Aktiv

gemeentelijke nieuwsbrief voor de inwoners van Anzegem				

Anzegem houdt het opnieuw proper!
Anzegem stapt ook dit jaar mee in het project ‘Nette Regio’. In dit
regionaal project van IMOG wordt er zwerfvuil opgeruimd en een
netheidsbarometer bijgehouden en dit alles met werknemers uit de
sociale tewerkstelling. Dankzij ‘Nette regio’ werd vorig jaar in Anzegem door het sociale economie bedrijf De Waak 415,5 uren zwerfvuil
opgeruimd. Op die manier, en met hulp van de Anzegemse zwerfvuilvrijwilliger, werden alle straten in onze gemeente 2 keer opgeruimd. Dit jaar zullen de werknemers uit De Waak 464 uren zwerfvuil
ruimen in Anzegem.
Anzegem deed voor de eerste maal mee in 2011. Het jaar nadien
schopte Anzegem het tot beste gemeente in dit project.
Let’s do it in je buurt
Vanaf 1 maart gaat opnieuw de zwerfvuilactie “Let’s do it in je buurt”
door. Het principe van de campagne blijft ongewijzigd: mensen kunnen online een stukje grond claimen in hun gemeente via
http://www.letsdoitindevuilbak.be/Buurt.aspx. IMOG voorziet dan in
opruimmateriaal, de verwerking van materiaal,…
Meer info op het gratis nummer 0800 99 827.
Zwerfvuilactie Minaraad
Op 22 maart wil de Minaraad in samenwerking met het gemeentebestuur en IMOG zoveel mogelijk verenigingen en vrijwilligers aansporen om deel te nemen aan een grote zwerfvuilopruimactie. Wie
de handen uit de mouwen wil steken, is welkom op 22 maart vanaf
9u aan het Ommersheimplein. De opruimactie duurt zo’n 2 uur. Na
afloop trakteert de Minaraad met een drankje.

Buurtinformatienetwerk
De gemeente en de politiezone Mira zijn op initiatief van de inwoners met een buurtinformatienetwerk (BIN) gestart. Door deze samenwerking probeert men aan preventie te doen,
veiligheidsmaatregelen aan te moedigen en ervoor te zorgen dat mensen meer bereid zijn
om aangifte te doen bij de politie. Dat wordt nu eerst opgestart in het Schaliënhof en de
Hooie- en Opstalstraat in Vichte. Het samenwerken tussen burgers en politie verhoogt zo
het veiligheidsgevoel. Het netwerk zal worden aangekondigd met signalisatieborden bij het
binnenrijden van de wijk.

In deze nieuwsbrief:

2

Toekomst Heirweg

4

6
Podiumtips

Sport voor jong en oud

Maart 2014

Algemeen

265

Eerste mamacafé

do 27 maart | 20u | Café Local | Grote Leiestraat 80
Word je binnenkort mama of ben je net mama geworden?
Wil je van gedachten wisselen over je zwangerschap of
over het moeder zijn met andere (bijna) mama’s?

Dan is het Mamacafé iets voor jou! Het eerste Mamacafé
richt zich tot mama’s met kinderen van 0 tot 1 jaar. Een
vroedvrouw en vertegenwoordigers van Kind & Gezin en
Lokaal Overleg Kinderopvang Anzegem zullen aanwezig
zijn om al jouw vragen te beantwoorden.
Inschrijven via loka@anzegem.be. De toegang is gratis.
Voor alle aanwezige mama’s ligt er een leuk gadget klaar!

Dit is het aantal cultuurabonnees
van het Gemeenschapscentrum
Gratis huisvuilzakken?
Gezinnen hebben recht op 20 gratis huisvuilzakken indien:
*ze 3 kinderen of meer ten laste hebben waarbij op 1 januari 2014 minstens 3 kinderen jonger zijn dan 22 jaar OF
*ze 2 kinderen of meer hebben waarbij op 1 januari 2014 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
*wanneer een persoon incontinentie- of een stomaprobleem heeft, mits
voorlegging van een doktersattest (in gesloten omslag gestempeld door
arts)
De overhandiging van de gratis afvalzakken gebeurt door de dienst Burgerzaken en dienst Sociaal Welzijn.
Sedert 1 januari 2014 lanceerde IMOG nieuwe restafvalzakken. De oude
restafvalzakken, met groene opdruk, zijn nog geldig tot 31 maart 2014.
Daarna worden de buitengeplaatste zakken niet meer meegenomen. Van
maandag 24 maart tot en met maandag 31 maart kan je jouw oude zakken in het hoofdgemeentehuis en in het Antennepunt Vichte omruilen,
mits betaling van een supplement.

