wat betekenen onze straatnamen?

In de maand juni werden er maar liefst
396 diensten geleverd door onze ANNAHvrijwilligers! Een ANNAH-vrijwilliger
ondersteunt mensen met een zorgvraag
en senioren (door hen bv. te voeren, kleine
klusjes op te knappen, een bezoekje te
brengen, …).

Mensinde: De Mensindedreef en de Mensindezaal zijn vernoemd naar
de moeder – die dus Mensinde heette - van de heilige Sint-Arnoldus
uit Tiegem. Vroeger werd er gezegd dat er van aan de bron in het
Sint-Arnolduspark een ondergrondse gang liep naar het huis van
Sint-Arnoldus. Het water uit die bron zou daardoor geneeskrachtige
bestanddelen bevatten. Toen een blinde vrouw haar ogen waste met
dit water en plots weer kon zien, was het hek helemaal van de dam.
De mensen kwamen van heinde en ver om hun ogen te wassen met
het water uit die bron.

De Grote Netwerf
Vanaf 1 september tot eind 2015 voert
Telenet werken in Anzegem uit. Hierbij zullen ze geen straten of voetpaden
openbreken, maar als ze bij je in de buurt
aan het werk zijn, zou het kunnen dat hun
internet-, televisie-, en vaste telefoniediensten van 7u30 tot 18u onderbroken
worden.
Meer info over deze werken vind je op
www.telenet.be/degrotenetwerf.

Aanpassingen lichten Vichte
Naar aanleiding van suggesties van het gemeentebestuur zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele aanpassingen voorzien aan de verkeerslichten in Vichte.
• Er wordt een auditief signaal voor visueel gehandicapten voorzien bij het oversteken van
de N36 kant spoorweg. De andere takken zijn reeds uitgerust.
• Belangrijk: voetgangers moeten altijd op de drukknop duwen, anders krijgen ze geen
groen. Door deze maatregel krijgt het autoverkeer niet langer rood dan nodig.
• Er zal een “linksafpijl” geplaatst worden voor het verkeer dat komt van Belgiek (Deerlijk)
en de Oudenaardestraat wil inslaan. Dit zal vermijden dat rechtdoorgaand verkeer
geblokkeerd wordt.
• Tijdens en rond de openingstijden van Molecule wordt de groentijd op de N36 verlengd.

Samenaankoop spouwmuurisolatie & zonnepanelen
Spouwmuurisolatie

Zonnepanelen

Bij spouwmuurisolatie wordt de ruimte tussen de buiten- en binnenmuur van de woning opgevuld met isolerend materiaal. Het is een
voordelige manier om een bestaande woning energiezuiniger te maken. De investering is doorgaans op 3 tot 5 jaar terugverdiend, de
werken nemen slechts één tot 2 dagen in beslag en de isolatie wordt
langs buiten ingespoten, je hebt dus amper overlast.

Om zonnepanelen financieel toegankelijker te maken voor de Anzegemse inwoners nemen we deel aan een groepsaankoop zonnepanelen. Via deze groepsaankoop kan je tegen een scherpe prijs een
kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring.

Wie meer info wil over deze techniek of over de groepsaankoop is
welkom op donderdag 3 september om 19u in ontmoetingscentrum De Linde (Lindeplein 1) of neem een kijkje op onze website.
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Van 1 tot 21 september kan je je vrijblijvend inschrijven op
www.wijkiezen.be of neem contact op met de Milieudienst (tel
056 69 44 44). Wie meer info wenst, kan ook vanaf 1 september
2015 op deze website terecht of kan bellen naar 0800 26 829.

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

Leven & Welzijn

Ontmoetingsnamiddag OCMW
Het OCMW organiseert ook dit jaar zijn jaarlijkse ontmoetingsnamiddag voor 65-plussers, zieken en personen met een beperking.
Deze vindt plaats op woensdag 23 september 2015 om 14u30 (deuren open om 13u30) in De Stringe (Ommersheimplein). Een kaartje kost
2 euro (koffietafel inbegrepen).
Op het programma staan Clown Rocky & Jacky Lafon, het goochelduo Alfred & Trix en het showballet Showcase.
De kaarten kan je kopen bij het OCMW (Lieven Bauwensstraat 40) of in het gemeentehuis van Anzegem en dit tot en met vrijdag 18 september.

School- of studietoelage
Schoolkosten kunnen soms hoog oplopen. De Vlaamse overheid
wil daarom een stukje tegemoetkomen in die kosten.
Een schooltoelage is er voor kleuters, leerlingen uit het lager onderwijs en leerlingen uit het secundair onderwijs (deeltijds en voltijds)
en een studietoelage voor studenten hoger onderwijs.
Je kan je aanvraag indienen via www.studietoelagen.be. Dit gaat
snel, eenvoudig en zonder te veel extra documenten.
Wil je weten of je in aanmerking komt voor zo’n toelage? Of wil je
hulp bij de aanvraag of een voorschot op de toelage? Neem dan
contact op met het OCMW via tel 056 77 88 28.

