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BINNEN 10 JAAR ZULLEN ER 20%
MEER 65-PLUSSERS ZIJN.
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Nog nooit in de geschiedenis werden de mensen zo oud en bleven
ze zo lang in goede conditie. De
senioren van vandaag zijn actief
en vormen een belangrijk sociaal
kapitaal voor onze samenleving.

worden en daar helpen we bij. De
gemeentelijke dienst Sociaal Welzijn
en de Thuiszorgdiensten van het
OCMW slaan hiervoor de handen in
elkaar en vormen nu de dienst Zorg
en Welzijn.

We leven zo’n 10 jaar langer in
vergelijking met 50 jaar geleden. Dat
is goed nieuws, maar in Anzegem
zorgt dit ervoor dat onze bevolking
in de komende 10 jaar zal ‘vergrijzen’. In 2027 zouden we op een
bevolkingsaantal van 15.000 met
zo’n 4400 65-plussers zijn. Dat zijn
er zo’n 20% meer in vergelijking met
dit jaar. Deze vergrijzing stelt ons als
gemeente voor grote uitdagingen.
Zullen er dan voldoende aangepaste of aanpasbare woningen zijn?
Moeten we onze dienstverlening
uitbreiden? Hoe gaan we de vereenzaming tegen?

Wat is hun aanbod?
Via de dienst Zorg en Welzijn kan je
maaltijden aan huis laten leveren,
een klusjesman laten langskomen
en je huis laten poetsen. Daarnaast
kan je ook een beroep doen op het
zorgnetwerk Annah. De vrijwilligers
van Annah komen gratis langs om
gewoon eens een ‘klapke’ te doen
of om je te helpen met kleine taakjes
(bv. rolluiken optrekken, buitenzetten
vuilnis, …). Daarnaast voeren ze je tegen kilometervergoeding - naar de
winkel, dokter, ...

Thuisblijven
De grootste wens van veel ouderen
is zo lang mogelijk thuis te blijven.
Samen met de leeftijd neemt echter
ook de behoefte aan comfort en
veiligheid toe. De keuze om thuis
te blijven moet dus goed omkaderd

Is je woning minder geschikt of te
groot geworden? Dan kan je een seniorenwoning of een assistentiewoning huren (dat zijn aangepaste flats
waar je ook een beroep kan doen op
extra ondersteuning).
Vereenzaming
De voorbije jaren probeerden we in

samenwerking met de seniorenraad
de senioren uit hun huis te krijgen,
om zo de vereenzaming tegen te
gaan. Zo is er ‘Oes Plekke’ waarbij
55-plussers tegen een kleine prijs
een maaltijd kunnen eten, met aansluitend een activiteit (bv. danscafé,
wandeling, …). Daarnaast organiseren de enthousiaste vrijwillgers van
de seniorenraad ook nog eens tal
van andere activiteiten (bv. uitstappen, infomomenten, koffienamiddag,
...). Om hierbij zeker iedereen mee
te hebben, kunnen mensen die
het financieel moeilijk hebben, hun
UiTkansenPAS gebruiken. Hiermee
krijgen ze 80% korting op de vrijetijdsactiviteiten.
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Wil je meer info of wil je
weten op welke diensten en
tegemoetkomingen je recht
hebt? Dan helpt ‘Zorg en Welzijn’ je
verder.
Contact: Sociaal Huis, Lieven
Bauwensstraat 40, tel 056 77 88
28, sociaalhuis@anzegem.be of op
een van de zitdagen in de deelgemeenten. Lukt het niet om langs te
komen, dan komen ze aan huis.

START BOUW ZWEMBAD

Samen met Deerlijk bouwen we een zwembad aan het Ommersheimplein. Dit zwembad komt er in de eerste
plaats op vraag van onze verenigingen en scholen, maar zal ook voor de gewone recreatieve zwemmer
opengesteld worden.
Het zwembad wordt 25x10meter groot, met daarbij een ploeterbadje van 10x5meter. Daarnaast voorziet men ook
een cafetaria. De totale kostprijs bedraagt 6.000.000 euro en hiervoor kregen we een subsidie van 1.137.500 euro
van Sport Vlaanderen. De rest van het bedrag delen we met Deerlijk.
Begin december start men met de grond- en bouwwerken. Vanaf dan wordt ook het wandelpad tussen De Stringe
en de N36 afgesloten. In plaats daarvan voorzien we voor de voetgangers en fietsers tijdelijk een ander pad. De
aanvoer van de materialen zal gebeuren via de Vlaschaardstraat. Aan de aannemer vragen we wel om het vrachtverkeer zoveel mogelijk te vermijden bij het begin en het einde van de schooltijd.
Het zwembad zal in het voorjaar van 2020 klaar zijn. De scholen kunnen vanaf september 2020 terecht in ons
zwembad.
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Wie meer info wil over het zwembad en de werken, kan terecht op www.anzegem.be/zwembad.
Ondervind je als buurtbewoner problemen tijdens de werken of heb je een vraag? Contacteer dan gerust
dienst Openbare Werken via openbare.werken@anzegem.be of tel 056 69 44 36.