Leefomgeving

De toekomst van de heirweg: denk mee!
De Heirweg bruist! Denk maar aan de vele activiteiten die plaatsvinden onder de
kerktoren, de school, ’t Klokske en De Speldoorn. Er is niet alleen nood aan uitbreiding van de school en bijkomende doelen voor de kerk, ook verkeersveiligheid op
de Vichtsesteenweg en parkeren rond de kerk zijn bekommernissen van heel wat
inwoners.
De gemeente gaf opdracht aan Intercommunale Leiedal om alle vragen en noden
van de inwoners te verzamelen om zo een toekomstplan voor Heirweg op te maken.
Wie wil meewerken aan dit plan, kan deelnemen aan het participatiemoment dat
plaatsvindt op donderdag 27 maart om 19u30 in De Speldoorn. Iedereen is welkom!
Inschrijven vóór 17 maart via stedenbouw@anzegem.be of telefonisch op het nummer 056 69 44 48

Demoplaats
thuiscomposteren

Vanaf maart kan je weer terecht op de demoplaats thuiscomposteren van het containerpark Anzegem in de Landergemstraat. Elke
eerste zaterdag van maart, april, mei, juni en
september van 10u tot 12u.
Je kan er terecht met al je vragen over thuiscomposteren en kringlooptuinieren.
Diverse folders zijn ter plaatse beschikbaar.
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Betalen op het
containerpark

Op het betalende gedeelte van het containerpark in Anzegem kan je zowel betalen met Bancontact, Proton of aan
de cash muntautomaat. Deze aanvaardt zowel muntstukken als bankbiljetten. Recent werden de 5-euro biljetten
vervangen door nieuwe briefjes. Deze nieuwe biljetten
worden echter niet aanvaard door de automaat. Omwille
van de veiligheid en het gebruiksgemak, vragen wij om
zoveel mogelijk te betalen via bancontact.

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

Leven en Welzijn

Mantelzorg…
Warme Zorg

Verhoogde tegemoetkoming:
nieuwe regeling sinds 1 januari 2014

ma 24 maart | infomoment voor mantelzorgers
Personen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming die je De Stringe | 14u
kan aanvragen bij jouw ziekenfonds. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben
nog andere financiële voordelen.
Sinds 1 januari ging een nieuwe regeling in, waarbij de huidige verhoogde tegemoetkoming en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot één eenvormige regeling.
Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:
- je ontvangt een specifieke uitkering (leefloon, IGO, tegemoetkoming voor personen met
een handicap, toeslag voor kinderen met een handicap met een erkenning van minstens
66% of 4 punten op de eerste pijler)
- je bent in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid
- op basis van een inkomensonderzoek: bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan
16.743,70 euro per jaar, verhoogd met 3.099,72 euro per bijkomend gezinslid
Voor bepaalde groepen (bv. gepensioneerden, weduwen/weduwnaars, eenoudergezinnen,…) wordt rekening gehouden met het maandinkomen.

