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Word jij de vrijwilliger die het Anzegemse hart sneller doet slaan?
Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden
zijn het gemeentebestuur en het OCMW regelmatig op zoek
naar enthousiaste personen die zich vrijwillig willen ontfermen over de gemeente en haar inwoners.
Zou je graag een steentje bijdragen aan de gemeentelijke
werking, help je graag anderen en kan je je af en toe vrijmaken? Of ben je werkzoekende en zou een extra ervaring jou
kunnen sterken en zo het solliciteren een stuk gemakkelijker
maken? Dan is vrijwilligerswerk bij de gemeente Anzegem
misschien voor jou wel een uitgelezen kans!
Er bestaan meer dan 40 mogelijke vrijwilligerstaken binnen
de gemeente Anzegem. Of het nu occasioneel barman of –
vrouw, logistiek medewerker van het gemeenschapscentrum,
monitor speelpleinwerking, begeleider kinderopvang of opruimer van zwerfafval is, in de gemeente Anzegem is er voor
elk wat wils.
Wens je aan de slag te gaan als vrijwilliger dan kan je jouw
gegevens doorgeven via onderstaand emailadres.
De gemeente Anzegem vindt het immers uiterst belangrijk
haar vrijwilligers goed te informeren (o.a. over de verschillende vrijwilligerstaken, je rechten en plichten,enz.), maar ook
en niet in het minst om haar vrijwilligers op tijd en stond eens
goed te soigneren. Tevens krijg je een onkostenvergoeding. Meer info bij dienst Algemene Zaken | 056 69 44 51
vrijwilligerswerk@anzegem.be | www.anzegem.be/vrijwilligerswerk
Jij zorgt immers voor het kloppend hart van de gemeente!
Hier krijg je een overzicht van alle mogelijke taken en de bijhorende functieomschrijving.

Maak kennis met het meerjarenplan
Omdat we de Anzegemse stem belangrijk vinden hielden we vorig jaar 7 inspraakvergaderingen om jullie wensen en noden in kaart te brengen. We kregen maar liefst 700 insteken en de meest haalbare namen we op in het meerjarenplan. Nu dit plan is goedgekeurd, willen we dit
graag aan jullie voorstellen. Wil je weten wat onze toekomstplannen zijn? Kom dan langs op 1 van onze 2 informatievergaderingen. Iedereen
is van harte welkom! Het meerjarenplan is ook te raadplegen op http://www.anzegem.be/over-de-gemeente/beleidsinfo/beleidsplannen.
Maandag 17 februari 2014 | 19u30 |Café De Sportduif | Dorpsplein 13
Woensdag 19 februari 2014 | 19u30 | Kasteel Beukenhof | Beukenhofstraat 43
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Zachte ring: veilig de baan op!

‘likes’ op Facebook
Vind ons leuk op Facebook!
Nieuwe bib-tarieven
Vanaf 1 februari zijn er enkele veranderingen in het bibliotheekreglement

Het gemeentebestuur werkt aan een ‘zachte ring’ rond Anzegem.
Voetgangers en fietsers krijgen op dit traject voorrang op de auto.
Deze ring van ruim 21km wordt voorlopig voorgesteld door middel van kleine huiskleurgroene cirkels. Deze zijn geschilderd op
het wegdek van bestaande landelijke wegen.
Het voorsteltraject is online te bezichtigen via de webstek van
Anzegem. Wie opmerkingen, mogelijke verbeteringen en suggesties heeft voor verrijkende elementen kan die indienen via
toerisme@anzegem.be.

* 5 euro lidgeld voor een volledig jaar voor volwassenen,
voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en 60-plussers blijft het gratis!
* het lenen van dvd’s en de speel-o-theek wordt gratis
* meer materialen ontlenen
* uitleentermijn is voor alles 4 weken
* het te-laat-geld verhoogt naar € 0,20 per stuk per dag
Sindskort kunnen we jou enkele dagen voor het einde van de uitleentermijn een herinneringsmail sturen. Zo kan je jouw materialen tijdig terugbrengen of verlengen en vermijd je te-laat-gelden.
Geef ons jouw e-mailadres samen met dat van jouw gezinsleden door via
bibinfo@anzegem.be. Zo kunnen we je een herinneringsmail sturen met
het einde van de termijn.

