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WASBARE LUIERS 
 

Beslisboom 

dinsdag
22 september
19u30

een greep uit de voordelen :

Je verwacht een kindje of  je bent onthaalouder, en wenst er meer over te weten • Kom naar de infoavond en 
ontmoet er meerdere ervaren consulenten van herbruikbare luiers en ook overtuigde ouders met ervaring • 
Naast demonstratie van de verschillende systemen krijg je er allerlei toelichting over het gebruik en ook over 
de gemeentelijke premies voor wasbare luiers. 
Locatie : Polyvalente zaal in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem.

Inkom gratis, wel graag vooraf uw aanwezigheid melden bij milieu@zwevegem.be of op het nr 056/76.55.80 
van de milieudienst.

goedkoper dan wegwerpluiers
je beperkt je huishoudelijke afvalberg
beter voor het milieu
baby’s worden sneller zindelijk
zelfde luiers voor een tweede kindje

Met de medewerking van MINAraad Zwevegem, gemeente Zwevegem, Imog.
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Aan stalen reuzen, 

Schrappen kabels het landschap.
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Eugeen Van der Schueren maakte zo’n 20 
poëtische teksten voor Wandelwoorden

“Aan stalen reuzen,
Schrappen kabels het landschap. 
hoogspanning voor ‘t groen?” 
(p. 4)

Sportbeurs
Fitheidstest Sportbeurs Dwars Door 

Anzegem

SPORTEVENT @ ANZEGEM25.06.2016

Kom tussen 13u en 17u testen hoe het 
met jouw conditie is gesteld! Zowel  
voor de getrainde sporter of voor wie 
zelden beweegt is dit toegankelijk.

Praktisch
Je kiest tussen een basistest fi etsen 
(10’), wandelen (2km) of lopen (12’). 
Hierna krijg je een individueel trai-
ningsadvies gebaseerd op je resulta-
ten.

Inschrijven
Deelname is gratis maar inschrijven op 
voorhand is verplicht.

www.anzegem.be/sportmobiel

Maak kennis met de brede waaier aan  
sporten uit Anzegem en win een gadget!

Info
Ontdek alle info over  het aanbod van de 
clubs en de Sportdienst in de onthaaltent.

Sportinitiatie
Volg tussen 13u30 en 16u een begeleide 
initiatie volleybal, korfbal, badminton, ka-
rate, turnen, tennis of voetbal.  

Sportproeven
Probeer van 13u30 tot 18u30 boogschie-
ten, curling, pannavoetbal, volksspelen, 
kleuterparcours, BMX, springkastelen, ... 

Deelname is gratis en de beurs is vrij toe-
gankelijk.

www.anzegem.be/sportdorp

Loopwedstrijden
15u30   Kidsrun
16u30   Prestatierun 5 en 10km

Praktisch
Kleedkamers, bar, inschrijvingen aan 
de sporthal. Parking is voorzien aan 
school Sint-Vincentius in de Kerkstraat. 

Info
Goodybag voor alle deelnemers
Tijdsregistratie met elektronische chip
Randanimatie voorzien

Voorinschrijving tot dag voordien:
€ 3 kidsrun, € 6 prestatierun
Daginschrijving vanaf 13u30 tot 15u:
€ 4 kidsrun, € 8 prestatierun

www.dwarsdooranzegem.com 

Sporthal Anzegem

Update afgebrande kerk
Op 16 februari lanceerde de Vlaamse 
Bouwmeester een Open Oproep tot kan-
didatuurstelling voor de renovatie van de 
Sint-Jan-Baptist en Sint-Eligiuskerk. Er 
kwamen 88 geldige kandidaturen binnen. 

Een selectiecommissie, samengesteld uit een 
delegatie van het schepencollege, de kerkfa-
briek, intercommunale Leiedal en de Vlaamse 
bouwmeester, kozen vier ontwerpers uit. Dat 
deden ze op basis van volgende criteria: alge-
mene ontwerpmatige deskundigheid, vakbe-
kwaamheid en relevante ervaring.

Volgende ontwerpers werden geselecteerd:
• Bureau: Archipl/Patrick Lefebure architec-
   ten, Gent
• Tijdelijke vereniging: atelier Tom Vanhee en
   Graux & Bayens architecten, Schaarbeek
• Tijdelijke vereniging: Dertien12 en TCCT, 
   Brugge
• Tijdelijke vereniging: Office Kersten Geers, 
   David Van Severen, Philippe Vander Maren 
   en Richard Venlet, Brussel

De gekozen architecten moeten nu een voor-
stel voor de kerk uitwerken. 
Begin oktober zal een jury dan beslissen wie 
de uiteindelijke ontwerper voor de nieuwe 
kerk zal worden.  

Restauratie torenuurwerk
Ondertussen maakte architect Dries Vanhove 
ook al een raming op voor de restauratie van 
het torenuurwerk. Dit zou 80.465 euro (incl. 
BTW) kosten.

Help ons verhuizen!
De bib van Vichte verhuist van De Stringe naar de raadszaal in het 
antennepunt Vichte (Beukenhofstraat 42). 

Om de verhuis vlot te laten verlopen, bieden we onze leners de 
kans om vanaf half juni meer materialen te lenen. Deze moeten ze 
dan maar vanaf 17 augustus naar onze nieuwe locatie terugbren-
gen. Leen dus extra veel boeken om tijdens je zomervakantie te 
lezen en bespaar ons zo wat werk!

Begin oktober zal een jury beslissen wie de ontwerper voor de nieuwe kerk zal worden.  

Neem voor de start van de zomervakantie een hele stapel boeken mee 
en hou ze tot na de verhuis van de Vichtse bib.
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dinsdag
22 september
19u30

een greep uit de voordelen :

Je verwacht een kindje of  je bent onthaalouder, en wenst er meer over te weten • Kom naar de infoavond en 
ontmoet er meerdere ervaren consulenten van herbruikbare luiers en ook overtuigde ouders met ervaring • 
Naast demonstratie van de verschillende systemen krijg je er allerlei toelichting over het gebruik en ook over 
de gemeentelijke premies voor wasbare luiers. 
Locatie : Polyvalente zaal in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem.

Inkom gratis, wel graag vooraf uw aanwezigheid melden bij milieu@zwevegem.be of op het nr 056/76.55.80 
van de milieudienst.

goedkoper dan wegwerpluiers
je beperkt je huishoudelijke afvalberg
beter voor het milieu
baby’s worden sneller zindelijk
zelfde luiers voor een tweede kindje

Met de medewerking van MINAraad Zwevegem, gemeente Zwevegem, Imog.

INFOAVOND

Infoavond herbruikbare luiers

Je verwacht een kindje of je bent  onthaal-
ouder en wenst er meer over te weten? Kom 
dan naar de infoavond en ontmoet er een 
consulent van herbruikbare luiers en ook 
een overtuigde ouder met ervaring. Naast 
demonstratie van de verschillende syste-
men krijg je toelichting over het gebruik 
en ook over de gemeentelijke premies voor 
wasbare luiers.

Enkele voordelen:
• goedkoper dan wegwerpluiers
• je beperkt je huishoudelijke afvalberg
• beter voor het milieu
• baby’s worden sneller zindelijk
• zelfde luiers voor een tweede kindje

Deze gratis infoavond vindt plaats op dins-
dag 21 juni om 20u in zaal Ansold, Lander-
gemstraat 1.

