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Infomoment 
nieuw ontwerp Sint-Janskerk

Stem 
op jouw Doend'rik!

Oudercafé 
opvoeden: veel ouders onzeker

G E M E E N T E L I J K

N I E U W S

M A A R T

2 0 1 7

een buiten-kans!
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E E N  N I E U W E  T O E K O M S T  V O O R  D E  S I N T - J A N S K E R K

Zo’n twee jaar na de brand is er een concreet ontwerp voor de 
afgebrande Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk. Atelier Tom 
Vanhee – Graux & Baeyens architecten en Ingenium nv – Util uit 
Schaarbeek slaagden erin een ontwerp te maken waarbij drie functies 
gecombineerd worden: een multifunctionele en liturgische ruimte en 
een plaats voor de gemeentelijke dienstverlening. De heropbouw zal 
vermoedelijk in het voorjaar van 2018 starten.

Het is een modern - maar sober - open en vooral praktisch ontwerp 
geworden. De ontwerpers deelden het schip op in twee delen: een 
multifunctionele ruimte waar kerkdiensten maar ook concerten, 
tentoonstellingen, …  kunnen plaatsvinden en een ruimte voor het 
gemeentebestuur. 

Rondom de multifunctionele ruimte is een balkon voorzien waar ook het 
orgel en het kerkkoor zijn plaats heeft. Het gedeelte voor de gemeentelijke 
diensten bestaat uit vier verdiepingen. Op het gelijkvloers komt het onthaal 
met spreekruimtes, daarboven de raads- en trouwzaal en de twee hoogste 
verdiepingen worden ingericht als burelen. Tussen het gemeentehuis en de 
kerk komt er ook een terras waar je vanuit de trouwzaal toegang tot hebt.

Op vraag van Onroerend Erfgoed zal het oudste deel van de kerk (= koor, 
sacristie en de toren) gerestaureerd worden naar de oorspronkelijk staat.  
Hier komt ook een stille kapel. 

I
INFOMOMENT 

Wie wil weten hoe alles er 
zal uitzien, is welkom op het 
infomoment op zaterdag 25 
maart in de raadszaal van het 
gemeentehuis. 

Je kan er doorlopend van 9u tot 
16u terecht om de ontwerpen te 
bekijken en een woordje uitleg te 
krijgen van de kerkfabriek en het 
gemeentebestuur. 

Om 9u30, 10u30, 14u en 15u is er 
ook een korte presentatie.  

Benieuwd naar het ontwerp?

Kom dan zeker naar het infomoment 

op 25 maart!
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S T E M  O P  J O U W  D O E N D ' R I K ! 

De Doend'rik is een prijs die we al sinds 2009 uitreiken aan bedrijven die van zich hebben 
laten spreken. Door deze jaarlijkse uitreiking willen we de Anzegemse ondernemers belonen en 
aanmoedigen.

Dit zijn de tien genomineerden:

Avantis - Bart Bikes - Bierhalle Deconinck - BePacked - Lutin Niels - Patrick Vercruyssen - 
Peter Vanwynsberghe - Pioen Bloemenateljee - Selfcarwash Weedries - Tuvabo/Alva-bouw

Wil je weten waarom deze bedrijven genomineerd zijn en wil je jouw top 3 doorgeven? Surf dan naar   
www.anzegem.be/doendrik.

UITLEG OVER FAIRTRADE 
IN JOUW VERENIGING?

Anzegem is al sinds 2010 
een trotse FairTrade-
gemeente. Dit wil zeggen 
dat we de eerlijke handel 
met de ontwikkelingslanden 
stimuleren en ondersteunen.

Lieven Vandendriessche 
van de werkgroep Anzegem 
FairTradegemeente 
geeft graag een woordje 
uitleg (ong. 30 min.) over 
FairTrade(gemeenten) in jouw 
vereniging!

Interesse? lieven.
vandendriessche60@gmail.be 
of tel 056 68 04 10. 