Ken je wijkinspecteur
Om een goede politiezorg te bekomen is het belangrijk dat iedereen zijn wijkinspecteur kent. Deze politiemensen hebben een luisterend oor en signaleren
bepaalde buurt- en samenlevingsproblemen. De wijkinspecteur is dus aanspreekbaar, zichtbaar en bereikbaar voor alle burgers.
Anzegem heeft vier plaatselijke wijkinspecteurs:

Inspecteur Christoff Bruyneel
Kaster, Tiegem, Ingooigem (Oost)

Inspecteur Els Vervaeke
Vichte

Inspecteur Griet Demeyer
Anzegem,Gijzelbrechtegem

Inspecteur Natalie Destoop
Anzegem Heirweg, ’t Veld (Vichte),
Ingooigem (West)

Onze wijkinspecteurs zijn bereikbaar in het politiekantoor aan de Beukenhofstraat 42, tel 056 77 67 12 of korps@pzmira.be
Openingsuren lokaal onthaal | maa-din-don-vrij 9u -12u | woe 12u -18u | zat 9u-12u
Voor dringende oproepen | het gratis noodnummer 101 | meer info: www.pzmira.be
Naar aanleiding van de inbraken in de buurt, roept de politiezone Mira buurtbewoners op om mee een oogje in het zeil te houden. Merk je
verdachte situaties op, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 101.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Algemeen

Jobstudenten gezocht!
Wil je wat bijverdienen tijdens de vakantie? Dat kan!
We zijn immers op zoek naar jobstudenten voor:
• Speelpleinwerking (schoolvakanties)
• Begeleiden grabbelpasactiviteiten (schoolvakanties)
• Kinderopvang (schoolvakanties)
• Bibliotheek
• Groendienst (schoolvakanties)
• dienst Openbare Werken (juli - augustus - september)
• Containerparkwerking (juli - augustus - september)
Wie zich kandidaat wil stellen kan het sollicitatieformulier
indienen tegen 14 februari 2014 bij de Personeelsdienst
(De Vierschaar 1, 8570 Anzegem | tel 056 69 44 51
fax 056 68 09 09 | secretariaat@anzegem.be).
Zij zullen je sollicitatie verder verwerken. Indien je in het
verleden nog nooit bij het gemeentebestuur gewerkt hebt
als jobstudent, zul je nog uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek waarin gepeild wordt naar je motivatie en
belangstelling.

Studenten mogen maximum 50 dagen per jaar werken. Om te weten hoeveel
dagen je nog resteren bezorg je ook een attest ‘Student @ work - 50 days’.
Dit is een formulier dat aantoont hoeveel dagen je nog mag werken gedurende
het jaar.

De jeugddienst zoekt...

Meer informatie en het sollicitatieformulier vind je op de webstek:
www.anzegem.be/producten/sollicitatieformulier-jobstudenten

Enquête buitenschoolse kinderopvang

...een naam!
Weet jij een leuke en originele naam voor ons? Stuur ons vóór 1
maart een bericht via onze facebook pagina ‘Jeugddienst Anzegem’
of via jeugddienst@anzegem.be.

We streven er naar om onze werking steeds te verbeteren. Daarom is
uw mening voor ons heel belangrijk! Om te ontdekken hoe u als ouder
naar de opvang kijkt, stelden we een vragenlijst op. We kiezen er voor
om eenmalig dit jaar de ouders uitgebreid te bevragen.
Via jouw scores, opmerkingen of suggesties kunnen we zowel onze
Wie ons de hipste naam bezorgt, krijgt een Anzegembon van €25! sterktes als onze werkpunten in kaart brengen.
En daar kunnen ook jonge gasten heel wat leuke dingen mee doen! De vragenlijst kan je online invullen via de website van Anzegem. Een
papieren versie is te verkrijgen via de kinderclub.
...enthousiaste monitoren!
Buitenschoolse Kinderopvang – Landergemstraat 1 – 8570 Anzegem
Ben je of word je 16 dit jaar? En heb je zin om kinderen te begelei056 68 02 02 | kinderopvang@anzegem.be | Coördinatoren: Stefanie
den in de vakantie? Kom ons dan vergezellen op onze activiteiten
Meurisse en Lore Debaere – 0476 34 26 88
als animator. Meer info: jeugddienst@anzegem.be