Sociale toelagen
toelage voor dagopvang: voor ouderen of personen met een handicap, die in hun thuismilieu
verzorgd worden en overdag/’s nachts naar een dag- of nachtcentrum gaan.
toelage voor kortverblijf: voor ouderen of personen met een handicap, die vanuit hun thuissituatie opgenomen worden in een instelling voor kortverblijf met de bedoeling daarna opnieuw thuis verzorgd te worden.
toelage palliatieve thuiszorg: voor palliatieve thuispatiënten
Vakantietoelage: voor personen met een handicap of langdurig zieken als tussenkomst in de
kosten van een aangepast vakantieverblijf in binnen- of buitenland.
Meer info vind je op onze website of bij dienst Sociaal Welzijn.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leven & Welzijn

Heb jij recht op gratis huisvuilzakken?
Per jaar krijg je gratis 20 grote of 30 kleine huisvuilzakken indien:
• gezin met 3 kinderen of meer ten laste waarbij op 1 januari 2015 minstens 3 kinderen de
leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt
OF
• gezin met 2 kinderen of meer waarbij op 1 januari 2015 minstens 2 kinderen de leeftijd
van 22 jaar nog niet hebben bereikt én waarvan minimum 1 kind met attest verhoogde
kinderbijslag FOD Sociale Zekerheid van minstens 9 punten in de 3 pijlers samen
OF
• persoon met incontinentie- of stomaprobleem, mits voorlegging van een doktersattest (in
gesloten omslag gestempeld door arts).
Je kan de gratis afvalzakken afhalen bij dienst Sociaal Welzijn of bij dienst Bevolking.

Krijg je als 65-plusser nog een gratis abonnement van de Lijn?
Vanaf 1 september 2015 vervalt voor de
meesten het gratis abonnement van De
Lijn voor 65-plussers, de Omnipas 65+. In
de loop van de voorbije weken ontving je
een brief met overschrijvingsformulier en
een folder. Bestudeer goed of jij wel een
abonnement moet betalen OF een abonnement nodig hebt!
Wie behoudt een gratis abonnement van
De Lijn?
De Vlaamse Overheid heeft beslist om voor
volgende groepen van 65-plussers verder
een gratis abonnement te voorzien:
• oud-strijders en oorlogsinvaliden
• 65-plussers met een handicap indien ze
voor hun 65ste een erkenning kregen bij
het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH)
• 65-plussers die een Tegemoetkoming
voor Hulp aan Bejaarden (THAB) ontvangen via FOD Sociale Zekerheid (FODSZ)
• 65-plussers die een Integratietegemoetkoming (IT) ontvangen via FODSZ
Deze mensen krijgen automatisch een gratis
abonnement van De Lijn en moeten hiervoor
niets doen.
Wat moet je doen als je een MOBIB-kaart
hebt en recht hebt op een gratis abonnement?
Reis je momenteel met een MOBIB-kaart
met een gratis abonnement voor 65-plussers en heb je recht op een gratis abonnement? Gooi deze kaart dan zeker niet weg.
Deze kaart is 5 jaar geldig en je hebt ze in
de toekomst nodig als ‘moederkaart’ bij de
omschakeling van het gratis papieren abonnement voor personen met een handicap
naar een elektronische versie.
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Vanaf 1 september vervallen de meeste gratis abonnementen voor 65-plussers.

Wat is echt de beste koop indien je geen
gratis abonnement krijgt?
• heb je recht op Gewaarborgd inkomen
voor bejaarden of een Inkomensgarantie
voor ouderen (IGO) dan kan je een abonnement kopen aan verlaagd tarief, nl. voor
40 euro
• Als je niet in aanmerking komt voor een
abonnement aan verlaagd tarief en meer
dan 35 ritten doet, ben je best af
met een abonnement van 50 euro.
• Als je minder ritten doet, koop je best een
lijnkaart van 14 euro waarop 10 ritten staan. De lijnkaart staat niet op naam
waardoor ze door meerdere personen kan
gebruikt worden, al of niet samen. Een rit
op een lijnkaart kost slechts de helft van
een biljet voor één rit. Een lijnkaart blijft
geldig zolang er ritten op staan.

Algemeen
• Je hebt steeds een MOBIB-kaart nodig
voor een abonnement, tenzij je recht hebt
op een gratis abonnement voor personen
met een handicap.
• Een MOBIB-kaart blijft 5 jaar geldig. De
einddatum vind je vooraan op de kaart.
Aangezien de eerste MOBIB-kaarten in
2014 konden worden aangeschaft, blijven
ze geldig tem 2019.
Meer informatie en probleemmeldingen:
• Bel De Lijn: 070 220 200
• www.delijn.be

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

Extr

Kom je huis uit!