We maken je wegwijs in de bestaande financiële
tegemoetkomingen voor mantelzorgers. Dit infomoment wordt georganiseerd door het Lokale
Steunpunt Thuiszorg Waregem-Anzegem (LST) in
samenwerking met het gemeentebestuur Waregem en Anzegem en de Seniorenadvies van Anzegem. We voorzien koffie en taart om nadien bij
Opgelet! Heb je al klevertjes die eindigen op een 1 (bv. 121/121), dan heb je al verhoogde te praten.
tegemoetkoming en hoef je niks te doen.
Inschrijven vóór 17 maart bij dienstsociaalwelzijn@anzegem.be of mantelzorg@anzegem.be

Do (n’t’s) van Cyberpesten

do 13 maart | Ansold | 20u | gratis toegang
De gezins-en welzijnraad, het lokaal overleg kinderopvang (LOKA) en allerhande verenigingen houden een
infoavond rond cyberpesten. Wie zijn slachtoffers en daders? Wat zijn de consequenties? Hoe kan je actie
ondernemen als leerling, ouders en omgeving?
Op al deze vragen komt Sammy Decoene van Logo Leieland (lokaal gezondheidsoverleg) een antwoord geven.
Inschrijven kan tot en met 10 maart op 056 78 26 23 of dienstsociaalwelzijn@anzegem.be of bij deze
meewerkende verenigingen:
* Gezinsbond Anzegem-Kaster-Tiegem-Ingooigem
* Heirwegs Ouder Team
* Ouderraad BS Het Bollebos
* Gezins- en Welzijnsraad Anzegem
* Loka
* Ouderraad De Beukennoot Vichte
* Sint-Vincentiusinstituut

* Ouderraad kleuterschool Engelhoek
* Oudercomité ’t Groene Poortje Kaster
* Ouderraad VBS De Bergop
* Yvegems Oudercomité
* Ouderraad De Verrekijkers Grijsloke
* Ouderraad VBS Anzegem
* Logo Leieland

Bespaar op jouw energiefactuur - nog tot 1/10/2014
Je kan tot 30% besparen op jouw energiefactuur door energiebesparende maatregelen te nemen. Door de hoge kostprijs worden deze
vaak niet uitgevoerd. Daarom biedt het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) goedkope (2%) of zelfs renteloze (0%) leningen aan voor energiebesparende werken.
Welke werken komen in aanmerking?
• dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie
• superisolerende beglazing (glas en schrijnwerk)
• condensatieketel of een Cv-ketel op biomassa
• warmtepomp
• gaskachel/convector met het HR+ label
• pelletkachel
• thermostatische regeling (digitale klokthermostaat, thermostatische
radiatorkranen)
• zonneboiler (warmwatervoorziening op zonne-energie)
• warmtepompboiler
• gasgeiser/-bulex/-doorstromer voor warmwatervoorziening (geen
boilers)

Hoeveel kun je lenen?
Je kunt minimaal 1250 euro en maximaal 10.000 euro lenen en
betaalt de lening binnen de 5 jaar terug.
Waar aanvragen?
via de Sociale Dienst OCMW op het nummer 056 77 88 28.
Bijkomende informatie is te vinden op www.energiekeregio.be

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

3

Vrije Tijd

Vzw Muzinar wint cultuurtrofee 2013
Op vrijdag 24 januari zette de cultuurraad
in samenwerking met het gemeentebestuur
een 7-tal verdienstelijke bestuurs- of spelende leden van Anzegemse socio-culturele
organisaties in de bloemetjes. Ook de 16
laureaten van de muziekacademie ontvingen
een Anzegembon.
Uiteindelijk mochten de initiatiefnemers en
drijvende krachten achter vzw Muzinar de
cultuurtrofee 2013 in ontvangst nemen voor
de schitterende reeks voorstellingen van
de Tovenaar van Oz. Onder gigantische belangstelling brachten ze samen met talrijke
acteurs, muzikanten, dansers, zangers en
vrijwilligers uit de lokale verenigingen een
eigentijdse musicalversie uit.

Foto: Willy Depraetere

De verdienstelijke bestuursleden ontvingen een sierlijk aandenken, gemaakt door Veronique De Groote. Het jongerenkoor j’Ansoldo, onder
leiding van Bernard Cosaert, zorgde voor een gesmaakte muzikale omkadering. De Koninlijke Muziekmaatschappij De Eendracht Anzegem,
Ziekenzorg Vichte-Ingooigem, Toneelvereniging Lust in ’t Schoone en 50-Actief Anzegem mochten zich de winnaars van de Droomfabriektrekking noemen.