Mamacafé 
Gaat slapen wat moeilijk?
do 16 juni | 20u | Achiel & Hector

Je kindje wil niet slapen? Hoe pak je dit 
aan? Of heb je nood aan info over slaapri-
tuelen? Wil je andere mama’s ontmoeten? 
Kom dan naar ons mamacafé! Dit is gratis, 
maar je moet wel je aanwezigheid bevesti-
gen via loka@anzegem.be.

administratief medewerker Buitenschoolse Kinderopvang gezocht
We zijn op zoek naar een polyvalent administratief medewerker voor 30,5 uur per week (onbepaalde duur). Je staat in voor: opvolgen facturatie, 
beheer individuele kindfiches, opvolgen reservaties, personeelsadministratie, verwerking enquêtes, enz.
Profiel:
• Je hebt een diploma secundair onderwijs (niveau C1-3).
• Je beschikt over een basiskennis IT-office tools Word, Excel, outlook, kennis van I-School is een pluspunt.
• Je kan zelfstandig werken, bent administratief gestructureerd en nauwgezet.
• Je bent leergierig en steeds bereid nieuwe taken aan te leren.
• Je bent flexibel en last-minute opdrachten horen bij de job.
• Ervaring met de buitenschoolse kinderopvang en in het bezit zijn van een 
   rijbewijs B is een pluspunt.

Meer info over de job en over hoe je kan solliciteren via:
www.anzegem.be/vacatures (let op: solliciteren tegen uiterlijk 17 juni 2016)

Het 6de leerjaar van de VBS Ingooigem is Fairtradeklas Anzegem 2016

Naar aanleiding van de Wereldfairtradedag werden alle 6e leerjaren door de Anzegemse fairtra-
degroep uitgedaagd een eerlijk pak te maken voor de burgemeester. De Anzegemse klassen 
zetten allemaal hun beste beentje voor met oog voor eerlijke handel, maar ook ecologie bleek 
een terugkerend aspect in de verschillende geknutselde kostuumpakken. Naast de winnende 
klas namen ook het 6de leerjaar van de VBS Anzegem, leefschool Groene poortje uit Kaster, 
Gemeenteschool Vichte-Ingooigem en de Vrije Basisschool Heirweg deel aan de wedstrijd. Alle 
deelnemende klassen ontvingen een aperitiefpakket om mee te nemen naar de klas.

Elektronisch stemmen in 2018?

Het lijkt nog ver, maar toch zijn we al bezig 
met de verkiezingen van 2018. We willen 
namelijk het rode potlood en het papier ban-
nen uit de stemhokjes en het elektronisch 
stemmen introduceren. Dit zou ons 10.000 
euro per stembureau kosten. Doordat we 
het elektronische systeem bij vier verkie-
zingen kunnen gebruiken, we minder stem-
hokjes nodig hebben en we minder mensen 
zullen moeten oproepen, kunnen we geld 
besparen en zal deze besparing de inves-
tering dekken. 

Eens het zover is, zullen we de inwoners 
uitgebreid informeren en infosessies orga-
niseren voor mensen bij wie elektronisch 
stemmen een drempel zou blijken.

Herbruikbare luiers zijn een pak goedkoper dan 
wegwerpluiers.
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Leefomgeving

Laat je stuk grond verfraaien met 
bomen, hagen, houtkanten of een poel 

Woon je ‘op den buiten’ en heb je een aan-
zienlijke lap grond? Wil je die weide, akker of 
dat braakliggend stuk aankleden met kleine 
landschapselementen zoals inheemse knot- 
of fruitbomen, hagen, houtkanten of zelfs 
een poel? Neem dan zeker contact op met de 
landschapsconsulent van het Stadlandschap.

Het Stadlandschap (samenwerking provincie-
gemeente) maakt een plan voor jouw stuk 
grond op en voert dit ook uit. Van aanplantin-
gen, graafwerken, vergunningen tot de aan-
koop van het plantgoed en zelfs ook voor de 
nazorg. (Opgelet! Geen tuinaanleg!!)

Info bij Mathias Boudry: 
www.stadlandschapleieschelde.be
tel 056 23 49 86 of 0492 34 43 23  
mathias.boudry@west-vlaanderen.be

Maatregelen voor de verkeersveiligheid
Om de verkeersveiligheid in Anzegem nog te verhogen, hebben we maatregelen genomen in:
• De Lendedreef: snelheidsremmende maatregelen: op de plaats van de aanwezige drempel
   – in het stuk voor de Elf  Novemberlaan, komende van de Beukenhofstraat – wordt de 
   rijbaan tot 3 meter versmald.
• De Vichteplaats: aanleg van een zebrapad t.h.v. de Kerkdreef, kant Beukenhofstraat.
• De Olekenbosstraat: aanleg van een zebrapad om over te steken naar Overakker.
• Oostdorp (N36): aanleg van een zebrapad ter hoogte van de schoolpoort de Bergop.
• We hernieuwen ook onze aanvraag bij het Agentschap Wegen & Verkeer voor het plaatsen 
   van een flitspaal aan: Oostdorp, Peter Benoitstraat, Bevrijdingslaan en Statiestraat.
• De Klijtberg: de spoorwegbrug is daar in slechte staat. Volgens Infrabel is de afbraak en 
   het bouwen van een nieuwe brug de enige optie. De nieuwe brug zou breder zijn en men 
   voorziet ook een voetpad aan beide kanten.

demoplaats thuiscomposteren op zaterdag 11 juni van 10u-12u

Iedereen weet het eigenlijk wel: voedselrestjes zomaar weggooien is 
niet oké. Maar toch… het blijkt niet evident om dat idee om te zetten 
in de praktijk. Gezamenlijk gooien we in Vlaanderen zo’n 475 miljoen 
euro in de vuilbak. Dus die restjes doen er wel toe!
Kom daarom eens langs tijdens onze demoplaats thuiscomposteren 
en krijg handige tips. 

Red de restjesVerstopte rioolputjes

Zit je rioolputje verstopt? Dan kan je dit bij dienst Openbare Wer-
ken melden (openbare.werken@anzegem.be of tel 056 69 44 37).
Zo’n verstopt rioolputje is vervelend, maar soms ligt de oorzaak 
aan inwoners die gewoon alles in rioolputjes vegen of gooien. 
Daarom willen we nog eens meegeven dat het verboden is slijk, 
zand of vuilnis in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het 
is ook verboden om via de rioolputten of op een andere wijze af-
valstoffen in de riolering te brengen die een verstopping kunnen 
veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare ge-
zondheid en het leefmilieu, zoals onder andere oliën, vetten, verf.

Wie helpt het land van Streuvels te verfraaien?

Aan de school de Bergop komt er een zebrapad.

Maak de Teenage Mutant Ninja Turtles niet boos en gooi geen afval 
in hun huis.
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Energiescan van je woning
Een energiescan bevat een eenvoudige maar grondige doorlichting van de energiesituatie van 
je woning en je energiefactuur. Wie zo’n scan laat doen krijgt een pak energietips. We zoeken 
de beste energieleverancier en installeren energiebesparende maatregelen (bv. spaarlampen, 
spaardouchekop, timer op elektrische boiler). Daarnaast krijg je ook nog eens een gratis 
rookmelder en indien nodig CO-melders. Dankzij deze kleine aanpassingen en maatregelen 
bespaar je heel wat energie, wat een gunstige invloed heeft op de energiefactuur!