Geert, 51 jaar, houdt van comedy & theater

Dankzij UiTPAS zuidwest
doet Geert zijn
voordeel telkens hij
naar comedy gaat kijken.
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De UiTpas is vanaf 14 september
te koop. Enkele Anzegemnaren
vertellen waarom ze een UiTpas
zullen aanschaffen.
Alle praktische info vind je op p. 4

Valentine Bertrand

“Een gratis filmticket
bij de UiTPAS? Da’s mooi
meegenomen!” (p. 3)
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Kom je huis uiT! | het UiTPAS-verhaal van Peter
Met de UiTPAS krijgen personen die het financieel moeilijk hebben 80% korting op vrije tijdsactivteiten

“Met deze pas kan ik mijn kinderen eindelijk eens iets extra’s bieden”

In

dit verhaal laten we Peter
aan het woord.
Hij is alleenstaand en heeft 3 kinderen die
bij hem wonen: een zoon van
11 en twee dochters van 9 en
5 jaar. Hij moet het redden met
een inkomen van 1.833 euro
netto. Met de UiTpas zal hij
80% korting krijgen op sportkampen, cultuurvoorstellingen,
… “Super! Dan kan ik mijn
kinderen eindelijk eens iets
extra’s gunnen”, aldus Peter.
“Als alleenstaande ouder is het
niet altijd gemakkelijk”, begint
Peter zijn verhaal. “Je kiest niet
voor zo’n situatie maar je moet
er wel door. Ik wil mijn kinderen
alle kansen geven maar eerlijk
gezegd is dat geen makkelijke
opdracht. Ik sta immers voor alles alleen, ook financieel: huis
afbetalen, kosten van woning
(elektriciteit, water, verwarming),
voeding, kleding enzovoort. En
met dat extra beetje kindergeld
raak je ook niet zo ver…”
Peter zou de UiTpas, die 1 euro
kost voor mensen die het financieel moeilijk hebben, dan ook
vooral voor zijn kinderen kopen.

Doordat Peter (niet op de foto) op alle UiTactiviteiten 80% korting krijgt, kan hij misschien de droom
van zijn dochter vervullen: op paardenkamp gaan.

wel degelijk welkom zijn.”

“Marie is dan weer een creatieve
meid”, gaat Peter verder. “Zij
“Lowie is gek op sporten en gaat naar de tekenles en volgt
voetbal is zijn
muziekacaleven”, legt “Ik sta er helemaal alleen demie. Maar
Peter uit. “Ik
dat betekent
laat hem in de voor, maar we moeten er dat zij voor
vakantie dan
en na de lesdoor.”
ook aan een
sen ook naar
sportkamp deelnemen ook al be- de opvang moet en dat kost
tekent dit een flinke hap uit ons dus ook handenvol geld. Let op,
budget. Ik wil hem echter toch ik ben dolblij dat zo’n buiteniets gunnen. De rest van de va- schoolse kinderopvang bestaat
kantie gaan mijn kinderen naar want ik kan geen beroep doen
het speelplein. Ook al vallen de op mijn ouders, maar het is niet
prijzen hier in Anzegem mee, toch goedkoop. Daarom ben ik blij te
betekent dit aan het einde van de horen dat we nu ook vanaf sepvakantie wel een extra rekening. tember een sociaal tarief zullen
Lowie is dan ook nog eens lid kunnen aanvragen waardoor ik
van de plaatselijke voetbalploeg: maar 50% moet betalen. Met de
tel het lidgeld en een volledige centjes die ik daarop uitspaar
voetbaluitrusting maar eens sa- kan ik materiaal kopen voor hun
men en dan kom je ook al aan hobby’s en lidgeld betalen! Marie
een aardig sommetje. Een fikse zou ook graag een paardenkamp
korting op dat sportkamp zou dus volgen, maar dat is voor mij fi-

nancieel niet haalbaar.”
“Lisa zal moeten leren zwemmen via het sportkamp van de
Sportdienst omdat ik mij geen individuele lessen of zelfs groepslessen kan permitteren. Met die
UiTpas zal ik maar 20% meer
moeten betalen voor dat sportkamp en dat is zeker een meerwaarde!”

zwemmen of naar de film. Dat is
heel lang geleden! Mijn kinderen
wilden ook al heel lang eens naar
het museum Kortrijk 1302 om er
de Guldensporenslag te herbeleven. Dat dit nu gratis kan, is echt
fantastisch!”