Woning te koop

Geboren in
1934?!
OCMW Anzegem verkoopt een

Het ANzegems Netwerk Aanvulwoning gelegen in de St. Antolende Hulp (ANNAH) komt u zeniusstraat 140, Ingooigem.
ker een bezoekje brengen om u
te feliciteren met uw verjaardag.
Deze woning kan makkelijk
U krijgt bovendien een woordje
uitgebreid worden. Daarnaast
uitleg over wat Annah u te bieden
kunnen er eventueel subsidies
heeft.
gegeven worden bij renovatie
van de gevel.
Deze objectieve verkoop wordt
georganiseerd door FED-net
VZW. De instelprijs is 126 000 Alle 85-plussers van onze gemeente die nog thuis wonen,
euro.
worden verrast met een bezoekje
Meer voorwaarden en algeme- en een kleine attentie door vrijwilne info op www.FED-net.org, ligers van de seniorenadviesraad.
Voor de mensen die in de plaatsereferentie GM02092.
lijke woon- en zorgcentra verblijven wordt er in het voorjaar door
Wie concrete hulp of info wenst, kan zich gratis wenden tot
onze raad een koffienamiddag
een makelaar of notaris die je vrij kiest.
georganiseerd.

Bezoek aan alle
85-plussers

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Fit in je hoofd
maandag 24 februari 2014 | De Stringe Vichte
Om de donkere wintermaanden wat aangenamer te maken, slaan de
seniorenadviesraad en gezins- en welzijnsraad de handen in elkaar.
Namiddagprogramma:
14u | toneelvoorstelling ‘Geluk op grootmoeders wijze’ met de
Zingende Sterren
Op een ludieke manier geven de acteurs tips hoe je als senior fit
in je hoofd kan blijven. In het tweede deel is er een ontspannend
programma met muziek, moppen en sketches. Het wordt alvast weer
genieten en lachen!
16u30 | workshop naar keuze
° aromatherapie: een geurenwereld die voor je opengaat! Het verdampen van etherische oliën maakt uw dagelijks leven veel aangenamer
° handmassage: genieten van een heerlijk verwenmoment voor je
handen
° de kracht van kruiden: kruiden zijn niet alleen maar smaakmakers.
Sommige helpen tegen kwaaltjes en zijn een natuurlijke gezondmaker
Prijs: toneelvoorstelling: 2 euro (koffie inbegrepen)
workshop naar keuze: 4 euro (drankje inbegrepen)
combinatie theater en workshop: 5 euro

Avondprogramma
Start workshop 19u | 4 euro voor een workshop naar keuze
drankje en attentie inbegrepen
° aromatherapie: zie namiddagprogramma
° voetreflexologie: ontdek de boeiende wereld van energiepunten op
onze voeten
° de kracht van kruiden: zie namiddagprogramma
° lachyoga: lachen opent deuren en brengt mensen dichter bij elkaar.
Lachen is loslaten, in het hier en nu zijn, stoppen met denken
Inschrijven vóór 17 februari 2014 | dienst Sociaal Welzijn, Beukenhofstraat 42 | 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

Budgetkoken: lekker en gezond!
Wie 2014 wil starten met goede en gezonde voornemens of de ongewenste kilootjes graag snel ziet verdwijnen, kan zich wenden tot onze
gezondheidsrubriek. Die is te raadplegen via onze website: www.ocmwanzegem.be. Maandelijks vind je er eenvoudige recepten, interessante
tips & trics aangepast aan het seizoen.
Wij hopen alvast op een bezoekje aan onze website!