Voor deze doelgroep is de energiescan helemaal gratis:
• Personen die recht hebben op een sociaal tarief voor energie.
• Personen die een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas hebben.
• Personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of met een beperkt inkomen.
• Personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestings-
   maatschappij.
• Personen die een woning huren bij een OCMW of gemeente.
• Personen die een woning huren op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs 
   van maximaal 450 euro.
• Personen die begeleid worden door het OCMW voor betalingsproblemen bij hun 
   energiefacturen.

Meer info: 
Sociaal Huis Anzegem – tel 056 78 88 28 – charlotte.catteeuw@ocmwanzegem.be

Ondersteuning gezonde voeding en socioculturele activiteiten
Socioculturele activiteiten
Kunnen deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten is een basisrecht. Deelname 
aan groepsactiviteiten kan mensen en gezinnen uit hun isolement halen en hen helpen bij het 
opbouwen van een sociaal netwerk. Daarom willen we onze inwoners die over onvoldoende 
middelen beschikken om een menswaardig leven te leiden, helpen een financiële tussenkomst 
aan te vragen (bv. voor het volgen van een cursus, bosklassen, inschrijving in een jeugdvereni-
ging, sportclub, teken- of muziekschool, 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 groen-
ten- en fruitaankoop gedeeltelijk terug te betalen. Elk gezin dat in aanmerking komt, kan 10 
euro per maand tussenkomst verkrijgen.

Meer info? Sociale Dienst OCMW - tel 056 77 88 28 - info@ocmwanzegem.be

Vakantie in zicht
uitstapjes aan sociaal tarief

Iedereen heeft recht op vakantie en ont-
spanning en daarom is er het Vakantiepar-
ticipatiefonds. Via het fonds worden vakan-
tieverblijven en daguitstappen aangeboden 
aan een sociaal tarief voor mensen met een 
beperkt inkomen of financiële moeilijkhe-
den (verhoogde tegemoetkoming).

Meer informatie? 
OCMW Anzegem
tel 056 77 88 28 
info@ocmwanzegem.be

Heb je wel een energiebesparende douche-
kop? Dat weet je na de energiescan.

Heb je het financieel moeilijk en gaat je kind op 
bosklas? Dan kan je een tussenkomst vragen.

Het Vakantieparticipatiefonds biedt uitstappen en vakantieverblijven aan een sociaal tarief aan.
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Eugeen Van der Schueren maakte zo’n 20 
poëtische teksten voor Wandelwoorden

“Aan stalen reuzen,
Schrappen kabels het landschap. 
hoogspanning voor ‘t groen?” 
(p. 4)

Sportbeurs (p.6)
Fitheidstest Sportbeurs Dwars Door 

Anzegem

SPORTEVENT @ ANZEGEM25.06.2016

Kom tussen 13u en 17u testen hoe het 
met jouw conditie is gesteld! Zowel  
voor de getrainde sporter of voor wie 
zelden beweegt is dit toegankelijk.

Praktisch
Je kiest tussen een basistest fi etsen 
(10’), wandelen (2km) of lopen (12’). 
Hierna krijg je een individueel trai-
ningsadvies gebaseerd op je resulta-
ten.

Inschrijven
Deelname is gratis maar inschrijven op 
voorhand is verplicht.

www.anzegem.be/sportmobiel

Maak kennis met de brede waaier aan  
sporten uit Anzegem en win een gadget!

Info
Ontdek alle info over  het aanbod van de 
clubs en de Sportdienst in de onthaaltent.

Sportinitiatie
Volg tussen 13u30 en 16u een begeleide 
initiatie volleybal, korfbal, badminton, ka-
rate, turnen, tennis of voetbal.  

Sportproeven
Probeer van 13u30 tot 18u30 boogschie-
ten, curling, pannavoetbal, volksspelen, 
kleuterparcours, BMX, springkastelen, ... 

Deelname is gratis en de beurs is vrij toe-
gankelijk.

www.anzegem.be/sportdorp

Loopwedstrijden
15u30   Kidsrun
16u30   Prestatierun 5 en 10km

Praktisch
Kleedkamers, bar, inschrijvingen aan 
de sporthal. Parking is voorzien aan 
school Sint-Vincentius in de Kerkstraat. 

Info
Goodybag voor alle deelnemers
Tijdsregistratie met elektronische chip
Randanimatie voorzien

Voorinschrijving tot dag voordien:
€ 3 kidsrun, € 6 prestatierun
Daginschrijving vanaf 13u30 tot 15u:
€ 4 kidsrun, € 8 prestatierun

www.dwarsdooranzegem.com 

Sporthal Anzegem



Vrije Tijd in Anzegem | start cultuurseizoen

Han Coucke is met Han Solo een van de publiekstrekkers van het nieuwe cultuurseizoen

“Het hoeft allemaal niet meer zo heftig te zijn.”

T
ien jaar geleden kroop 
Han Coucke in de huid 
van de extreemrechtse 
comedian Han Solo. 

Met ‘Kloenke’ is hij nu al aan 
zijn vierde zaalshow toe. “Het 
is de meest toegankelijke 
show van de vier, bestemd voor 
een breder publiek”, zegt Han. 
“Dat wil natuurlijk niet zeggen 
dat ik  braver ben geworden, 
maar ik let toch meer op wat 
ik zeg. Het hoeft allemaal niet 
meer zo heftig te zijn.”

Han Coucke, 41 jaar en geboren 
en getogen in het Oost-Vlaamse 
Zulte, kent het brede publiek 
vooral van zijn rol als Stef in de 
Kotmadam en Lorenzo (den die-
nen van de 
K r i n g l o o p -
winkel) uit 
het schit-
t e r e n d e 
B e v e r g e m . 
Daarnaast is 
hij ook regisseur van o.a. Phi-
lippe Geubels, Steven Mahieu 
en William Boeva. Maar zijn hart 
ligt toch nog vooral bij het thea-
ter. Samen met Frank Van Erum 
(Renzo uit Thuis) vormde  hij 
eerst het cabaretduo Gino Sancti, 
maar tien jaar geleden kroop Han 

in de huid van Han Solo. Hier-
mee profileerde hij zich als de 
eerste extreemrechtse komiek 
van Vlaanderen. Een titel die je 
met een serieuze korrel zout 
moet nemen, al voel je tijdens 
zijn shows soms wel twijfel. Hij 
maakt ongemakkelijke waarhe-
den en emoties bij het publiek 
los en confronteert hen daar heel 
scherp mee. En dat allemaal in 
een kort jeansshortje!

Han: “Han Solo laat me inder-
daad toe dingen te zeggen die 
absoluut not done zijn. Hij is een 
beetje de doorsnee bange blanke 
man die ik heb gecreëerd om 
het politieke correcte landschap 
in het belachelijke te trekken. Ik 

laat hem din-
gen zeggen 
die je ook op 
familiefeestjes 
van zatte non-
kels en tantes 
hoort.”

“In tien jaar tijd is de maatschap-
pij echter enorm veranderd”, 
gaat Han verder. “Vroeger had 
je het Vlaams Blok en durfden 
de mensen zeggen: “Ik ben een 
racist. Heb je daar een probleem 
mee misschien?”. Maar nu is 

niemand nog racist. Vroeger was 
alles duidelijker, maar nu weet je 
niet meer wat je wel en niet mag 
zeggen. Niemand komt nog echt 
uit voor  zijn mening of zegt wat 
hij denkt en in feite wordt er niets 
meer gezegd.”