Met het geld dat Peter uitspaart
door de extra kortingen met de
UiTpas zal Lowie volgend jaar
misschien een voetbalstage kunEen filmpje meepikken of sa- nen meedoen en Marie misschien
men naar het
het paarden“Met de UiTpas zullen kamp waar
zwembad
gaan, is voor mijn kinderen meer kun- ze al zo lang
het gezin van
van droomt…
Peter
hele- nen doen, net zoals hun “Voor ons zal
maal niet zo
deze UiTpas
vriendjes!”
vanzelfspreeen groot verkend. Hij is dan ook blij dat er bij schil maken en zullen mijn kinde aankoop van een UiTpas tal deren meer dingen kunnen doen,
van extraatjes worden uitgedeeld net zoals hun vriendjes”, besluit
(bv. gratis zwembeurt, gratis Peter.
filmticket, gratis museumbezoek,
…). “Super! Dan kunnen we (de namen in dit interview werden
met ons gezin eens gratis gaan veranderd om de privacy te waarborgen).

Kom je huis uiT! | het UiTPAS-verhaal van Jacqueline, Valentine, Roos & Andries
Andries en Roos gaan naar 10 voorstellingen van het
Gemeenschapscentrum

Volgens Jacqueline zal de UiTpas helpen om de
alleenstaande senior het huis uit te krijgen

“Punten sparen is meegenomen”

“Het is belangrijk een wij-gevoel te creëren”

Andries Vanhoutte en zijn vrouw Roos De Cock zullen heel wat
punten kunnen bijeen sparen met de UiTpas. Dit jaar hebben
ze immers een abonnement bij het Gemeenschapscentrum van
maar liefst 10 voorstellingen. “We hebben al sinds het ontstaan
van het Gemeenschapscentrum een abonnement. Dat we daarmee nu punten kunnen sparen, is natuurlijk mooi meegenomen.”

“Volgens mij kan de UiTpas het groepsgevoel aanwakkeren”, begint
Jacqueline Gerniers, bestuurslid bij de senioren adviesraad (SAR).
“Samen dingen doen met leeftijdsgenoten of vrienden bezorgt
mensen een goed gevoel en stimuleert om dit nog meer te doen.
Dit geldt zeker voor alleenstaande senioren. Het is niet altijd simpel
om ergens alleen toe te komen, zeker als je niemand kent. Het is
daarom belangrijk om met de UiTpas een “wij-gevoel” te creëren.”

Een record, noemen ze het zelf, die tien voorstellingen. “Dit is heus
niet ieder jaar zo”, lachen Andries en Roos. “We overlopen eerst elk
apart de cultuurbrochure en dan eens samen en kruisen aan wat
we zeker willen zien. En dit jaar kwamen we tot de vaststelling dat
we redelijk veel voorstellingen hebben.”

“Daarnaast bereikt deze UiTpas ook de mensen die anders afhaken
omwille van de financiële drempel”, gaat Jacqueline verder. “Wie
geen hoog pensioen heeft, laat de duurdere vrijetijdsactiviteiten
achterwege. Maar als men nu naar een voorstelling kan gaan voor
2 euro in plaats van 10 euro, zal men dat toch rapper doen. Vanuit
de SAR zullen we dit initiatief dan ook ondersteunen en kortingen
toekennen.”

Roos en Andries kiezen vooral voor de muzikale voorstellingen.
“Humor mag ook, maar niet te onnozel, en een stuk waar je eens
moet over nadenken, pikken we ook graag mee”, aldus Andries.
“Het mag iets vree menselijks zijn.”
“De UiTpas zal voor ons dus duidelijk geen grote stimulans zijn om
nog meer naar voorstellingen te gaan, maar dat we daarmee puntjes kunnen sparen, vinden we wel mooi meegenomen. We zullen dit
zeker niet laten liggen”, besluit Roos.

Jacqueline is alvast overtuigd van de vele voordelen van deze pas.
“Je hebt je pasje heel snel terugverdient. Daarbij komt ook nog dat
deze pas geldig is bij andere gemeenten. Zeker halen dus die UiTpas en sleur je buren, vrienden en familie mee om er ook eens op
UiT te gaan”, besluit Jacqueline.
Op de seniorenuitstap van 14 september zal je kunnen kennismaken met deze pas en maak je bovendien kans om er eentje gratis
in de wacht te slepen!

Valentine Bertrand vindt de welkomstvoordelen super
Valentine Bertrand is een jeugdige spring-in-‘t-veld van 20 jaar.
Ze leert voor kleuteronderwijzeres en is in de vakantie actief als
moni in de buddy- en speelpleinwerking. “Een gratis filmticket
als welkomstvoordeel? Da’s mooi meegenomen!”
Valentine zal niet twijfelen om een UiT-pas aan te kopen. “Het is een
heel goed systeem dat bovendien de kloof tussen arm en rijk wat
kleiner maakt. Iedereen zal aan vrijetijdsactiviteiten kunnen deelnemen en daarbij ook nog eens punten sprokkelen. Ik zou mijn punten
dan vooral inruilen voor bv. 50% korting bij een cultuurvoorstelling.
En als ik hier in Anzegem niets naar mijn zin vind, trek ik gewoon
naar Waregem”, aldus Valentine.