Dit is het thema waarmee het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw dit jaar uitpakt voor de 31ste Week van de 
Vrijwilliger die loopt van 4 tot en met 12 maart 2017. Vrijwilligers 
betekenen immers heel veel voor de lokale gemeenschap 
en de kracht van vrijwilligerswerk in de buurt valt niet te 
onderschatten.

Ook voor het gemeentebestuur van Anzegem en de lokale 
Anzegemse verenigingen, adviesraden, werkgroepen en organisaties 
is dit niet anders. Het is een cliché dat deze instanties zonder de 
vele vrijwilligers niet kunnen draaien. Maar dat is zo. Iedere schakel 
is onmisbaar. Bij deze: aan alle vrijwilligers van harte bedankt 
voor jullie inzet. Of dit nu een engagement is dat je dagelijks, 
wekelijks, maandelijks of slechts één keer per jaar opneemt, 
jullie maken het verschil!

Interesse om vrijwilliger te worden? www.vrijwilligerswerk.be of  
www.anzegem.be/vrijwilligerswerk.

(Foto werd genomen op het vrijwilligersfeest van 2016. Er volgt een nieuwe 
editie in 2018)

VRIJWILLIGERS VERSTERKEN JE BUURT
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I N T E R V I E W :  H E T  O U D E R C A F É

Na het Mamacafé hebben de Buitenschoolse Kinderopvang en het Huis van het Kind een nieuw 
initiatief gelanceerd: het oudercafé. Het idee kwam van schooldirecteur Karel Demeulemeester: 
"Geen hoogdravende theorieën over hoe opvoeden moet zijn, geen geleerde woorden en zeker 
geen afkeurende blikken als je toegeeft dat je soms ook fouten maakt”, aldus Karel.

“In de scholen stellen we vast dat heel wat ouders met vragen zitten over de opvoeding”, begint Karel. 
“Daarnaast zien we bij kinderen zaken die niet door de beugel kunnen: kinderen die weinig nachtrust 
hebben, kleine kinderen die onbeperkt op internet mogen, kinderen met heel slechte eetgewoonten. 
Gelukkig zijn dit nog uitzonderingen, maar toch… Veel ouders zijn ook onzeker en willen hun visie over 
opvoeden toetsen aan de mening van anderen. Vandaar dit initiatief, dat we zo laagdrempelig mogelijk 
proberen te maken.”

Wat wil je bereiken met zo’n oudercafé? 

“We zouden zeer graag hebben dat iedereen na zo’n avond wat wijzer is geworden en met een goed 
gevoel terug naar huis kan. We hebben al een eerste editie achter de rug en deze was zeker geslaagd. 
Alle ouders zaten in groepjes aan gezellige tafeltjes. Er was wijn, bier, limonade of fruitsap en iets om 
te knabbelen. De psychotherapeute hield een korte inleiding met een aantal leuke filmpjes die ons 
deden nadenken. Daarna werden een aantal vragen geprojecteerd die we in de groepjes moesten zien te 
beantwoorden. Na een uurtje werden de vragen samen beantwoord en zo leerden we veel van elkaar!"

Het eerste oudercafé ging over beeldschermgebruik. Wat mogen we van het tweede verwachten?

"Volgende keer gaat het over belonen en straffen, ook een thema dat voor heel wat ouders wellicht 
moeilijk ligt. Er zijn nog veel thema’s die ik aan bod zou willen zien komen: grens tussen graag zien 
en over-verwennen/ vriendschappen/ tijd maken voor je kinderen, … Ik hoop dat we ook van ouders 
veel suggesties krijgen. Het is de bedoeling dat zo’n oudercafé in een positieve sfeer verloopt waarin 
iedereen er voor uitkomt dat elkeen voor de eerste keer in zijn leven opvoedt en het eigenlijk ook niet 
allemaal precies weet."

"VEEL OUDERS ZIJN ONZEKER OVER OPVOEDEN."