Grote Leiestraat

PROVINCIE KIEST TRAJECT OMLEIDINGSWEG
De provincie West-Vlaanderen heeft een keuze gemaakt
voor het tracé voor de omleidingsweg rond Anzegem.
Die moet het dorpscentrum van Anzegem, Tiegem,
Ingooigem en Vichte ontlasten van zwaar verkeer.

rotonde

Het tracé dat uiteindelijk gekozen werd, is een combinatie van ‘tracé Noord B’ en ‘tracé 3’. Het ligt ten
westen van de Lange Winterstraat en loopt via een
brug over de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde, waarna
het de spoorlijn volgt en vervolgens afbuigt richting de
Bevrijdingslaan. Zo wordt de spoorwegovergang aan
het station in Anzegem vermeden.

Kerkstraat

Berglaan
spoorweg
station

Nu de tracékeuze bekend is, kan er een provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgestart worden die
de ruimte voor de realisatie van een omleidingsweg
voorziet. De voorlopige vaststelling van het PRUP en
het openbaar onderzoek zijn voorzien voor eind 2019.

i
Bevrijdingslaan

www.west-vlaanderen.be.
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G E Z O C H T : B E D I E N D E B U I T E N S C H O O L S E K I N D E R O P VA N G
Als bediende BKO sta je in voor de goede werking van
één van de kinderclubs van de kinderopvang. Je staat
in voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van de
kinderen en je werkt mee aan de opvoeding, verzorging
en begeleiding van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar.
Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief
hoogstaande buitenschoolse kinderopvang, naar maat
van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden.
We leggen een werfreserve aan voor deze functie (halftijdse functie, contractueel verband: bepaalde duur van
max. drie maanden of in vervangingscontract).

i

www.anzegem.be/vacatures

O P Z O E K N A A R E E N K E R S T PA K J E ?
WAAROM GEEN ANZEGEMBON?
Ben je op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk of
twijfel je wat te kopen? Dan is de Anzegembon de perfecte oplossing! Deze kan je in het hoofdgemeentehuis
(De Vierschaar 1) en in het Sociaal Huis (L. Bauwensstraat
40) kopen. De bonnen kunnen bij 171 Anzegemse ondernemers ingeruild worden.
www.anzegem.be/anzegembon

HEF MET ONS HET GLAS OP HET NIEUWE JAAR!
za 12 januari | 19u-23u | De Stringe
inschrijven voor 3.01 via tel 056 69 44 40 of
www.anzegem.be/nieuwjaarsreceptie
Wij leggen opnieuw twee bussen in die tussen 17u30
en 22u30 door alle deelgemeenten passeren om zo
iedereen veilig van en naar De Stringe te brengen. Om
de 20 minuten zal je een bus kunnen nemen.
Dit zijn de haltes: kerkplein Ingooigem (kant graf Stijn
Streuvels) • kerkplein Tiegem • Tiegemstraat, parking
vroeger restaurant Kasterhof (Kaster) • Statieplein
(Anzegem) • kerkplein Anzegem (aan de bushalte aan
beide kanten van het Dorpsplein) • Kerk Heirweg.

SLUITINGSDAGEN EINDEJAAR
Alle diensten zijn gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en 1 en 2 januari.
Bijkomende sluitingsdagen hoofdgemeentehuis: 22 en 29 december.
De Jeugd-, Sport- en Cultuurdienst en dienst Toerisme en Internationale
Samenwerking zijn volledig gesloten van 24 december tot en met 2 januari.
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HOE PROPER IS DE ANZEGEMSE LUCHT?

Dat valt nog goed mee. Zo blijkt
uit het grootschalige Curieuzeneuzen-onderzoek dat de luchtkwaliteit (concentratie NO2) in
heel Vlaanderen heeft gemeten.

maar het kan natuurlijk nog beter.
Zeker als je weet dat in 2013 luchtvervuiling verantwoordelijk was voor
naar schatting 467.000 vroegtijdige
overlijdens in Europa.