De beste remedie tegen winterdips: onze interessante podiumtips!
Tickets ? Gemeenschapscentrum Anzegem – 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be
Zonder Niemand | Wannes Cappelle | zaterdag 15 maart
Ansold | 20u | €11 / €9 voor -26-jarigen

Sinds hij met “Ploegsteert”,
het tweede album van ‘zijn’
Zesde Metaal, de positieve
kritieken aan elkaar reeg, is
Wannes Cappelle niet meer
van achter de microfoon weg
te slaan… Deze keer doet hij
het “Zonder Niemand”. Geen
gezelschap , behalve dat van
het publiek. Naast bekender
werk uit zijn twee eerste albums brengt hij ook materiaal
van zijn EP die in het voorjaar
verschijnt. En wie weet krijg
je al een voorsmaakje van het
album in de maak….

Double Act – wegens ziekte van Myriam Bronzwaar wordt deze voorstelling op dezelfde datum en uur vervangen door:
Teen en Tander | Luc Caals | maandag 17 maart | De Stringe | 14u
€ 10 / € 9 voor 55+ | koffietafel aangeboden door de SAR
Een vrolijk programma met
liedjes, humoristische en
persoonlijke teksten die je
een andere, een innemende
en zelfs tedere Luc leren
kennen. Een voorstelling die
je een goed gevoel heeft en
waar je lachspieren zullen
moeten werken. Grappige
sketches, mooie liedjes, Luc
Caals op zijn best als entertainer, zanger en acteur. lijke
relatiekomedie met 2 rasacteurs in topvorm !

Roomvlekpieternel | Els Trio & Tom Voet | woensdag 9 april | Ansold | 14u
€ 6 / €1 korting leden gezinsbond op lidkaart en houders grabbelpas
muzikale vertelvoorstelling voor kinderen vanaf 5 jaar en hun familie
omkadering door vzw Kinyonga met een kriebelbeestententoonstelling
Je bent een roomvlekpieternel van nog geen centimeter groot en overal loert het
gevaar. Misschien ben je aan het smullen van een heerlijke dikke bladluis tot
plots een klein meisje je verleidt met haar zachte vingertjes. Straks stopt ze je
nog in een doosje om mee te nemen naar school ! Of misschien raak je verstrikt
in de netten van een bloeddorstige spin, die je helemaal leegzuigt.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Lest we forget
Ook in onze gemeente houden we de herinnering aan de Groote Oorlog gedurende het
hele jaar levendig. Onder het gekende poppy-symbool bieden wij de plaatselijke initiatieven rond de Groote Oorlog wat meer publicitaire ondersteuning.

Nacht van de Geschiedenis: Het tijdloze belang van de Groote Oorlog

Dinsdag 25 maart | De Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemstraat 42 | 20u | €7/€5
Davidsfonds Anzegem-Kaster
VRT-journalist en jeugdauteur Geert Spillebeen brengt een boeiende uiteenzetting over
het tijdloze belang van de Groote Oorlog, de omvang, de absurde slachtingen, de menselijke drama’s, de wapens, het multiculturele aspect, de link en de parallellen met vandaag, de research.
Inschrijven bij Erik Van den Broecke op het nummer 056 68 08 97 of e.vdbroecke@
skynet.be

Beleef de eerste wereldoorlog – Bibliotheek

Permanente boekenstand met wetenswaardigheden en maandelijks gelinkt aan belangrijke gebeurtenissen uit de periode 1914-1918. Een boekenlijst ligt ter beschikking van
geïnteresseerden. Ook initiatieven van anderen kunnen daar ter plaatse aangekondigd
worden.

Nieuw inschrijvingsprogramma paasvakantie 2014

Buitenspeeldag

Voor de inschrijvingen van de paasvakantie starten de cluster Recreatie,
met een nieuw gezamenlijk inschrijvingsprogramma.
Vanaf 17 maart kan je online inschrijven, zonder eerst nog een webformulier in te vullen. Je zal ook direct kunnen nagaan of er nog plaats vrij is
voor de uitgekozen activiteiten.