Volgend oudercafé met als thema 'belonen en straffen' op maandag 27 maart van 16u30 
tot 18u30 in de Stringe. We voorzien gratis opvang. Inschrijven: kinderopvang@anzegem.be
Initiatief van Huis van het Kind – Buitenschoolse Kinderopvang - Bonanza

I
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L E E F O M G E V I N G

RUP BOUVELOBOS-HEMSRODE EN STEILRAND MOREGEM
Infoavond op 16 maart | 18u30 | gemeentehuis Wortegem-Petegem

Om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 
structuur regio Leiestreek - ‘Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem’ toe te lichten organiseren 
we een infoavond. Als dit plan wordt goedgekeurd dan veranderen de bodembestemmingen en de 
geldende stedenbouwkundige voorschriften in delen van Anzegem en Gijzelbrechtegem. 

Nog tot en met 21 april 2017 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis (De Vierschaar 1) of je kan het 
raadplegen via: ruimtevlaanderen.be. Meer info via anzegem.be of ruimtevlaanderen.be.

INZAGE SCREENINGSNOTA PLANOLOGISCH ATTEST, DELRUE RENT SERVICES (GROTE LEIESTR.)
De dienst Milieueffect rapportagebeheer (MER) heeft beslist dat er geen plan-MER nodig is. De 
screeningsnota en de beslissing hiervan kan je raadplegen via lne.be/mer-dossierdatabank (dossiernummer 
SCRPL16236) en in het gemeentehuis. 

ASFALTWERKEN
In maart begint de aannemer Van Robays 
met de vernieuwing van asfaltverharding in 
deze straten: Otegemstraat / Pareelstraat 
Vossestraat / Zwevegemstraat / 
Brandgatstraat / Groenstraat / Hollendries 
Ouden Heirweg / Borrestraat / Albrecht 
Rodenbachstraat / Braamstraat / Borreberg. 

De aannemer zal de inwoners zelf verwittigen 
wanneer hij met de werken zal starten.

L E E F O M G E V I N G



kalender 
J A N U A R I

CULTUUR

THEATER 
“DINEZ in de sneeuw” door De spelerij

VR 3.03 | 20U | € 17

J DE STRINGE
` org. Gemeenschapscentrum Anzegem 

m.m.v. Davidsfonds Anzegem-Kaster 

TENTOONSTELLING 
met werk van Bruno Van Dycke 
(olieverf), Krist Depuydt 
(klei) en Rudi Quartier (steen) 
ZA 4.03 T.E.M. ZO 12.03

J OUDE KERK
` open op wo, do en vr van 14u tot 18u  

za en zo van 10u tot 18u  

TONEEL 
"Op het puntje van je tong" door Leen 
Persijn

ZO 5.03 | 15U30

J ZAAL DE SPORTDUIF
` org. VIVA-SVV Anzegem
` iedereen welkom 

CURSUS 
Kalligrafie

DI 7.03 | 19U30

J DEN HERTOG VAN BRABANT (T)
` org. KVLV Tiegem-Kaster
` inschr. tel 056 68 14 40
` ook op 21.03, 28.03 en 4.04 

50 KUNSTWERKEN DIE JE 
MOET ZIEN VOOR JE STERFT

DO 9.03 | 19U30

J MENSINDEZAAL (T)
` org. KVLV Tiegem-Kaster  

LENTECONCERT 
"Local Heroes II"

ZA 11.03 | 19U30 

J ZAAL ANSOLD
` org. KMM De Eendracht, K.H. De 

Eendracht Ingooigem, slagwerkgroep 
Tagadatra

` VVK € 10 - ADD € 12 -12 jaar: gratis

M A A R T

THEATER 
"Double act" door Theater Paljas

MA 13.03 | 14U | € 12

J DE STRINGE
` org. Gemeenschapscentrum Anzegem 

ism SAR
` koffietafel aangeboden 

MUZIEK 
Jonas Winterland

VR 17.03 | 20U | € 13

J ZAAL ANSOLD
` org. Gemeenschapscentrum Anzegem 

m.m.v. Jongerenkoor J’Ansoldo & OC 
d’Iefte Deerlijk 

SUONI DELL’ANIMA (GELUIDEN VAN 
DE ZIEL) DOOR SONIC BUTTERFLY 
VOICES MET IRIS PATTYN EN 
GASTDICHTER EDDY D’HAENENS 

ZA 18.03 | 20U | € 12

J OUDE KERK (V) 
iris@butterflycircles.com 

 
FAMILIEVOORSTELLING 
“De maan in het zand” door Sprookjes 
Enzo (1-3 jaar)