Han Coucke kon dus niet blijven 
teren op Han Solo als extreme 
Vlaams Blok-aanhanger. “Han 
Solo is mee geëvolueerd. Eigen-
lijk moet je hem zien als een een-
zame man die het moeilijk heeft 
om te gaan met de verschillende 
soorten –isme: niet alleen ra-
cisme, maar ook seksisme en 
islamisme. Eigenlijk was het 
vrij gemakkelijk om deze vierde 
show te vullen. De maatschappij 
is complexer geworden en door 
de terreur zijn we allemaal para-
noia en angstig, iets wat we tien 
jaar geleden niet waren. Ik heb 
nu wel meer dingen om over te 
praten. Han Solo is dus een per-
sonage dat mee evolueert en hij 
brengt wat ik soms denk. Hij zal 
altijd wel iets te zeggen hebben 
dat relevant is.” 

Han is momenteel bezig met iets 
nieuws voor televisie “Maar of dit 
er ooit komt, zullen we pas na 
de zomer weten. Tv-werk vind ik 

“Nu is niemand 
nog racist.”

ook leuk, maar alleen maar als je 
echt je ding kan doen. Ik zal nooit 
meer een rol aannemen waar ik 
gewoon de tekst moet zeggen en 
er niets meer mag aan verande-
ren. Ik wil brainstormen en hel-
pen mee schrijven. De rol moet 
echt van mij zijn. Voor iets anders 
ga ik niet meer”, besluit Han.

Abonneedag 
nieuw cultuurseizoen

Benieuwd naar het volgende 
seizoen van het Gemeen-
schapscentrum?  Kom dan op 
donderdag 9 juni tussen 18u30 
en 21u naar onze abonneedag 
in de Mensindezaal (Westdorp 
3) en maak kans op een gratis 
abonnement!

Ben Segers & Nele Bauwens, 
Han Coucke, William Bouva, 
Matthias Sercu, Jonas Win-
terland… 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).  Vanaf 27 juni 
start dan de losse kaartenver-
koop.



Vrije Tijd in Anzegem | Snoepertjestocht

Doe mee & Win!
Doe je mee aan de Snoepertjestocht? Kijk dan onderweg goed rond en wie weet win jij wel een fiets- of wandelknooppuntenkaart! 

Juiste volgorde:
1. foto ...... | 2. foto ..... | 3. foto ..... | 4. foto ..... | 5. foto .....  | 6. foto ..... | 7. foto ..... | 8. foto .....

Naam: ............................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................

Juiste volgorde:
1. foto ...... | 2. foto ..... | 3. foto ..... | 4. foto ..... | 5. foto .....  | 6. foto ..... | 7. foto ..... | 8. foto .....

Naam: ....................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................................................................
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Ga je fietsen tijdens de snoepertjestocht. Dan zijn het onderstaande foto’s die je in de volgorde moet zetten waarin je de gefotogra-
feerde plaatjes onderweg tegenkomt.

Ga je wandelen tijdens de snoepertjestocht. Dan zijn het onderstaande foto’s die je in de volgorde moet zetten waarin je de gefoto-
grafeerde plaatjes onderweg tegenkomt.

De Snoepertjestocht vindt plaats op 5 juni. Starten kan tussen 13u30 en 15u in zaal De Linde.  Je hebt de keuze uit: 16km gezins-
fietstocht | 24km fietstocht | 6km gezinswandeling | 10km wandeling. Vooraf inschrijven via www.anzegem.be/snoepertjestocht.
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Vrije Tijd in Anzegem | (her)Ontdek je eigen gemeente

“Het potlood in mijn hoofd scherp houden”
Eugeen Van der Schueren maakte zo’n 20 poëtische teksten voor Wandelwoorden

Deze zomer kan je onze gemeente op een 
nieuwe manier leren kennen en dit via 
Wandelwoorden. Zeven plaatselijke foto-
grafen maakten elk een aantal kiekjes van 
plaatsen in onze gemeente. Inwoners kon-
den dan bij deze foto’s een poëtische tekst 
(haiku, limerick, …) verzinnen. Deze foto’s 
en bijhorende teksten kan je nu tijdens je 
wandeling door Anzegem ontdekken. Eu-
geen Van der Schueren uit de Bassegem-
straat liet zijn inspiratie de vrije loop en 
bezorgde ons een twintigtal tekstjes. “Ik 
hoop dat mijn teksten voeding geven aan 
de persoon die wandelt.”

Het is de eerste keer dat Eugeen zijn dicht-
kunsten op het grote publiek loslaat. “Ik 
schrijf al lang gedichten en haiku’s. Voor mij 
zijn dat immers ankerpunten. Ze helpen mij 
om het potlood in mijn hoofd scherp te hou-
den. Door te schrijven kan ik de dingen beter 
vatten. Ik leer open en bedachtzaam te zijn 
en bij de dingen stil te staan. Zo kan ik ze 
niet alleen vatten, maar ook loslaten”, legt 
Eugeen uit.

“Ik vind Wandelwoorden een origineel initi-
atief. Dit project brengt verschillende dingen 
bij elkaar: het stimuleert wandelen, je leert je 
gemeente wat beter kennen en de gedichten 
kunnen een vorm van bezinning geven. Deze 
teksten verplichten je om eens stil te staan. 
Ze geven voeding aan de persoon die wan-
delt. Zo wandelt men niet alleen voor de fy-
sieke, maar ook voor de geestelijke gezond-
heid. Door deze teksten ben je aandachtig 
aanwezig in dat wat je op dat moment aan 
het doen bent en zo laat je alle beslomme-

ringen los.”

In totaal stuurden 19 inwoners een of 
meerdere teksten in. Helaas konden we 
niet iedereen en niet iedere tekst aan bod 
laten komen. We selecteerden uiteindelijk 
8 personen: naast Eugeen Van der Schue-
ren kan je ook de dichtkunsten ontdek-
ken van Griet Vanden Broucke, Francine 
Destoop, Erik Depraetere, Maja Warlop, 

Marieke Eggermont, Dorine Vangheluwe en Pol 
Ostyn. De leerlingen van het St. Vincentiusinsti-
tuut, rusthuis Ter Berk en ook de lagere scho-
len werkten aan dit kunstproject in de publieke 
ruimte mee. 

Zelf benieuwd naar de foto’s en de teksten? Dan 
kan je de verschillende wandeltrajecten ontdek-
ken op www.wandelwoorden.be. De foto’s en 
teksten blijven nog tot eind augustus staan.

De Zachte Ring is vernieuwd

Wil je deze  29 kilometer lange route graag eens ontdekken? Dan 
helpt het fietskaartje op de pagina hiernaast je op weg. De route 
loopt in een lus, dus je kan kiezen waar je jouw tocht start. Toch 
geven we je een paar mogelijke instapplaatsen mee: 
 
• Vital Moreelsplein | Tiegemberg | Tiegem (knooppunt 8) 
• Kleine Kluis | Gijzelbrechtegemstraat 42 | Anzegem 
• Oude Kerk | Kerkdreef z.n. | Vichte 
• Kerk | Ingooigemplaats z.n. | Ingooigem

De rechthoekige witte bordjes met het logo van de zachte ring 
tonen je de juiste weg. Veel fietsplezier!



Vrije Tijd in Anzegem | (her)Ontdek je eigen gemeente

Sinds eind vorig jaar zijn we samen met de Bardijnen uit  Halle 
aan Questl aan het werken: een unieke app voor onze gemeente! 
Met deze nieuwe mobiele applicatie krijg je tijdens een wande-
ling of fietstocht in Anzegem meer informatie / weetjes / anek-
dotes over de locatie waar je je bevindt. 