Leefomgeving

Waterzuiveringsinstallatie Ingooigem
bekendmaking beslissing plan-MER-screening
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) KWZI Ingooigem voorziet ruimte voor een nieuwe kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) met bijhorende infrastructuur.
Deze wordt omgeven door een groenbuffer waaronder ook een oeverstrook langs
de Tjampensbeek. Het plangebied is gelegen langs de Pastoor Verrieststraat en de
Tjampensbeek.
Er werd een screeningsnota opgemaakt om de milieueffecten en de plan-MERplicht te onderzoeken. De screeningsnota en de beslissing mer-screening kunnen
geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be)
en in het gemeentehuis (De Vierschaar 1). Dit kan iedere werkdag van 9u tot 11u30
en op dinsdag ook van 13u30 tot 18u30.

Zicht langs de Pastoor Verrieststraat, richting de kern van Ingooigem.
Rechts ligt het plangebied.

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Sociale toelagen: een overzicht
Wist je dat onze gemeente beschikt over
heel wat sociale toelagen? We geven je
hieronder dan ook graag een kort overzicht mee.
Personen die voldoen aan de voorwaarden
voor een toelage personen met een handicap
én van wie wij over een attest beschikken,
kregen automatisch de nodige aanvraagformulieren toegestuurd in februari.
Denk je in aanmerking te komen en heb je
geen formulieren ontvangen? Neem dan zeker contact op met dienst Sociaal Welzijn,
Beukenhofstraat 42 | tel 056 78 26 23
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
Openingsuren dienst Sociaal Welzijn:
ma, wo, do, vr: 9u-12u | di 14u-18u30
Zitdagen dienst Sociaal Welzijn:
Anzegem (gemeentehuis) | di | 8u30-11u30
Ingooigem (secretariaat) | wo| 8u30-10u
Kaster (secretariaat) | do | 8u30-9u15
Tiegem (secretariaat) | do | 9u30-10u30
Opgelet: geen zitdagen in de eerste week
van maart!
Toelage voor dagopvang
Voor wie?
Ouderen of personen met een handicap, gedomicilieerd in Anzegem, die in hun thuismilieu verzorgd worden en overdag of ’s nachts
naar een dag- of nachtverzorgingscentrum of
dagcentrum gaan.
Voorwaarden?
- personen vanaf 65 jaar OF
- indien jonger een medisch bewijs van dementie kunnen voorleggen
Bedrag: de toelage bedraagt 2 euro per dag.
Toelage voor kortverblijf
Ouderen of personen met een handicap
(gedomicilieerd in Anzegem) die vanuit hun
thuissituatie tijdelijk opgenomen worden in
een erkende instelling voor kortverblijf met
de bedoeling daarna opnieuw thuis verzorgd
te worden.
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Toelage voor personen
met een handicap
Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor deze toelage moet je over hetzij een attest RIZIV beschikken van minimum 66 % of een attest
FOD Sociale Zekerheid waaruit vermindering
verdienvermogen blijkt en/of vermindering
zelfredzaamheid van minstens 9 punten of
een attest verhoogde kinderbijslag van minstens 6 punten in de 3 pijlers samen.
Afhankelijk van het soort attest varieert de
jaarlijkse toelage tussen de 70 en de 410
euro.
Let wel: men kan slechts 1 attest inbrengen,
het attest dat het hoogste bedrag oplevert,
wordt in aanmerking genomen.
Je moet op 01 januari 2014 gedomicilieerd
zijn in de gemeente Anzegem.
Opgelet: voor RIZIV attest moet je ieder jaar
een attest opvragen bij je mutualiteit tenzij je
over een attest van op pensioenstelling beschikt.
Cumul: deze toelage kan gecombineerd worden met de andere gemeentelijke sociale
toelagen.

Voorwaarden?
- de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben OF
- bewijs van 66% handicap RIZIV of ‘attest
FOD Sociale Zekerheid’ zoals vastgelegd in
het gemeentelijk reglement toelage voor personen met een handicap

Wat bij opname in residentiële instelling?
Indien het domicilie in de gemeente blijft of
indien men in een residentiële instelling in
Anzegem wordt gedomicilieerd, kan men nog
in aanmerking komen voor een gemeentelijke
toelage.

Bedrag: de toelage bedraagt 5 euro per dag
met een maximum van 60 dagen per jaar.