ZO 19.03 | 15U | € 7

J DE STRINGE (V)
` org. Gemeenschapscentrum Anzegem 

ism De Schakel
` € 1 korting voor leden van de gezinsbond
` Een voorstelling die je doet dromen 

met de ogen open

“HISTORIEK, MOGELIJKHEDEN EN 
RESULTATEN VAN HARP(MUZIEK) ALS 
THERAPIE” 

DI 21.03 | 20U 

J KAPEL KLOOSTER SINT-VINCENTIUS
` door Paul Van Egghen en Dominique 

Faveere
` org. DF Anzegem-Kaster

MUZIEKSESSIES 
voor baby en ouder

ZO 26.03 | € 10 PER GEZIN

J OC GROENINGE (K)
` 9u30 (groep 3 tot 9 maanden) – 10u45 

(groep 10 tot 18 maanden) 
` org. Gezinsbond JGA 
` Inschr. 0478 43 65 00 

WORKSHOP 
Bloemschikken

VR 31.03 | 18U30

J ZAAL DE SPORTDUIF
` org. VIVA-SVV Anzegem bis 

LENTECONCERT 
Kon. Muziekver. St.-Cecilia Vichte

ZO 1.04 | 19U30 | € 10

J SINT-STEFANUSKERK (V)
` mmv Drumband Vichte

Jonas Winterland maakt intelligente luistermuziek 
met vaak confronterende teksten.



SENIOREN

 
MA 6.03  14u  Bowling J VERTREK IN KASTER & VICHTE - org. Sportdienst 

MA 20.03  14u  Fitheidsnamiddag J ZAAL ANSOLD - org. Sportdienst 

DI 21.03  14u  Voordracht 'Flirten in 't Groen' J GASTHOF 'T PARK  

              org. Vief Anzegem (tel 056 68 73 10) 

DO 30.03  14u  Fietstocht Heirweg (15 à 20km) J DE SPELDOORN

                                       org. Sportdienst

Bekijk onze volledige kalender online of blijf op de hoogte via    ! 

SPORTIEF

 
ZA 11.03  Zwemmeeting voor lager J ZWEMBAD ZWEVEGEM - org. Sportdienst 

ZA 25.03  7u-14u  Stijn Streuvelsrally (20-40-60-80-120km)  
          J ZAAL DE LINDE - org. Wielervrienden Ingooigem - ook op zo 26 

ZA 25.03  15u  Wielerwedstrijd Elite zonder contract en beloften 
                J DE SPORTDUIF 

WO 29.03  Avonturenloop voor 1ste-6de leerjaar J SPORTHAL (A)- org. Sportdienst

WO 29.03  Spartanzegem, survival voor middelbaar J SPORTHAL (A)- org. Sportdienst

VARIA

 
NATIONALE 
STERRENKIJKDAGEN

VR 3.03 | 19U 

J GEMEENTESCHOOL BEUKENNOOT 
` ook op za 

 
FAMILIEBINGO

ZA 11.03 | 18U | € 10

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)
` org. supportersclub Sep Vanmarcke 

 
GRATIS CURSUS EHBO

START OP WO 15.03 

J GAVERKE WAREGEM
` org. Rode Kruis Waregem-Anzegem
`  tel 0474 35 23 48 
`  vorming@waregem-anzegem.rodekruis.be 

`

 
INFOAVOND SCHONE KLEREN

DO 16.03 | 19U30

J GEMEENTESCHOOL (I)
` org. Beweging.net Ingooigem, 

Anzegem en Vichte i.s.m. de Schone 
Kleren Campagne, de wereldraad 
Anzegem, fairtrade Anzegem en Oxfam 
Wereldwinkel Anzegem 