De kapstok voor onze Questl is de Zachte Ring. Zowat alle toeristi-
sche  merkwaardigheden langs deze 29 kilometerlange lus zijn op-
genomen. Het is de bedoeling om daaraan nog meer gegevens te 
bundelen: niet alleen toeristisch, maar ook cultureel, economisch, 
gastronomisch, …  Naast de Zachte Ring kan men ook al de Kleine 
Kluiswandeling, het Streuvelspad en een nieuwe lus rond Tiegemberg 
mobiel ontdekken. 

We zijn een van de eerste gemeenten waarvoor deze app ontwikkeld 
werd en willen deze dan ook graag aan het grote publiek voorstellen. 
Op vrijdag 3 juni wandelen we – met de smartphone in de hand – 
daarom samen de nieuwe lus rond Tiegemberg. Op deze wandeling 
kan men meteen ook twee nieuwe verbindingen ontdekken die we 
gerealiseerd hebben: een eerste (door privaat domein) verbindt de 
Warandeweg met de bestaande wegel nabij hoeve Haedens en een 
tweede is een mooie bosrandhelling langs Villa Albert. Onderweg her-

Uniek project: ontdek Anzegem ook mobiel

denken we ook nog eens zeven  Tiegemse kunstenaars.

Wie er graag wil bij zijn, is welkom op vrijdag 3 juni om 19u aan het 
Vital Moreelsplein. Na de wandeling van een kleine 2 kilometer bieden 
we nog een glaasje aan.

De app kan je gratis downloaden in de PlayStore en vanaf deze zomer 
ook in de Apple-store. (zoek naar “Questl”, incl. aanhalingstekens!) 

Kaart Zachte Ring

ANZEGEM

WORTEGEM-
PETEGEM

Vichte

Ingooigem

Otegem Tiegem

Wortegem

Gĳzelbrechtegem

G
av

er
be

ek

K
ass ekrĳbeek

Spitaalbossen

Beek te Biest

Tjam
pensbeek

Kaster

Bouvelobos

Snepbeek

Tj am
m

elsbeek

K
asteelbeek

D
om

pelbeek

M
aalbeek

Hemsrode

Kro
mm

e  B

ee
k

St.-Arnolduspark

94

36

27

14

6

13 18

53

15

96
25

20
8



Vrije Tijd in Anzegem | Sportbeurs

Maak kennis met Korfbalclub The Blue Ghosts tijdens onze sportbeurs

“Iets meer ruchtbaarheid aan deze onbekende sport geven”
Op zaterdag 25 juni vindt er een heus 
Sportevent in onze gemeente plaats. Er is 
de loopwedstrijd Dwars door Anzegem, je 
kan je conditie laten testen in onze sport-
mobiel, maar daarnaast is er ook de Sport-
beurs. Op deze beurs ontdek je alle info 
over het sportaanbod in onze gemeente. 
Je maakt kennis met de verschillende 
clubs, kan initiaties volgen, enzovoort. Een 
van de clubs die zeker op deze sportbeurs 
zal aanwezig zijn is Korfbalclub The Blue 
Ghosts. Voorzitter Koen Verhaeghe: “Het 
blijft een uitdaging om zoveel mogelijk 
mensen, jong en oud, aan het sporten te 
krijgen.”

Deze korfbalclub ontstond eigenlijk op initia-
tief van het gemeentebestuur. Voorzitter Koen 
Verhaeghe vertelt: “The Blue Ghosts, de enige 
West-Vlaamse korfbalclub, werd in 2004 op-
gericht en ontstond uit een initiatief van de 
Sportdienst. Die ging namelijk in op een aan-
bod van (toenmalig) Bloso en de Belgische 
Korfbalbond. Tot op vandaag zijn wij nog altijd 
de enige club die op die manier is ontstaan. In 
2005 nam ik het voorzitterschap van de ver-
eniging op mij, naast het zelf spelen, training 
geven, opleiding volgen, etc ... Kortom korfbal 
was op dat moment mijn enige tijdverdrijf 
buiten de werkuren.”

Koen werd dan ook 
nog eens lid van 
onze sportraad. “Zo 
kon ik iets terugdoen 
voor de Sportdienst 
als dank voor al hun 
ondersteuning. Daar-
naast wilde ik ook 
toch iets meer rucht-
baarheid geven aan de toch voor deze streek 
onbekende korfbalsport. Maar bovenal, en dat 
besef kwam heel snel, om los van mijn korf-
balachtergrond mee sport te promoten naar 
de Anzegemse inwoners toe. Het bestuur van 
de sportraad bestaat immers enkel uit men-
sen die hun “eigen” sport volledig opzijzetten 
en sportoverschrijdend denken in het belang 
van iedere inwoner, jong of oud, dame of heer, 
kansarm of minder-valide.”
 
Voor Koen is sporten altijd een ontspanning 
geweest. “Toen ik jong was ging ik wekelijks 
fietsen met een wielertoeristenclub uit mijn 
geboortedorp, tijdens mijn legerdienst ont-
dekte ik het genot van lopen en na een lange 
rustpauze omwille van gezondheidsredenen 
ben ik beginnen korfballen. Ondertussen laten 
de spieren en rug de snelle bewegingen niet 

meer toe en ben ik overgeschakeld op we-
kelijkse wandelingen op zaterdag of zondag 
van zo’n 25-tal kilometer. Dit doe ik samen 
met een collega bestuurslid uit de sportraad. 
Heel gevarieerd dus, maar ik moest altijd zelf 
op zoek  gaan naar meer info over de sport. 
Ik merkte echter dat je snel in de ban van 
een sport komt. Door gewoon te spreken over 

een sport kan men de 
mensen al warm krij-
gen om het ook eens 
te proberen.”

En dat is waar de 
sportbeurs om 
draait.“Dit is de per-
fecte gelegenheid om 

op een dag een brede waaier aan sporten en 
sportclubs in Anzegem te leren kennen. Je 
kan ter plaatse proberen, praten met spelers 
en trainers om zo voeling te krijgen met de 
club. Wie weet ga je op het einde van de dag 
misschien met een lidkaart terug naar huis”, 
lacht Koen. 

Koen pleit ervoor om jong met sporten te be-
ginnen. “Jonge kinderen hebben niet alleen 
nood aan beweging om hun energie kwijt te 
kunnen, maar ook om hun lichaamscoördina-
tie beetje bij beetje op een leuke manier te 
verbeteren. Dit kan niet door een TV, compu-
ter of spelconsole. Omdat we daarmee komaf 
willen maken, organiseren we met de korf-
balclub een bewegingsacademie voor kin-
deren vanaf 4 jaar (2de kleuterklas). Het blijft 
natuurlijk een uitdaging om zoveel mogelijk 

mensen, jong en oud, in beweging te krijgen 
en te houden. Laat ons immers niet vergeten: 
sporten houdt je jong en gezond. Ik ben er-
van overtuigd en blijf alvast mijn schouders 
zetten onder de initiatieven die in Anzegem 
gelanceerd worden”, besluit hij.

“Het blijft een 
uitdaging om iedereen 

aan het bewegen te 
krijgen!”