Woensdag 2 april is het weer zo ver! Allen naar buiten!
Tussen 14u en 17u kun je allerhande activiteiten plezier beleven. De dienst Buitenschoolse Kinderopvang, de Jeugd- en de
Sportdienst zorgen voor een fantastische namiddag!
Circustenten, trampolines, speleobox, klimmuur, springkastelen, schminkanimatie, reuzenspelen, een danshoek, ,…
Voor elk wat wils, van de braafste kleuter tot de stoerste tiener!
Inschrijven is niet nodig en deelname is volledig gratis. Neem
wel het invulblaadje mee dat in de scholen wordt verdeeld en
meld je aan bij de onthaaltent. Kinderen worden vergezeld van
(groot-) ouders…
Het volledige aanbod van deze namiddag vind je op www.anzegem.be/buitenspeeldag

Speelstraat in jouw buurt?
Op woensdagavond 19 maart organiseert de Jeugddienst een
infoavond rond speelstraten. Wie kan een speelstraat in zijn
buurt hebben? Wat moet je daarvoor doen? Hoe zit het met de
wetgeving? Iedereen is welkom om 19u30 in zaal Ansold.
Inschrijven via Jeugddienst@anzegem.be of geef het door aan
de Jeugddienst, Landergemstraat 1.

Hoe gaan we te werk?
Maakte je vroeger al gebruik van de opvang of ging je al op sportkamp?
Vanaf 6 maart ontvang je een code met paswoord en een handleiding
voor het nieuwe programma. Vanaf dan kan je via de testactiviteiten het
inschrijvingsprogramma uitproberen.
Ben je een nieuwe gebruiker of maakte je enkel gebruik van Grabbelpas?
Vanaf 24 februari kan je via het webformulier www.anzegem.be/nieuweinschrijving alle gegevens doorgeven. Vanaf 6 maart ontvang je een code
met paswoord en een handleiding voor het nieuwe programma. Vanaf dan
kan je ook via de testactiviteiten het inschrijvingsprogramma uitproberen.
Indien je op 11 maart nog altijd geen code, paswoord en handleiding hebt
ontvangen, vul je best jouw gegevens nog eens in via het webformulier
www.anzegem.be/nieuweinschrijving of neem je contact op via inschrijven@anzegem.be.
Indien de uitleg niet duidelijk is of het lukt niet om in te schrijven, dan kan
je op woensdag 12 maart doorlopend van 15u tot 20u terecht in het
secretariaat van de cluster Recreatie Wij staan klaar om samen met jou
het programma te verduidelijken.
Op 17 maart om 18u starten de inschrijvingen voor de paasvakantie. Van
17u45 tot 19u30 zullen er in het secretariaat van de cluster Recreatie ook
mensen aanwezig zijn om problemen en vragen op te lossen. Ook indien
je niet over een computer beschikt, kan je altijd bij ons terecht.

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Skate-initiatie voor tieners

Betreed de JeugdboekenMAART
op eigen risico!
Naar jaarlijkse traditie heeft de bib
weer een mooi gevulde JeugdboekenMAART.

Op woensdag 19 maart trekken we naar een skatepark. Iedereen tussen 12 en 16 kan mee! Kan je al skaten of heb je nog
nooit op een skateboard gestaan? Geen probleem, je leert het
dan! Je hoeft geen skateboard mee te hebben, maar heb je er
wel een, breng deze dan zeker mee. De prijs bedraagt € 3.
Meer info op www.anzegem.be/tieners

Kinderen uit de Anzegemse lagere scholen komen kennis maken met een auteur of een andere
leuke boek-activiteit. Wie nieuwsgierig is, kan de foto’s bekijken op
de Facebookpagina van de bib.

Workshops geocaching

Zo 16 maart of za 14 juni | Ansold | € 5 | broodjesmaaltijd en drank inbegrepen
Wil je op schattenjacht? Dan is geocaching de perfecte uitdaging! Aan de
hand van coördinaten en een wandel-gps zoek je doorheen velden, straten en
wegen een ‘cache’ of schat.
Kom op zondag 16 maart of zaterdag 14 juni kennismaken met geocaching.
Onder begeleiding van gedreven veldinstructeurs krijg je op een vlotte en duidelijke manier uitleg, aangevuld met leuke verhalen en avonturen. Om 8u30
krijg je theoretische informatie, in de namiddag gaan we op schattenjacht.
Iedereen is welkom!
Inschrijven via sportdienst@anzegem.be of 056 68 02 02
Noteer alvast 28 juni in je agenda want dan gaat er een internationaal geocaching event door in Anzegem onder de naam ‘One Life Cache It’!