 
INFODAG SINT-VINCENTIUS 
ANZEGEM

ZA 18.03 | 14U-18U  

 
PAASONTBIJT/
PAASEIERENRAAP

ZO 26.03 | 8U

J BS HET BOLLEBOS
` voor alle peuters en kleuters van groot-

Anzegem
` org. Ouderraad BS Het Bollebos Anzegem

FEEST

 
PRIJSKAARTING BIEDEN & 
MANILLEN

ZA 4.03 | 17U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)  

EETFESTIJN VAN DE 
BURGEMEESTER

ZO 12.03 | 12U 

J DE STRINGE (V)
` € 16 volw. of € 9 kinderen (aper. inb.)
` reservatie: tel 0475 56 94 76 

SUPPORTERSAVOND SVZW
MA 13.03 

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A) 

EETFESTIJN SV INGOOIGEM
ZO 19.03 | 11U30

J ZAAL DE LINDE (I)
` BBQ met frietjes
` € 16 volw. of € 9 kinderen 

BREUGELFESTIJN 
WIELERVRIENDEN ING.

ZA 25.03 | 19U

J ZAAL DE LINDE (I)
`  € 15 volw. of € 8 kinderen
`  tel 0499 46 65 11

JEUGD

 
FUIF: NEONNACHT

ZA 18.03 | 21U

J DE STRINGE (V)
` org. KSA Vichte meisjes 

WORKSHOP
Cupcakes versieren voor kinderen

ZO 19.03 | 14U30

J ZAAL DE SPORTDUIF (A)
`  org. VIVA-SVV Anzegem bis

Jouw activiteit in de UiT-agenda 
van april? Geef die dan voor 

16 maart 2017 door via 
www.uitdatabank.be. Dit 

infoblad wordt verdeeld in week 
van 3 april 2017.
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R O N D P U N T  A N Z E G E M :  E C O L O G I S C H  E N  K O S T E N B E S P A R E N D !

We krijgen nogal vaak opmerkingen over het rondpunt in 
Anzegem. Velen aanzien de beplanting als ‘onkruid’ omdat dit 
niet voldoet aan de standaardnormen: mooi afgereden gras, alles 
strak en afgelijnd. In 2009 koos Agentschap Wegen & Verkeer, in 
samenspraak met het gemeentebestuur, voor een ecologisch én 
kostenbesparend alternatief: prairiebeplanting.

In tegenstelling tot een grasperkje biedt dit tal van voordelen:

• Langlevende en vaste plantengemeenschap waardoor niet vroeg  
   moet verjongd of herplant worden.

• Zeer milieuvriendelijke vorm van tuinieren: geen duur water,  
   bestrijdingsmiddelen, meststoffen of onderhoudsmachines nodig.

• Deze wilde beplanting trekt bijen en andere insecten aan. 

• Onderhoudsvriendelijk: vier keer per jaar wordt het onkruid  
   gewied. Het gras moet dus niet maandelijks gemaaid worden.

Het nadeel aan deze beplanting is dat er geen wintergroen is. Dit 
wordt gecompenseerd door het spel van bruine en grijze kleurtinten 
van de uitgebloeide plantenmassa’s. Deze blijft in de wintermaanden 
staan om bescherming te bieden aan het gewas. Begin februari 
wordt alles dan afgemaaid om kans te geven aan de bloembollen 
om hun kleurenpracht te tonen. In de lente- en zomermaanden 
kunnen we dan weer genieten van een mooie bloemenzee. Met deze 
beplanting blijven de seizoenen dus herkenbaar.