Opgelet! Beschik je pas na periode van aanvraag over een geldig attest, dan mag je nog
een aanvraag indienen gedurende het jaar.
De toekenning van de toelage zal dan gebeu-

ren in december met terugwerkende kracht
tot de datum waarop aan alle voorwaarden
voldaan is.
Bijvoorbeeld : men ontvangt in juli 2014 zijn
attest van Brussel met ingangsdatum 1 oktober 2013. Men heeft nog recht op een toelage
voor oktober tot en met december 2013. Aanvraag mag dus zeker nog gebeuren in 2014.
Toelage voor palliatief thuiszorg
Voor wie?
Een toelage voor palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige
verzorging, de verzorgingsmiddelen en de
hulpmiddelen.
Voorwaarden?
- in de gemeente wonen op het ogenblik van
de aanvraag
- een gelijkaardige premie verkregen hebben via het RIZIV en hiervan een attest
kunnen voorleggen (te bekomen via uw
ziekenfonds) of rekeninguittreksel kunnen
voorleggen waarop premie aangeduid staat.
Bedrag: deze toelage is éénmalig en bedraagt 250 euro.
Aanvraagformaliteiten
De aanvraag kan gebeuren op de dienst Sociaal Welzijn van zodra men over het ‘attest
RIZIV’ beschikt of van zodra het bedrag door
het RIZIV op de rekening gestort is. Hiervan
dient men een bewijsje mee te brengen.
De uitbetaling van de toelage wordt zo snel
mogelijk geregeld. Indien de persoon ondertussen overleden is, maar er is een bewijs
van storting door RIZIV is aanvraag van de
gemeentelijke toelage nog altijd mogelijk.

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

Leven en Welzijn
Vakantietoelage
Voor wie?
Personen met een handicap of langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een
aangepast vakantieverblijf in binnen- of buitenland
Voorwaarden?
Deze vakantie dient georganiseerd te worden
door een sociale vereniging of een erkend
ziekenfonds
Om in aanmerking te komen dient men :
- gedomicilieerd te zijn in onze gemeente op
datum van de aanvang van de vakantie

- te beschikken over een ‘attest invaliditeit
FOD’ zoals vastgelegd in het gemeentelijk
reglement toelage voor personen met een
handicap of attest RIZIV (66%)

Bedrag: de vakantietoelage bedraagt 60
euro maximum (beperkt tot het bedrag dat de
aanvrager betaald heeft aan de vakantieorganisator). Toelage kan slechts 1 maal per jaar
worden aangevraagd.

- een attest te kunnen voorleggen van deze
aangepaste vakantie, afgeleverd door de
organiserende sociale vereniging of ziekenfonds.

Aanvraagformaliteiten?
Binnen de 3 maand na afloop van de vakantie
in de dienst Sociaal Welzijn en breng ‘attest
vakantie’ mee.

- het verblijf moet minimum 5 opeenvolgende
dagen duren

Wegwijs in de thuiszorg
Het SEL Zuid-West-Vlaanderen en de Lokale Steunpunten
Thuiszorg brengen om de 2-3 jaar een nieuwe editie van
“de wegwijs in de thuiszorg” uit. Deze handige brochure
staat boordevol nuttige adressen en contactgegevens van
alle diensten en personen die zorg en ondersteuning bieden in thuiszorgsituaties.
Interesse?
- de brochure voor regio Waregem-Anzegem is gratis verkrijgbaar bij de dienst Thuiszorg (056 77 88 28) of
info@ocmwanzegem.be ofwel bij de dienst Sociaal Welzijn (056 78 26 23) of dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
- via de website www.thuiszorgzakboekje.be kan je alle
gegevens elektronisch opzoeken en zelfs een gepersonaliseerd zakboekje aanleggen.