Sport voor jong en oud!
Beleef een leuke
paasvakantie!

Zwemfestijn:
meeting & marathon!

Kom op zaterdag 15 maart 2014 je zwemtalenten tonen in het zwembad van Zwevegem. Voor ieder leerjaar en geslacht zijn er aparte reeksen. Zwem zo snel
mogelijk 25m en verover je finaleplaats om zwemkampioen van Anzegem te worden. Ook zwem je met
je school zoveel mogelijk lengtes in een bepaalde tijd
en haal je de beker binnen om uit te stallen in jullie
klas! Start is om 17u en deelname is gratis! Meer info
in jullie schoolsportboekje! Inschrijven kan tot en met
10 maart via het blaadje van je schoolsportboekje of
www.anzegem. be/schoolsport

Avonturenparcours
Op woensdag 26 maart beleef je een spannende
avonturennamiddag. Slingeren, sluipen, klimmen,
BMX, speleo, … Het staat je allemaal te wachten
aan de sporthal van Anzegem. Van 13u30-14u30
voor het 1e en 2e leerjaar en van 15u-16u voor het
3e en 4e leerjaar. Deelname is gratis en alle deelnemers krijgen een drankje. Inschrijven kan tot en met
21 maart 2014 via het blaadje van je schoolsportboekje. Meer info op www.anzegem.be/schoolsport
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Maandag 11 maart 2013 starten de
inschrijvingen voor de sportkampen in
de paasvakantie. Deze vakantie staat
terug vol met fantastische activiteiten! Als
kleuter leren fietsen, een circuskamp voor
het 1e tot 3e leerjaar, een cyclesportkamp
en een actieheldenkamp voor 4e tot 6e
leerjaar en veel meer! Ontdek het vlug op
onze website. Alle info vind je terug via
www.anzegem.be/sportkamp

Tweedaagse
1 – 3e secundair
e

In de paasvakantie is er een coole tweedaagse voor jongens en meisjes van het 1e tot 3e middelbaar! We trekken naar de andere kant van de taalgrens en gaan op
avontuur in Doornik. Onder andere de langste deathride
van Europa staat op je te wachten. Maak je klaar voor
spannende bosspelen, teambuilding, hoogteparcours,
… De prijs bedraagt € 52. Activiteiten, maaltijden, overnachting, verzekering,… zijn inbegrepen. Schrijf je snel
in via www.anzegem.be/tieners

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

Vrije Tijd

Actief Anzegem 55 +

Wandelen

We wandelen in en rond Anzegem in de gezonde lucht om onze
conditie op peil te houden. De afstand is ongeveer 7 kilometer en
deelname is gratis. Op 25 maart om 14u vertrekken we aan de kerk
in Moregem.

Fietsen

In groep ontdekken we al fietsend de mooiste plaatsjes in de omgeving. De tochten zijn ongeveer 20 kilometer lang en deelname kost
€ 1,5. Start op donderdag 27 maart om 14u aan de parking van De
Stringe, Vichte. Nadien bieden we een drankje aan.

Bowling
Op maandag 31 maart gaan we tussen 14u en 17u bowlen in Deerlijk.
Een actieve namiddag met twee spelletjes bowling en daarnaast een
gezellig samenzijn met koffie en taart. De bus vertrekt om 13u30 aan
de sporthal in Anzegem of om 13u40 aan De Stringe in Vichte. De prijs
bedraagt € 10. Inschrijven vóór 24 maart via dienst Sociaal Welzijn of
de Sportdienst.