STRIJD JIJ MEE TEGEN ZWERFVUIL?
zwerfvuilopruimactie | 25 maart | 9u

Op 25 maart 2017 willen we zoveel mogelijk 
inwoners aansporen om een deel van Anzegem 
op te ruimen. Iedereen die de handen uit de 
mouwen wil steken, is welkom om 9u aan 
het Ommersheimplein bij De Stringe.  We 
voorzien je daar van het nodige materiaal 
(zakken, handschoenen, ...) en je kiest zelf het 
op te ruimen gebied. Kom je met een grote 
groep of vereniging, laat dat vooraf weten via 
afvalbeheer@anzegem.be.

Na de opruiming (rond 11u30) trakteert de 
minaraad je nog op een drankje in De Stringe.
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L E V E N  &  W E L Z I J N

L E V E N  &  W E L Z I J N 09

INFOMOMENT MANTELZORGERS: 
HULPMIDDELEN 

Er bestaan tal van hulpmiddelen die het leven van een 
zorgbehoevende sterk kunnen verbeteren. Op deze bijeenkomst 
geven we daar graag wat info over. De namiddag bestaat uit 2 delen. 
We beginnen met een algemene inleiding over de verschillende types 
hulpmiddelen en daarna kan je twee thema's kiezen: 

• mobiliteit: loophulpmiddelen, hellend vlak, scooter, parkeerkaart,…

• comfortabel wonen: gratis advies aan huis voor ergo, bad-,til-en  
   traplift, douchestoel,…

• veiligheid: sleutelkast, personenalarm, gsm, bewegingsmelder, …

• dagelijkse hulpmiddelen voor bij het eten, aankleden, lezen, ... 

PRAKTISCH

   J Kleine Kluis

Inschrijven bij Sociaal huis - Dienst Sociaal Welzijn:

tel 056 78 26 23 | mantelzorg@anzegem.be

Meer info: www.anzegem.be/mantelzorg 

DI 14.03 14u-16u

Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de groepsaankoop 100% 
groene elektriciteit en aardgas van de Provincie West-Vlaanderen 
ontvangt tegen 16 maart een voorstel op maat. Wil je graag nog wat 
info of hulp bij de overstap? Kom dan naar onderstaande zitdagen in 
het Sociaal Huis (L. Bauwensstr. 40):  
di 21.03 - 14u-18u30 of do 30.03 - 9u-12u

Of maak een afspraak: tel 056 78 83 33 of  
charlotte.catteeuw@anzegem.be.

• Het jaarlijks belastbaar  
   bruto-inkomen van het  
   huishouden mag niet hoger 
   zijn dan € 17.649,88  
   verhoogd met € 3.267,47 per  
   persoon ten laste (persoon  
   ten laste= lager dan € 3.140  
   (excl. gezinsbijslag en onder- 
   houdsgeld voor kinderen)).

• Ook voor wie een verhoogde  
   tegemoetkoming van de  
   ziekte- en invaliditeits- 
   verzekering heeft en voor  
   personen met een schuld- 
   overlast.

• De levering van huisbrandolie,  
   verwarmingspetroleum type  
   C of bulkpropaangas moet  
   plaatsvinden in 2017. Je krijgt  
   een toelage voor max. 1.500  
   liter en dit moet je binnen  
   de 60 dagen na levering  
   aanvragen.

• Meebrengen? Factuur of  
   leverbon, paspoort, bank- 
   rekeningnummer, klever van  
   de mutualiteit en recentste  
   aanslagbiljet belastingen  

           Sociaal Huis / OCMW

           tel 056 77 88 28

HEB JE RECHT 
OP EEN 

VERWARMINGSTOELAGE?

G R O E P S A A N K O O P  E N E R G I E

I
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V R I J E  T I J D

KAREL DEMEULEMEESTER 
WINT CULTUURTROFEE 
EN KEVIN DEMEESTERE 
EN DARLIN VALCKE ZIJN 

SPORTFIGUUR

Karel kreeg de cultuurtrofee als erkenning voor zijn jarenlange inzet op cultureel vlak in onze gemeente.