Het Sociaal Verwarmingsfonds –
een warm gebaar

Vrije Tijd

Spetterende speelkriebels met Buddy
Buddy is op zoek naar vriendjes die hem komen vergezellen op woensdagnamiddag en in de speelstraten.
De eerste speelstraat wordt een SpeelKijkStraat. Buiten spelen is hier de boodschap! Alle kleuters, lagere schoolkinderen en tieners zijn welkom. Inschrijven is
niet nodig en het is volledig gratis. De Jeugddienst is niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen.
woensdag 26 februari |14u-16u| Klokketuin Anzegem
Er wordt op maandag 19 maart in zaal Ansold om 19u30 een infomoment gehouden omtrent het organiseren van speelstraten. Iedereen is van harte welkom!
De eerste woensdagnamiddagactiviteit voor de lagere schoolkinderen gaat door
op 12 februari. Een Minikermis staat voor hen klaar! Inschrijven kan tot 11 februari bij de Jeugddienst.
De Speldoorn | 14u-16u | € 2 | koek/fruit en drankje zijn inbegrepen
Kinderen mogen nog steeds hun kleurtekeningen binnenbrengen bij de Jeugddienst of meebrengen op de eerste activiteit.

Beleef een leuke
krokusvakantie!
Niemand hoeft zich tijdens de vakantie te vervelen
want de Sportdienst, Jeugddienst en de Buitenschoolse Kinderopvang organiseren talloze activiteiten. Een bezoek aan het zwembad, knutselen, sporten…voor ieder wat wils!
Meer info kan je vinden via de kriebelflyer, die via de
scholen wordt verdeeld of via de online kriebelkrant
op www.anzegem.be/kriebelkrant.
Inschrijven kan vanaf maandag 10 februari om 18u
via het webformulier of via mail op inschrijven@anzegem.be.
In het secretariaat van de cluster Recreatie (sporthal
Torrebos, Landergemstraat 1, Anzegem) is er iemand
aanwezig van 17u45 tot 19u.
Inschrijvingen vóór 18u worden niet verwerkt.

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

Iedereen sport mee!
Woensdag 19 februari wordt een De Anzegemse sporthal wordt omnamiddag vol plezier voor jouw getoverd tot een ware zweefjungle.
Zweef mee over de trampolines,
kleuter!
spring door de bossen van de springkastelen, omzeil de hindernissen en
overwin de sterkste leeuwen! Deelname is gratis en er is voor iedereen
een gratis drankje!
Inschrijven kan via de flyer die verdeeld wordt in de scholen.

Er zijn minimum 6 spelers
per ploeg. Er is een apart
klassement voor het 5e en
6e leerjaar alsook voor jongens en meisjes.
Gemengde ploegen spelen
tegen jongens en ploegen
Op woensdag 5 februari om 13u30
met zowel spelers uit het 5e
gaat in de Anzegemse sporthal het
en 6e spelen tegen het 6e.
jaarlijkse netbaltornooi door voor
kinderen van het 5e en 6e leerjaar.

In de gezonde lucht en in een mooie omgeving bewegen in groep maakt het aangenaam om
de conditie op peil te houden. Kom daarom mee wandelen in Anzegem en omstreken. De
afstand is ongeveer 7 kilometer. Meewandelen is gratis. Afspraak op 25 februari om 14u aan
de kerk in Moen.
Wie aan 8 van de 10 wandelingen deelneemt tijdens het hele jaar krijgt op de afsluiter in
december een aandenken.

Heb je al tickets voor de eerstvolgende voorstelling van het Gemeenschapscentrum?
ww.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur of ticketreservatie: cultuur@anzegem.be – 056 68 82 50
Midwinter Tales – Laïs – zaterdag 15 februari – 20u
Costa Blanca – vzw Twijfel met Clara Cleymans & Bert Verbeke
St. Janskerk Anzegem - € 14
€ 12 – m.m.v. KWB Ingooigem
Opgelet: gewijzigde datum! donderdag 3 april (ipv 1 maart) – Ansold – 20u

De dames van Laïs brengen je warmte tijdens de koude winterdagen en laten zich hiervoor begeleiden door de sfeervolle klanken
van hammond, cello en harp. Drie engelachtige stemmen brengen
een repertoire in verschillende talen, de ideale ingrediënten voor een
intieme avond in een uniek decor.

Costa Blanca is een productie van het Vernieuwd Gents
Volkstoneel: Bob De Moor
staat in voor de regie en Jo
Van Damme levert de tekst.
De setting is een Spaanse
vakantiebestemming waar
twee tortelduifjes het appartement van de ouders mogen
gebruiken. Hij wordt echter
geplaagd door een zonneallergie en zij wil haar vakantie
niet laten verpesten door zijn
humeur.