Kom je huis uiT! | tot slot

Kom je huis UiT met… UiTPAS ZUIDWEST
Met UiTPAS zuidwest spaar je punten telkens
je deelneemt aan een UiT-activiteit. Die kan je
dan inruilen tegen extra voordelen (bv. gratis
proefles bij de Sportdienst, gratis filmticket
voor een filmvoorstelling georganiseerd door
de bib, 2 euro korting op Buddy-activiteiten,
een gratis drankje na een activiteit van de seniorenraad, een tweede ticket aan halve prijs
bij het Gemeenschapscentrum, …).
UiTPAS zuidwest staat op naam en is er voor
iedereen vanaf 3 jaar. Je kan ermee terecht in
de volgende gemeenten: Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen,
Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem,
maar ook buiten de regio (Gent, Oostende,
Brussel, Aalst,…).
Wil jij ook graag je gepersonaliseerde
UiTPAS?
Vanaf 14 september 2015 kan je voor 3 euro
een UiTpas kopen bij: sporthal Anzegem
(Landergemstraat) | de drie vestigingen van
de bib | dienst Cultuur (Westdorp) | hoofdgemeentehuis Anzegem (De Vierschaar) en
dienst Sociaal Welzijn (Beukenhofstraat).
Kom met je identiteitskaart langs en ontvang
je UiTPAS zuidwest samen met fijne wel-

komstvoordelen (bv. gratis zwembeurt, gratis
filmticket, …) en start met UiTpunten sparen.
UiTPAS met kortingstarief
Inwoners die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming of een gezinstoelage kunnen deze pas voor slechts één euro aankopen. Met deze pas krijg je dan 80% korting

bij deelname aan UiTPAS-activiteiten (dus
ook op alle activiteiten van de gemeentelijke
diensten en adviesraden). Als je dus op 18
oktober samen met de gezins- en welzijnsraad mee gaat op uitstap naar Brugge betaal
je 4 euro in plaats van 20 euro per persoon.
Meer info over deze UiT(kansen)pas krijg je
bij dienst Sociaal Welzijn.

Begint het te kriebelen om je huis uit te komen? Dan hebben we alvast een mooie tip:

West-Vlaanderen wandelt: uniek familie-evenement in een autoluw Anzegem!
Op zondag 13 september 2015 vormt Anzegem de uitvalsbasis voor het familie-event WestVlaanderen wandelt. Dit wandelfeest heeft voor ieder wat wils: doorwinterde wandelaars
verkennen de mooiste glooiende plekjes van onze regio, terwijl kleine en grote avonturiers
zich in het kasteel van Hemsrode kunnen uitleven op de kortere lussen en het Regatta Great
Outdoor Kids-pad.
Twee nieuwe streekproducten
Op deze dag willen we ook onze nieuwe streekproducten aan jullie voorstellen. Proef die
zondag in primeur van onze echte Anzegemse paté samen met een blond Streuvelsbier.
Daarnaast presenteren familie Demeulemeester hun fruit en Montserrat de Streuvelspraline!
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Laat op 13 september je auto langs de kant staan en ontdek het wandelnetwerk Land van Streuvels en 2 nieuwe streekproducten

unielkiefamim
ent!
evene

Autoluw en stuk Kerkstraat verkeersvrij
Om dit evenement wat kracht bij te zetten, willen we Anzegem op die dag autoluw maken.
We roepen dus iedereen op om op die zondag de auto te laten staan en zich met de fiets of
te voet te verplaatsen. Waar de wandeling start (aan Kerkstraat 131) zal het trouwens
volledig verkeersvrij zijn: van Kruisweg tot Landergemstraat (in de Kruisweg is er wel
uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten). De Nieuwpoortstraat zal enkel vanaf de Landergemstraat te bereiken zijn en er geldt eenrichtingsverkeer in de Landergemstraat (van
Kerkstraat tot Buyckstraat) en de Kalkstraat (van Kerkstraat tot Berkenlaan).
Praktisch
start van 7u-16u aan Kerkstraat 131 | afstanden 4-6-12-18-25-32-42 kilometer
€ 1,50 leden Aktivia en € 2 euro niet-leden (-12 jaar: gratis).
www.west-vlaanderenwandelt.be

ZONDAG13.09.2015 ANZEGEM-VICHTE

Vrije Tijd

Al een ticket voor onze volgende cultuurvoorstellingen?
056 68 82 50 | www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur | facebook (cultuurdienst Anzegem)

16-18, de volgendjaarsconference

Walter Baele | € 15 | 25 sep | 20u
Walter vertelt nu al wat er gebeurt in 2016 tot
en met 2018. Over nieuwe trends, uitburgeringscursussen, de evoluties in 3D-printen…
Met zijn mimiek en timing creëert hij in enkele seconden tijd een nieuwe fantasiewereld.