Sportevent Praktisch
zaterdag 25 juni | in en rond de sport-
hal in Anzegem

Fitheidstest
Kom tussen 13u en 17u je conditie testen. 
Dit kan gratis, maar schrijf je wel vooraf 
in via www.anzegem.be/sportmobiel.
Deze testen zijn er voor de getrainde 
sporter, maar ook voor wie nauwelijks 
beweegt.
Je kan kiezen tussen een fiets-, loop- of 
wandeltest. Daarna krijg je trainingsad-
vies.

Sportbeurs
Maak tussen 13u30 en 18u30 kennis met 
de brede waaier aan sporten en clubs in 
Anzegem. Je kan ook initiaties volleybal, 
korfbal, badminton, karate, turnen, tennis 
en voetbal volgen.

Meer info via www.anzegem.be/sportdorp

Voorzitter van Korfbalclub The Blue Ghosts Koen Verhaeghe wil iedereen aan het sporten krijgen.



Vrije Tijd in Anzegem | Sportief

Halle-Ingooigem
Kom naar het publieksdorp of volg de koers live op VTM

Op woensdag 22 juni 2016 is het opnieuw hoogdag in Yvegem, 
want dan is er Halle-Ingooigem. Benieuwd wie er Nacer Bouhan-
ni, de winnaar van vorig jaar, opvolgt? Kom dan op die woensdag-
namiddag naar Ingooigem en geniet van een namiddagje koers.

De aankomst ligt in de Ingooigemstraat en nieuw dit jaar is dat er 
naast een VIP-dorp nu ook een heus publieksdorp zal zijn. En na de 
wedstrijd hoef je dan nog niet direct naar huis, want ze zenden die 
avond ook nog de EK-match van de Rode Duivels op groot scherm uit.

De koers komt uit Avelgem en zal eerst door volgende straten 
passeren:
Varentstraat (N382a), Bevrijdingslaan (N382), Tiegemstraat (N36), 
Oostdorp (N36), Kapellestraat (N494), Tiegemberg (N494), Berglaan 
(N494), Dorpsplein (N382), Statiestraat (N382), Holstraat, Kruis-
kesstraat, Rosstraat, Wortegemsesteenweg (N494) - naar Wortegem-
Petegem en direct terug naar Anzegem - Heuntjesstraat, Vichtse-
steenweg, Heirbaan, Oudenaardsesteenweg, Peter Benoitstraat (N36), 
Ingooigemstraat (N36).

Parcours 1 grote plaatselijke ronde:
Ingooigemplaats (N36), Stijn Streuvelsstraat (N36), Tieboutslaan 
(N36), Hellestraat, Hoogstraat, Tieboutslaan (N36), Westdorp (N36), 
Kapellestraat (N494), Tiegemberg (N494), Berglaan (N494), Dorps-
plein (N382), Statiestraat (N382), Holstraat, Kruiskesstraat, Rosstraat, 
Wortegemsesteenweg (N494) - naar Wortegem-Petegem en direct te-
rug naar Anzegem - Heuntjesstraat, Vichtsesteenweg, Heirbaan, Ou-
denaardsesteenweg, Peter Benoitstraat (N36), Ingooigemstraat (N36).
Daarna doen ze nog vier plaatselijke ronden: 
deze lopen gelijk als bovenstaande ronde t.ekm. de Berglaan daarnaa 
gaan ze dan de Kerkstraat (N382)in, Buyckstraat, Landergemstraat, 

Lange Winterstraat, Vichtsesteenweg, Heirbaan, Oudenaardestraat, 
Peter Benoitstraat (N36)

Meer info? 
www.halle-ingooigem.be

Juniorenkoers
Op zondag 19 juni is er dan ook de juniorenkoers. Deze passeert langs 
Pastoor Verrieststraat, Ingooigemplaats, Ingooigemstraat, Klijtberg, 
Heirbaan, Materzeelstraat, Hulstweg, Sint-Antoniusstraat en Guido 
Gezellestraat.

Loopwedstrijd Dwars door Anzegem

Op zaterdag 25 juni vindt Dwars Door Anzegem plaats. Op het programma: een kidsrun, 5 en 10 kilometer. Het parcours is vlak 
en haalbaar voor iedereen, met een kleine helling op het eind. Schrijf je voor 23 juni 2016 in en betaal minder inschrijvingsgeld. 
Bovendien ontvangt iedere deelnemer een verrassende goodybag. Inschrijven en meer info via www.dwarsdooranzegem.com.

Voorzitter van Korfbalclub The Blue Ghosts Koen Verhaeghe wil iedereen aan het sporten krijgen.



Vrije Tijd in Anzegem | Jeugd & Bib

Ella Martens, animator op het speelplein, wil je kinderen een leuke tijd bezorgen

“Het moet een vakantie zijn, geen verplichte opvang”
Hallo, 

Ik ben Ella Martens, 22 jaar, ik sta al een aantal jaar op het speelplein en ben de laatste jaren 
hoofdanimator van een enthousiaste ploeg jongeren op het speelplein in Vichte. Ieder jaar op-
nieuw probeer ik je kinderen een leuke tijd op het speelplein te bezorgen. En ik ben van plan om  
dit deze zomer ook te doen.”

“Er zijn wel een paar vernieuwingen dit jaar. Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen ervoor 
kiezen om ofwel in Vichte naar het speelplein te komen ofwel in Anzegem. Hetzelfde geldt voor 
de Buddy-activiteiten. Die gingen steeds op een andere plaats door, maar dat was altijd een heel 
gedoe: vervoer, lijsten invullen, … Daarom organiseren we Buddy dit jaar op twee vaste locaties: 
in Vichte palmen we de graffiti in en in Anzegem trekken we naar de cafetaria in de sporthal. 
Onze kinderen zullen dus maar een korte wandeling moeten maken. Kinderen die niet naar het 
Speelplein komen, zullen kunnen kiezen naar welke locaties ze gaan, aangezien de buddy-
activiteiten op beide locaties zullen plaatsvinden. 

“Daarnaast wordt speelplein de Ploeter ook onder handen genomen. We gaan namelijk over naar een open speelsysteem. Kinderen zullen 
meer kunnen kiezen hoe hun dag eruit zal zien. Wij bieden speelimpulsen aan en dat wil zeggen dat kinderen hiervoor KUNNEN kiezen. Ze 
moeten niets (alleen luisteren naar de animatoren natuurlijk). Sommige kinderen zullen altijd in de bouwhoek zitten, anderen zullen vaak willen 
knutselen. Dat is allemaal prima! Voor ons telt dat de kinderen een leuke vakantie hebben. Het moet vakantie zijn en geen verplichte opvang. 
Speelplein moet  leuk zijn voor ieder kind! 

Dus, ik kijk er naar uit, jullie ook?

Speelse groetjes,
Ella, Ploeter de Bever en Buddy de Kikker

BON DIEU 
…gratis openluchtfilm met avondpicknick op unieke locatie!

Zaterdag 20 augustus 2016 organiseert de bibliotheek voor de 3de keer een film in openlucht. 
Vorig jaar kwamen meer dan 180 mensen aan de Kleine Kluis in Gijzelbrechtegem genieten 
met een uniek zicht op de Vlaamse Ardennen als achtergrond. Nieuw dit jaar is dat je vooraf 
kan picknicken. Vanaf 19u is de picknickweide open. Breng dus je eigen picknickmand mee 
en i.s.m. de Buurderij zorgen we voor een verfrissend drankje en een lekker dessertje voor 
iedereen die komt eten. 