Hij was in de jaren 80 & 90 de eerste voorzitter van de cultuurraad en legde mee de basis voor heel wat 
initiatieven die tot op vandaag nog steeds een vervolg kennen  

Kevin Demeestere (jeugd) en Darlin Valcke (volwassenen) kregen dan weer de titel ‘sportfiguur 2017’. 
Kevin zette in 2016 enkele knappe prestaties in atletiek (cross, steeple) neer en Darlin nam o.a. deel aan 
de Europese kampioenschappen zwemmen voor masters in Londen.

Alle andere laureaten vind je op www.anzegem.be.

GENIET VAN HET 
UITZICHT!

Sinds kort staan er drie 
kijkvensters in ons landschap: 
aan de voetgangerstunnel aan de 
Nieuwstraat, de Broeklindeweg 
en de Doornstraat. Ze geven aan 
waar je je bevindt en er staat 
ook een korte tekst van Stijn 
Streuvels op.

SPARTACUS
Een hindernissenloop voor alle jongeren van het 1e-6e middelbaar 
die in Anzegem wonen of schoollopen. Zand, modder, zeep en 
water zijn maar een paar van de kernwoorden! 

   J Sporthal Anzegem - Inschrijven voor 24 maart 
(teams van vier personen) - Alle deelnemers krijgen een aandenken en 
voor supporters is er een sfeercafé!

www.anzegem.be/sport

WO 29.03 15u
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M / V / X :  J E  B E N T  W I E  J E  B E N T

BESTAAN ER TYPISCHE JONGENS EN MEISJES? 
EN BESTAAN ER DAN OOK 'ECHTE' JONGENS- EN 

MEISJESBOEKEN?

Houden alle meisjes van roze en prinsessen? 
En alle jongens van draken en ridders? Wat 
betekent het om een jongen of een meisje te 
zijn? Wat als je je geen van beide of net allebei 
voelt? De X biedt hierbij een alternatief voor 
alle personen die zich niet in de M (man) of de V 
(vrouw) kunnen terugvinden.

Een bijzonder thema voor de Jeugdboekenmaand: 
over jezelf zijn, identiteit, rolpatronen, jongens/
meisjes en alles daar tussenin. 

M/V/X begint bij jongens en meisjes. Maar het wil 
hen niet lijnrecht tegenover elkaar zetten. Het wil 
hen doen bewegen. Kriskras en door elkaar. 

M/V/X gaat over wat kinderboeken zeggen, met en 
zonder woorden. Is de held echt altijd een jongen?  

M/V/X gaat over kijken naar wat er staat en zien 
wat er niet staat.

M/V/X wil weten wat lezen doet terwijl je groeit en 
uitzoekt hoe de wereld (inclusief jezelf) in elkaar 
zit. 

M/V/X gaat over namen noemen. Hoe zou je 
graag heten? Jongen? Meisje? Ontdekker? 
Streepjessokken-fan? Hoe wil je dat anderen je 
noemen? Want als je een naam hebt, dan besta je. 

M/V/X gaat over boodschappen die je niet in de 
supermarkt doet. Het gaat over de boodschappen 
die in elk kinderboek zitten.

Acteur/auteur Dimitri Leue en MNM-presentatrice 
Karolien Debecker zijn de bekende meter en peter 
van de Jeugdboekenmaand: 'Eigenlijk zou M/V/X 
geen thema mogen zijn. Eigenlijk zou iedereen 
gewoon mogen zijn wie hij of zij of het is. Helaas is 
dat niet zo.'

Tijdens de maand maart komen heel wat 
lagere schoolkinderen langs in de bib om het 
jeugdboekenspel te spelen of een auteur aan het 
woord te horen.

BOEKENTIPS

3-6 jaar    De mama’s van Sterre 

   6-9 jaar Botje en de zeven schroefjes

9-12 jaar De jongen in de jurk    

   12-15 jaar De hongerspelen    

Meer info of boekentips: kom eens langs in de bib!
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een buiten-kans!

Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?
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60  JAAR HUWELIJK  VERLEYEN MICHEL EN 
VANHOUTTE MARIE-LOUISE

TECHNISCHE DIENST RUIMDE IN ALLE 
STRATEN HET ZWERFVUIL OP
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