Koken met Bossie

Theater FroeFroe | € 6 | 4 okt | 11u en 14u
Kooktheater voor kinderen vanaf 5 jaar en
hun familie
Een smakelijk animatieproject waarbij kinderen eerst samen naar een mini-musical kijken en daarna samen koken met kok Bossie.
Natuurlijk krijg je daarna de supersonische
smoothie mee naar huis in een coole smoothiecup.

Gezocht: kok met zin in kinderen

Walter Baele vertelt ons wat er zal gebeuren in 2016-2018.

Vanuit de inspiratiebron van het animatieproject “Koken Met Bossie” zijn we op zoek naar
senioren die hun lievelingsrecept willen aanleren aan kinderen in een workshopformule.
Sta je graag in de keuken en heb je een boontje voor kinderen? Neem dan contact op met
cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50.

Tentoonstelling | kermiszondag 6 september | hoofdgemeentehuis | 14u-18u | gratis

tijdsbeelden uit Anzegem 1954 & herinneringen aan de aangenomen jongensschool 1900-1976
PR Verzekeringen, voorloper van AG Verzekeringen, filmde in 1954 in iedere gemeente
waar een PR kantoor gevestigd was. In Anzegem waren er twee filiaalhouders: (meester) Albert Denhaerinck en Adolf Demeulemeester. Het comité ’54 kon dat filmpje op
de kop tikken, liet de slechte stukken eruit
halen, en zette er muziek op. Het werd een
prachtig tijdsdocument dat zich volledig
binnen de dorpskernen van Anzegem en
de Heirweg afspeelt (aan de kerken en de
schoolpoorten).
Heel wat dorpsfiguren en ook wat dierbaren
en bekenden duiken op. Ondertussen heeft
het Comité al tientallen mannen en vrouwen
een naam kunnen geven, maar er rest nog
heel wat zoekwerk waarbij jouw hulp ongetwijfeld welkom is. Het filmpje houdt het
midden tussen fijne aha-momenten én nostalgische gevoelens.

De klas van meester Georges (1945-1946).

brengst gaat naar een goed doel).
De film duurt 24 minuten en werd ondertussen ook verder aangevuld met erfgoedbeelden (postkaarten) van Anzegem. Je kan
een cd met al het beeldmateriaal tijdens de
tentoonstelling bestellen (€ 7/stuk, de op-

Daarnaast werkten Etienne Devogelaere en
Frans Speleers een aanzienlijk aantal documenten uit met gegevens rond de geschiedenis en de onderwijzers van de aangenomen

jongensschool in Anzegem voor de periode
1900-1976. Je haalt er ongetwijfeld herinneringen op aan je voormalige “meesters”
(waarvan sommigen ook permanentie zullen verzorgen) of misschien zie je jezelf wel
op een van de klasfoto’s terug.

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

Vormingstweeluik rond het werk van Verdi en zijn opera Otello
Sinds enkele jaren is opera weer populair. Omdat je er vaak niet toe komt om
daar op eigen houtje aan deel te nemen,
organiseert de cultuurraad i.s.m. een aantal socio-culturele verenigingen een vormingstweeluik.
Op donderdag 8 oktober komt musicologe
Beatrijs Van Hulle meer vertellen over het
leven en werk van de befaamde componist
Verdi en zijn beroemde opera Otello. Uiteraard staat het begeleid muziek beluisteren
centraal. Afspraak om 20u in de Mensinde,
Westdorp 3. De deelnameprijs hiervoor bedraagt € 5.
Opera in de bioscoop
Op zaterdag 17 oktober spreken we samen
af om 18u30 aan Kinepolis Kortrijk voor een
avondje ‘opera in de cinema’. We worden er
ontvangen met een glaasje cava en krijgen er
nog een korte inleiding door een deskundige
ter plaatse. Vanaf 19u volgen we live de voorstelling vanuit de Metropolitan Opera in New

In de bioscoop zal je een operavoorstelling van Otello kunnen volgen.

York. Het einde is voorzien rond 22u30. De
deelnameprijs hiervoor bedraagt € 20.
Inschrijven voor één of beide onderdelen
moet voor 25 september via
cultuur@anzegem.be of 056 68 82 50.

Je betaalt het verschuldigde bedrag via
overschrijving op reknr.
BE74 73802533 4907 (cultuurdienst Anzegem) of cash en dit ten laatste op de
vormingsavond zelf.