UiT in Anzegem: Maart
Cultuur

Senioren

Sportief

Jeugd	Feest

Varia

Cultuur
wo 5

“Meet the Muffinman”
Filmvoorstelling met daarna een interessante babbel met the Muffinman zelf / 20u / Mensindezaal(T) / €4 / org. Socio-culturele
verenigingen Tiegem

vr 7

Nationale sterrenkijkdagen in Vichte
Gemeenteschool Vichte / van 19u tot 23u / org. Astronomische vriendenkring / gratis / ook op za

za 8

Lenteconcert “Flight 2014”
19u30 / Zaal Ansold(A) / VVK €8 – ADD €10 - <12j. gratis / org. KMM De Eendracht Anzegem, o.l.v. Joos Creteur, Tom Van
Outryve

za 8

Familietheater met Klutske (3-12 jaar) 14u30 / Mensindezaal(T) / €4 (leden Gezinsbond) - €6 (niet-leden) / inschrijving: 0478
43 65 00 / org. Gezinsbond – werkgroep JGA

za 8

Tentoonstelling “The Pied Chapel C.C.P.” met werk van Koen Vanmechelen / Oude kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 18u
/ org. Rotary Waregem / t.e.m. 16 maart

za 15

Muziek: “Zonder Niemand” door Wannes Cappelle / 20u / Zaal Ansold(A) / €11 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v.
OC d’Iefte Deerlijk

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

7

UiT in Anzegem: Maart

ma 17

17 Humor: “Teen en Tander” / door Luc Caals / 14u / De Stringe(V) /
€10 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem i.s.m. Seniorenadviesraad
koffietafel aangeboden

di 25

12e Nacht van de geschiedenis / voordracht door Geert Spillebeen /
De Kleine Kluis Grijsloke / 20u / org. Davidsfonds Anzegem-Kaster /
zie ook rubriek vrije tijd

di 25

Viva-koffietafel met voordracht “Lachyoga”
door Nele Vandendriessche / 14u30 / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen welkom

do 3
april

Theater: “Costa Blanca” / door VZW Twijfel met Clara Cleymans en Bert Verbeke / 20u / Zaal Ansold(A) / €12 /
org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. KWB Ingooigem

Senioren
di 11

S-Plus-koffietafel met voordracht “Dienstverlening naar senioren toe” / 14u30 / café-zaal De Sportduif(A) / iedereen
welkom

di 18

Voordracht “Vrolijk gezond” door mevr. Hilde Demurie / 14u / Gasthof ’t Park(T) / 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

do 27

Fietstocht 50+ / 15 à 20 km / start om 14u aan De Stringe(V) / €1,5 / org. Sportdienst Anzegem
Jeugd

za 15

Eskimofuif / 21u / De Stringe(V) / org. VKSJ Vichte

za 15

Kinderfuif Jeugdraad / Mensindezaal Tiegem
Feest

za 8

2e Eetfestijn t.v.v. renners Dylan en Bryan Vercruysse / Stoofvlees of balletjes à volonté met groentjes en frietjes met gratis
aperitief / €15 (volw.) - €8 (kind) / vanaf 18u / Zaal De Linde(I)

zo 9

Feest van de Burgemeester / Stoofvlees met frietjes met gratis aperitief / €16 (volw.) - €9 (kind) / vanaf 11u30 / De Stringe(V)
/ kaarten: 0475 56 94 76

za 22

Spaans wijnfeest met karaoke / Zaal De Speldoorn(H) / 18u / org. VBS Heirweg

zo 23

1e Eetfestijn Voetbalclub Blauwe Haring / Stoofvlees met frietjes / €15 (volw.) - €10 (kind) / vanaf 12u30 / Zaal ’t Park
Tiegem
Varia

vr 7

Quiz ouderraad VBS Anzegem (1e ronde Beker van de Burgemeester) / 20u / Centrumschool Anzegem / deelname gratis /
info: 0472 54 66 92

zo 23

Ontbijtbuffet OC Groeninge Kaster / org. oudercomité ’t Groene Poortje VBS Kaster

zo 30

Paasontbijt/paaseierenraap voor alle peuters en kleuters van groot-Anzegem / van 8u tot 12u / org. Ouderraad – BS het Bollebos Anzegem
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