Woon samen met de cultuurraad de musical ’14-’18 bij !
Donderdag 8 mei – 18u: vertrek Parking kerk Tiegem – Nekkerhal Mechelen - € 55 (cat.1, ticket en bus)
Na het gigantisch succes van de musical Daens wordt ’14-’18
een puur verhaal over vriendschap en liefde. Wat is de verwoestende werking van een oorlog op een groep vrienden en
op een man en een vrouw die door deze oorlog niet bij elkaar
kunnen zijn ?
De toeschouwer zit midden in een filmisch decor en beleeft het
verhaal op een geïntegreerde 306° manier dankzij de rijdende
tribune en de bewegende decorstukken. De cast telt heel wat
grote namen als Jelle Cleymans, Jonas Van Geel, Bert Verbeke,
Free Souffriau, Jo De Meyere, Louis Talpe, Maaike Cafmeyer
e.a.
Reservatie via toerisme@anzegem.be. U krijgt een mail met
de bevestiging van jouw inschrijving én de nodige info inzake
overschrijvingsmodaliteiten. De reservatie wordt pas definitief
als de betaling tijdig is gebeurd.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

UiT in Anzegem: Februari
Cultuur

Senioren

Sportief

Jeugd	Feest

Varia

Cultuur
za 1

Vierjaarlijkse prijs voor Kunstambachten West-Vlaanderen /
met werk van Ilse Acke, Lut Laleman, Pia Burrick, Eric Laroye en
Jonas Missiaen /Oude kerk Vichte / open op za en zo van 14u tot 17u /
t.e.m. zo 23

do 6

Locatieproject: “Planeet Koers” door Michel Wuyts intimistisch /
20u / Mensindezaal(T) / €10 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem
m.m.v. Toneelgroep Uilenspiegel(T)

za 8

Toneelvoorstelling “De Muizenval”door toneelgroep
De Schietspoele(V) / 20u / De Stringe(V) / ook op 14-15.02 om 20u
en op 09.02 om 18u

vr 14

Toneelvoorstelling “Gek en vrienden” door toneelgroep F.V. De Vlaschaard(I) / 20u / De Linde(I) / ook op 15-19-21-22.02
om 20u en op 16.02 om 14u en 18u

za 15

“Midwinter Tales” door Laïs / 20u / Sint-Janskerk(A) / €14 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. CC De Schakel
Waregem

Senioren
di 18

Theater met een knipoog /“Loerde” door Theater Jeanpetter / 14u / Gasthof ’t Park(T) / 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

Sportief
za 8

Kiss me quick wandeltocht / Wandeltocht “Natuurlijk Beeldschoon!” met randanimatie, inclusief hapjes en drankjes (eveneens toegankelijk voor buggy’s) / 17u / BS Het Bollebos(A) / org. Ouderraad Basisschool Het Bollebos(A)

za 8

Schoolfeest / org. Leefschool Groene Poortje Kaster

zo 16

11e AKTIV-wandeltochten / Start aan O.C. Groeninge(K) / Afstanden: 6-9-12-18-24 of 32 km / starturen: van 7u30 tot 15u /
org. De Textieltrekkers(V)

zo 16

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

za 22

“Op zoek naar de reus Tavie…” / Gezinswandeling Oudervereniging VBS Heirweg / 17u30 / De Speldoorn(H)

Feest
za 8

1e Eetfestijn (beenhesp) t.v.v. FC Heirweg / Speldoorn(H) / €17 / org. FC Heirweg

zo 9

Mosselfestijn Davidsfonds Tiegem-Ingooigem / 12u / Mensindezaal(T) / res. 056 29 52 31

zo 23

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

Jeugd
za 1

Fuif Bar Bizar / Zaal Ansold(A) / org. Chiromeisjes Ingooigem

zo 2

Spaghetti-avond / Zaal De Linde(I) / org. Chiromeisjes Ingooigem

Varia
za 8

Pirobak / in café Local(A)

vr 14

Pirobak / in de Breugel, t.v.v. Motorclub Nuns on the run(V) / ook op zo 16

za 15

Overhandiging matchbal Zulte Waregem / 19u / café-zaal De Sportduif(A)

zo 16

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