Kermisfeesten

Zowel in Anzegem, Tiegem, Kaster en Vichte zijn er deze maand kermissen. In onze UiTagenda kan je het programma raadplegen, maar hier geven we alvast wat ‘tips’ mee.
Anzegem
Op vrijdagavond 4 september is er om 18u een prijzenworp van op het balkon van het hoofdgemeentehuis en de kermisattracties zijn tussen 17u45 en 18u gratis. Ondertussen strijden
Anzegemnaren of aangeslotenen bij een Anzegemse fietsclub voor de eerste plaats op de
wielerwedstrijd ‘GP Vloeren D’Hondt’. (meer info: facebookpagina Kermis Anzegem Dorp)
Tiegem
Op zaterdag 19 september is er Tiegem Rockt. Een gratis festival met optreden van ‘Huntsville Detectives’, ‘Koyle’, ‘Idiots’, ‘Kolos’ en ‘Guy Swinnen Band’. (www.tiegemrockt.be)
Vichte
Op dinsdag 22 september vindt in Vichte de 83ste Textielprijs plaats. Deze wielerwedstrijd
voor Elite en Beloften komt aan in de Oudenaardestraat (www.textielprijsvichte.be).

Er vindt ook dit jaar een parochianenkoers in
Anzegem plaats.

Kaster
Traditiegetrouw organiseert de school op zondagvoormiddag (27/09) een kinderrommelmarkt,
’s middags kan je eten en in de namiddag is er een tuinenwandeling ‘Jardins d’Amuses’.

Minigolf en kaarting voor senioren
Zin in een potje golf? Het lijkt gemakkelijk
maar is dat ook zo? Kom het zelf uitproberen op maandag 7 september om 14u aan de
Stringe.
Deelnameprijs is 2,50 euro en inschrijven kan
tot en met 3 september via tel 056 78 26 23
of sar@anzegem.be.
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Bieden of manillen? Prijskaarting of enkel
fruitkaarting? Aan jou de keuze op maandag
5 oktober, stipt om 14u in de Stringe.
Inleg: 2,50 euro (consumptie inbegrepen)
Inschrijven t.e.m. 21 sept. via Sociaal Welzijn, tel 056 78 26 23, dienstsociaalwelzijn@
anzegem.be of via een seniorenvereniging.

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

Vrije Tijd

Internationale Cross-Country Anzegem
Military Waregem organiseert in het
weekend van 26 september voor de 35ste
keer haar Internationale Eventingwedstrijd. Dit topsport paardenevenement
omvat dressuur, springen en een spektakelrijke Cross-Country.
Op zondag 27 september vindt van 9u tot
18u het spektakelstuk en publiekstrekker de
Cross-Country plaats op het prachtige kasteeldomein ‘Hemsrode’ in Anzegem. Ruiter

en paard moeten binnen een bepaalde tijd
een Cross-Country parcours met natuurlijke
hindernissen afwerken.
Daarnaast kan je ook de Lifestylebeurs bezoeken. Passeer zeker eens langs ons standje
‘Anzegem, een buitenkans!’, met tal van lekkere proevertjes!
Ook de allerkleinsten worden verwend met
kinderanimatie, springkasteel,…

Gratis kaarten voor Anzegemnaren
We delen een honderdtal kaarten gratis uit
aan de inwoners. Wie zo’n kaart wenst (1
per persoon) kan deze van 7 tot en met 25
september afhalen in het hoofdgemeentehuis (dienst Communicatie). Eerst zaait, eerst
maait!
www.eventingwaregem.be
kaarten: Voorverkoop (bij Corbanie en ’t Cursiefje): 7 euro, a.d.d.: 10 euro (-12 jaar: gratis)

UiT in Anzegem: september
Cultuur
za 5

Tentoonstelling Koester Kunst 2015 t.v.v. Somival / Deelnemende kunstenaars: Cindy D’haene, Carine Delapierre, Jessica
Van Heeke, Guido Van Heeke, Luc Saelens, Luc Jolie, Bert Anckaert, Gilbert Vangampelaere (schilderkunst, beelden en keramiek) / Oude kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 18u / t.e.m. zo 13

vr 18

Kermisfeesten Vichte / t.v.v. Iloilo / optreden van Lien & Bart (retro, kleinkunst, luisterlied, poëzie) / 20u / €12-€15 / oude
kerk(V) / org. Werkgroep Iloilo 056 77 50 22

za 19

Kermisfeesten Vichte / doorlopend tentoonstelling van schilderijen, keramiek, brons, juwelen, tekeningen / van 11u tot 18u
/ Oude kerk(V) / ook op zo 20

di 22

Voetzoolreflexologie / Cafe-zaal De Sportduif(A) / 14u30 / org. Viva-SVV Anzegem

vr 25

Humor: “16-18, de volgendjaarsconférence” door Walter Baele / zie rubriek Vrije Tijd

za 26

Jeugdboekenbeurs Gezinsbond Vichte / Oude kerk(V) / open op za van 14u tot 18u en op zo van 10u tot 12u en van 14u
tot 18u / ook op zo 27

zo 4

Familievoorstelling (kooktheater): “Koken met Bossie” door Theater Froefroe / zie rubriek Vrije Tijd
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

7

UiT in Anzegem: september
Senioren
ma 7

Minigolf / De Stringe(V) / 14u / €2,5 / org. SAR i.s.m. Sportdienst Anzegem

di 15

Verkeersquiz / 14u / Gasthof ’t Park(T) / €3,5 / 056 68 73 10
org. 50 Actief Anzegem

ma 5 okt.