Vanaf 20u45 verwelkomen we ook mensen zonder picknick in De Kleine Kluis. Wanneer de 
zon onder is, zoekt iedereen een plekje met eigen meegebrachte stoelen, kussens en/of 
dekentjes. Dan kan de film gestart worden. Dit jaar staat een heerlijke ontspannende Franse 
komedie “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu” op het programma:

“Claude en Marie Verneuil zijn afkomstig van katholieke ouders uit de grote provinciale bour-
geoisie en nogal conservatief. Maar ze zijn altijd ruimdenkend geweest. Het was echter even 
slikken toen hun eerste dochter trouwde met een moslim, hun tweede met een Jood en de 
derde met een Chinees. Hun hoop dat hun laatste dochter toch voor de kerk trouwt, wordt 
aangewakkerd wanneer ze vernemen dat ze een brave katholieke jongen heeft ontmoet.”

Is het slecht weer? Dan laten we de film in de Kleine Kluis plaatsvinden. 

Voor deze editie krijgt de bib steun en medewerking van de provincie West-Vlaanderen, 
Mooov, UiT in Zuidwest en De Buurderij Anzegem-Vichte.



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

Op welke sociale toelage heb je recht? Ontdek het hier.

Zorgtoelage

Voor wie?
Personen die beschikken over een recent RIZIV-attest (2015) of over 
een attest FOD Sociale Zekerheid en die op 1 januari 2016 gedomi-
cilieerd zijn in onze gemeente. 

Het bedrag van de toelage varieert tussen de 70 en de 400 euro 
naargelang soort attest. 
Let wel: slechts 1 attest wordt meegerekend nl., het attest dat het 
hoogste bedrag oplevert. Je moet dit wel tijdens de maand juni aan-
vragen. Deze toelage kan NIET gecombineerd worden met de ge-
zinstoelage. Indien deze voordeliger is, wordt ze toegekend. 

Wat bij opname in een woonzorgcentrum (WZC)?
Indien domicilie in Anzegem of indien in een WZC in de gemeente 
gedomicilieerd, kan men enkel nog in aanmerking komen voor de 
gemeentelijke gezinstoelage. 

Toelage voor dagopvang

Voor wie?
Ouderen of personen met een handicap, gedomicilieerd in Anze-
gem, die in hun thuismilieu verzorgd worden en overdag/’s nachts 
naar een dag- of nachtcentrum gaan.  

Voorwaarden? 
Personen vanaf 65 jaar / indien jonger: een medisch bewijs van 
dementie voorleggen. 
Deze toelage bedraag bedraagt 2 euro per dag.

Toelage voor kortverblijf

Voor wie?
Ouderen of personen met een handicap, gedomicilieerd in Anze-
gem, die vanuit hun thuissituatie tijdelijk opgenomen worden in 
een erkende instelling voor kortverblijf met de bedoeling daarna 
opnieuw thuis verzorgd te worden.

Voorwaarden?
De leeftijd van 60 jaar bereikt hebben OF bewijs handicap via 
RIZIV- of FOD attest.

De toelage bedraagt 5 euro per dag met een maximum van 60 
dagen per jaar.

Toelage palliatieve thuiszorg

Voor wie?
Voor palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskun-
dige 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 hier-
   van een attest kunnen voorleggen (te bekomen via het zieken-
   fonds) of rekeninguittreksel kunnen voorleggen waarop de  
   premie aangeduid staat.  
Deze toelage is éénmalig en bedraagt 250 euro. De uitbetaling van 
de toelage wordt zo snel mogelijk geregeld. Indien de persoon on-
dertussen overleden is, maar er is een bewijs van storting door RIZIV 
dan is aanvraag nog altijd mogelijk.



Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Overzicht Sociale Toelagen

Vakantietoelage

Voor wie?
Personen met een handicap of langdurig zieken als tussenkomst in 
de kosten van een aangepast vakantieverblijf in binnen- of buiten-
land.

Voorwaarden?
Deze vakantie wordt georganiseerd door een sociale vereniging 
of een erkend ziekenfonds. Om in aanmerking te komen moet men:
• gedomicilieerd in onze gemeente op datum van de aanvang van 
   de vakantie
• beschikken over RIZIV- of FODattest 
• vakantieattest afgeleverd door de organiserende sociale vereni- 
   ging of ziekenfonds. 
• Het verblijf moet minimum 5 opeenvolgende dagen duren.
De vakantietoelage bedraagt 10% van de deelnameprijs met 
een maximum van 100 euro. Toelage kan slechts 1 maal per jaar 
worden aangevraagd. 

Aanvraagformaliteiten?
Binnen de 3 maand na afloop van de vakantie. Breng attest vakan-
tie mee.

Toelage voor gezinnen met een bescheiden inkomen

Gezinnen of alleenstaande die thuis of in een voorziening verblijven 
en in de gemeente gedomicilieerd zijn, kunnen een gezinstoelage 
ontvangen tussen de 25 en de 140 euro.

Welk inkomen wordt in aanmerking genomen?
1. Het belastbaar inkomen van alle gezinsleden die op 1 januari 
   2016 op eenzelfde adres wonen. Wie in een voorziening verblijft, 
   wordt als alleenstaande beschouwd.
2. Het kadastraal inkomen van de eigen woning wordt volledig  
   vrijgesteld. Deze van andere onroerende goederen worden wel  
   meegerekend bij het gezinsinkomen.

Inkomensgrenzen
Voor een alleenstaande:
16.343 euro maximum of 17.977 euro indien ouder dan 65 jaar.
Indien attest invaliditeit verhogen deze bedragen (afhankelijk van 
soort attest) tot 26.149 euro. 

Voor een gezin:
Basisbedrag = 10.950 euro + een bedrag per gezinslid, afhankelijk 
van de leeftijd en eventueel attest invaliditeit (zie tabel)

t.e.m. 12 jaar 13 t.e.m 25 j. vanaf 25 j.

€ 8.171 € 11.440 € 5.393 of 
7.027(+65)

attest 66% of 
min. 9 p. 

€ 13.565 € 16.833 € 10.786 of 
12.421(+65)

attest 80% of 
min. 12 p.

€ 16.343 € 19.612 € 13.565 of 
15.199(+65)

Let wel: de gezinstoelage kan vanaf dit jaar NIET meer gecombi-
neerd worden met de zorgtoelage, wel met de andere sociale toela-
gen zoals dagopvang, kortverblijf, …

Aanvragen:  In de loop van de maand juni. Meebrengen: aanslag-
biljet belastingen inkomsten 2014 en aanslagbiljet onroerende voor-
heffing 2014 indien andere eigendommen dan eigen woning.

Informatie nodig?
Dienst Sociaal Welzijn (L. Bauwensstraat 40)
056 78 26 23 of dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
open op: ma en do: 14u-16u30 | di: 14u-18u30 | wo en vr: 9u-12u

Zitdagen:
Anzegem(gemeentehuis)   di 9u-12u
Ingooigem (bib)    wo 8u30-10u
Kaster (OC/ingang via Bevrijdingslaan) do 8u30-9u15
Tiegem (dienst cultuur/toerisme)  do 9u30-10u30

Personen die voldoen aan de voorwaarden ontvangen automatisch 
de nodige aanvraagformulieren in juni. Denk je in aanmerking te 
komen en heb je geen formulieren ontvangen, contacteer ons.



Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Nieuw fietsnetwerk Leiestreek
Het fietsnetwerk in West-Vlaanderen is ver-
nieuwd! Ook bij ons, fietsnetwerk Leiestreek, 
verandert er heel wat. Daarom verdwijnen de 
afzonderlijke oude kaarten van Leiestreek 
West en Oost. Voortaan vind je het volledige 
fietsnetwerk Leiestreek op één kaart. Deze 
kaart kost 8 euro en kan je kopen bij dienst 
Toerisme (Westdorp 3) of Sportdienst (Lan-
dergemstraat 1).

Jouw activiteit ook op onze gemeentelijke schermen?
We beschikken sinds kort over twee elektronische infoborden. De borden vind je aan de 
Landergemstraat (site Torrebos) en aan de Beukenhofstraat (Ommersheimplein). Deze info-
borden dienen voor aankondigingen die alle bewoners van Anzegem aanbelangen of kunnen 
interesseren. Naast berichten van het gemeentebestuur, de adviesraden, de politie en de 
brandweer willen we deze borden ook ter beschikking stellen van o.a. het lokale verenigings-
leven, de onderwijsinstellingen en (ver)nieuw(d)e handelszaken. 
Wil je weten of je in aanmerking komt om jouw activiteit op de borden te plaatsen? Lees dan 
eerst het  reglement op www.anzegem.be/buitenschermen. Op deze pagina kan je ook een 
aanvraag indienen.

keramiekworkshop voor 12+
Om de examenstress van je af te schudden kan je op schoolvrije maandag 27 juni en op va-
kantiemaandag 11 juli aan de slag met keramiekspecialiste Carine Delapierre in de ontspan-
nen omgeving van de Kleine Kluis in Gijzelbrechtegem. Op de eerste namiddag tussen 14u en 
17u kan je kiezen om in klei ofwel theelichtjes  te maken, bloemen op stengel voor in je tuin 
ofwel een juweel in keramiekparels. Alles wordt daarna in de oven gebakken zodat je klei-
werkje een heel duurzaam karakter krijgt, om het dan op de tweede maandag af te werken 
met hoogstaande glazuren naar je eigen smaak en inspiratie. Na een tweede bakbeurt,  kan 
je dan bij de Cultuurdienst je eindproduct komen afhalen. 

Deelnemen kost € 14 en inschrijven kan via 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be.

Boekenverkoop
Op zoek naar vakantielectuur? Kom dan langs op onze jaarlijkse boekenverkoop in de bib van Anzegem tijdens het ommegangsweekend. 
Snuister tussen de boeken, tijdschriften, dvd’s waarvoor in de bib geen plaats meer is.

5 boeken, 1 dvd of 1 jaargang van een tijdschrift voor slechts 1,10 euro!

Kom langs op vrijdag 24, zaterdag 25 of maandag 27 juni tijdens de openingsuren van de bibliotheek van Anzegem.



Cultuur
vr 3 “Maak kennis met de Questl-app” /zie extra katern

do 9 Presentatiedag Gemeenschapscentrum Anzegem / zie extra katern

vr 17 Viva-voordracht: Wokken zoet-zuur / 18u30 / café-zaal De Sportduif(A)

zo 26 Samen met de cultuurraad op verkenning naar Doel en omgeving 
vertrek met de bus parking kerk Tiegem om 8u – terug omstreeks 20u / €40 
 inschr. tot en met 12 juni / tel 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be

ma 27 Keramiekworkshop 12+ / zie rubriek vrije tijd

di 28 Voordracht: Wat vertellen verpakkingen ons? / 14u30 
café-zaal De Sportduif(A)

Senioren
ma 4 Leiecruise / De boot vertrekt vanuit Gent – busvervoer voorzien vanuit kerk 

Anzegem en kerk Vichte om 11u / org. Seniorenraad Anzegem

ma 6 Muziek: ”Vlaanderen zingt”/ meezingprogramma / 14u / Zaal Ansold(A)  / €2,5 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. 
Seniorenraad Anzegem

Sportief
zo 5 Snoepertjestocht / zie extra katern

zo 5 Wandelen met ’t Sportkliekske / 14u / café-zaal De Sportduif(A)

vr 10 Vinkenzetting / 18u / café-zaal De Sportduif(A) 

za 11 Vinkenzetting / 9u / café-zaal De Sportduif(A) 

zo 19 Ommegangsfeesten Ingooigem / Wielerwedstrijd voor BWB juniores / van 
15u30 tot 18u / aankomst: Pastoor Verrieststraat(I) / org. VZW Yvegem Sportief

wo 22 Ommegangsfeesten Ingooigem / 69e Halle-Ingooigem / zie extra katern

wo 22 Vinkenzetting / 18u30 / café-zaal De Sportduif(A) 

za 25 Dwars door Anzegem / Sporthal Anzegem / org. Sportdienst Anzegem

za 25 Sportdorp / Sporthal Anzegem / van 13u30 tot 15u30 / org. Sportdienst Anzegem

za 25 Fitheids – Conditiemeting / Sporthal Anzegem / van 13u tot 17u / org. Sportdienst Anzegem / inschr. 056 68 02 02

za 25 Vinkenzetting / 9u / café-zaal De Sportduif(A) 

za 25 Duivenvlucht / café-zaal De Sportduif(A) / zie ook zo 26

di 28 12e Hooitocht / Startplaats: Mensindezaal(T) / 6-12-18-24 km / starturen: van 7u tot 15u / org. De Textieltrekkers(V)

zo 3 juli Sneukeltocht met ’t Sportkliekske / café-zaal De Sportduif(A) / start tussen 13u30 en 14u / om 18u BBQ

Feest
vr 17 Ommegangsfeesten Ingooigem / t.e.m. wo 22

vr 24 Bingo- en taartnamiddag / gratis taart en koffie voor de ingeschrevenen / zaal Sanicomfort, Kerkstraat 131(A) / 14u / org. 
Volkse Kermis / Inschr. 0478 36 40 67

zo 26 31e Volkse Kermis / Eetfestijn / vanaf 11u  / Zaal Sanicomfort, Kerkstraat 131(A) / t.v.v. MFC De Hoge Kouter BuSO en VZW 
Groep Ubuntu / inl. 0477 54 66 11

vr 1 juli Ommegangsfeesten Vichte / t.e.m. ma 4

Jeugd
za 2 juli Streekbieravond Chiro Beete / t.v.v. chirokamp naar Lille / Sint-Vincentiusinstituut(A) / 19u / org. Chiro Anzegem

Varia
za 4 Velt-ecotuindagen in Anzegem / Borreberg(A) / van 14u tot 17u / m.m.v Natuurpunt Krekel Anzegem

za 4 Prijskaarting / 17u30 / café-zaal De Sportduif(A)

zo 5 Gluren rondom onze schoolmuren! / Opendeurdag met tentoonstelling / VBA De Goede Basis(school)(A) / van 10u tot 12u

vr 24 Quiz Beker van de Burgemeester / 2e speeldag / zaal Sanicomfort, Kerkstraat 131(A) / 19u / org. Volkse Kermis

UiT in Anzegem: juni
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algemeen contactadres: De Vierschaar 1, 8570 Anzegem | Tel 056 69 44 40 | info@anzegem.be  v.u.: burgemeester Claude Van Marcke

De Vierschaar 1 – Anzegem 

Jouw activiteit in de UiT-agenda van juli? Geef die dan 
voor 15 juni door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad 
wordt verdeeld in week van 4 juli en bevat alle activiteiten 
t.e.m. 29 augustus 2016.