Prijskaarting of fruitkaarting / De Stringe(V) / 14u / €2,5 / org. SAR

Sportief
zo 6

KWB Gezinsfietstocht / 25 km doorheen het Land van Streuvels /
vrije start vanaf 13u30 / VBS Ingooigem / €15 per gezin,
KWB-leden betalen €4 per persoon of €12 per gezin / org. KWB Ingooigem

zo 13

West-Vlaanderen wandelt (21e Prutsketochten) / (zie rubriek vrije tijd)

zo 20 sep

Kermisfeesten Tiegem / Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen / 15u
org. Wielerclub “De Bergklimmers”(T)

di 22 sep

Textielprijs Vichte / wielerwedstrijd voor Elite, Beloften en Eliten z.c.
start 14u / aankomst: Steeno (Oudenaardestraat)

Feest
vr 4

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Wielerwedstrijd voor Anzegemnaren, gratis kermiskwartier vanaf 17u45

za 5

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Kinderrommelmarkt, stepjeswedstrijd om 15u – De Sportduif(A) – org. Viva-SVV Anzegem
Bis, Papa Chico, Italiaanse avond, openluchtfuif

zo 6

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Jaargetijde op autoscouter, kermismenu, billenkarrace, vuurwerk

ma 7

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Eetfestijn, Papa Chico team

di 8

Kermisfeesten Anzegem-Dorp / Bingo, trekking tombola

za 19

Kermisfeesten Tiegem / “Tiegem Rockt” / met optreden van “Huntsville Detectives”, “Koyle”, “Idiots”, “Kolos” en “Guy
Swinnen Band” / vanaf 16u / Kerkplein Tiegem / toegang gratis

zo 20

Kermisfeesten Vichte / Gezellig samenzijn in de bar, met volksspelen, tombola met prachtige prijzen samen met de boekenbeurs van het Davidsfonds Vichte / Oude kerk(V) / vanaf 14u

ma 21

Kermisfeesten Tiegem / 19u / barbecue in Zaal ’t Park(T) – inschrijven vooraf

za 26

Steak- & Visfestijn t.v.v. Yvegem Sportief / vanaf 11u30 en vanaf 19u30 / ’t Smesseplein(I) / €18 / kindermenu verkrijgbaar / reservatie en info: 0475 56 75 99 / ook op za 3 okt.

za 26

4e speeldag kwis Beker van de Burgemeester / feesttent op de parking achter de kerk Grijsloke / 19u30 / org. Ouderraad
“De Verrekijkers” Grijsloke

za 26

Spaghetti-avond / Café-zaal De Sportduif(A) / 20u / org. Viva-SVV Anzegem Bis

zo 27

Kermisfeesten Kaster / voormiddag: kinderrommelmarkt en aperitief / ’s middags: restaurant / namiddag: tuinenwandeling
“Jardins d’Amuses”

za 3 okt.

Fruitkaarting t.v.v. Supportersclub Sep Vanmarcke / Gasthof ’t Park(T) / 18u / inleg €1

Varia
za 5

Werken in Bassegembos / van 8u30 tot 12u / ook op za 12, za 19, za 26 / org. Natuurpunt Anzegem

di 8

inhuldiging gedenkplaat aan geboortehuis van Aurèle Vandendriessche (Kerkstraat 40) / 19u

za 12

Tweedehandsbeurs / Zaal Ansold(A) / van 10u tot 13u / org. Gezinsbond Anzegem

za 12

Garageverkoop / vanaf 10u / €2,5 voor leden en €5 voor niet-leden / info: 056 68 93 40 / org. Gezinsbond Tiegem

za 19

Kermisfeesten Vichte / RISC-day brandweer Vichte / tussen 9u en 17u30 zijn er op verschillende plaatsen in Vichte reddingsproeven te zien / ’s avonds barbecue

zo 20

Kermisfeesten Vichte / Opendeur brandweer Vichte / tussen 11u en 18u / springkasteel voor de kinderen / brandweerkazerne Vichte

ma 21

Start gratis cursus E.H.B.O. / Zaal De Speldoorn(H) / org. Rode Kruis Anzegem-Waregem 0474 35 23 48 / tot 28 okt.

wo 7 okt.

Bloedinzameling / 17u30-20u / zaal Ansold
Jouw activiteit in de UiT-agenda van oktober? Geef die
dan voor 16 september door via www.uitdatabank.be. Dit
infoblad wordt verdeeld in week van 5 oktober en bevat
alle activiteiten tot en met 6 november 2015.
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