De meeste meetpunten in Anzegem
scoorden goed, een beperkt aantal
meetpunten scoorden gewoon tot
matig. De slechtste meetpunten
bevinden zich dicht bij de drukkere
verkeersassen. Lokaal kunnen er wel
grote verschillen zijn: bv. meetpunt
Hertog van Brabant (vlak langs
gewestweg, gesloten bebouwing)
scoort matig en het nabijgelegen
meetpunt aan de Mensindezaal (verder van gewestweg, open bebouwing, bomen in de directe omgeving) scoort dan weer wel goed.

Wat kan je zelf doen?
Auto’s, brommers en vrachtwagens
zorgen voor hoge concentraties roet,
fijn stof, .. op plaatsen waar mensen
wandelen, fietsen, … Een gouden
vuistregel die je blootstelling aan
vuile lucht bepaalt is de afstand van
de bron tot je neus. Hoe dichter je
bij de bron bent en hoe langer je
wordt blootgesteld, hoe schadelijker. Ook in je wagen word je er aan
blootgesteld. Kies dus niet altijd
voor de wagen, maar overweeg ook
eens de alternatieven!

Anzegem scoort dus redelijk goed,

We wonen in een groene en landelij-

ke gemeente en dat biedt heel veel
voordelen. Wist je dat planten in je
tuin verschillende verontreinigende
componenten uit de lucht kunnen
filteren? Denk dus eens na over
de juiste beplanting op de juiste
plaatsen.
Verwarming heeft ook een grote
invloed op de luchtkwaliteit. Het is
veruit de belangrijkste bron van fijn
stof en ander kankerverwekkende
stoffen in Vlaanderen. Binnen deze
categorie is vooral houtverbranding
heel slecht. Enkele uren hout stoken,
zorgt al snel voor evenveel fijn stof
als 1000 kilometer met de auto
rijden. Slim verwarmen is dus de
boodschap.
Alle resultaten en alle tips vind je
terug op www.curieuzeneuzen.be.

GEEF JE KURKEN EEN TWEEDE LEVEN!
Nog op zoek naar een goed voornemen voor het nieuwe jaar? Begin dan met je kurken apart bij te houden.
Kurk is immers een beperkt beschikbaar natuurlijk materiaal met bijzondere kwaliteiten. Daarom moeten we
het zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Na het sorteren
en vermalen, dienen de kurken als isolatiemateriaal
voor woningen.
Breng dus je kurken naar het recyclagepark. Heb je regelmatig wat te vieren in je feest- of verenigingslokaal?
Vraag dan een inzamelbox aan op
www.west-vlaanderen/kurkinzameling.

ALGEMEEN
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CULTUUR
MUZIEK
“65 jaar TV: Even geduld, de filmlas is
gebroken” door Connie Neefs
MA 10 OM 14U

J DE STRINGE (V)
` € 12
` org. GC de Zinnen i.s.m. seniorenraad
` koffietafel inbegrepen

TONEELVOORSTELLING
“Ik heb Paul zijn sleutel”
J HUGO VERRIESTZAAL (I)

KERSTCONCERT MET
SAMENZANG

` door toneelgroep Lust in ’t Schoone (I)

ZO 16 18U

` ook op 16 en 23 dec. om 17u en op 22,

J SINT-MATTHEUSKERK (G)

ZA 15 20U

26 en 27 dec. om 20u

` met Ensemble Respiro
` €12

DE WARMSTE WINTERAVOND
MET OPTREDEN

` org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

ZA 15 VANAF 17U

KERSTCONCERT

J PARKING ’T GAPERKE (A)

kinderkoor De Arnootjes

` Een actie in het kader van de warmste

VR 21.12 19U

week van Studio Brussel.
` Sfeervolle overdekte parking met talrijke
eet- en drankstandjes, sfeervolle muziek
met een optreden van Leah Bien.
` De opbrengst gaat naar het
antikankerfonds.
` Een organisatie van ‘de vrienden voor het
leven’ (Christine, Martine, Lieve & Katrien)

J KERK KASTER
` In samenwerking met kinderkoor Kalikids

uit Deinze
` € 10 vanaf 12 jaar, drankje inbegrepen

CREATIEF MET BLOEMEN:
BLOEMSCHIKKEN
ZA 22 14U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)
` org. Viva-SVV

JEUGD

SENIOREN

OPTREDEN MOA

VIVA SENIOREN

ZA 8 OM 20U

Afsluiter 2018 met feestmaaltijd

J JEUGDHUIS TOPETEGARE

DI 11 OM 12U

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

WINTERWANDELING
DI 11 OM 14U

VARIA
KERSTHAPPENING TIEGEM
ZA 8 OM 17U

J KERKPLEIN TIEGEM

J KERK GRIJSLOKE
` Nadien wordt er koffie en taart

aangeboden en stellen we ons
beweegaanbod voor 2019 voor.
` Deelname is gratis.

` ook op zo 9 om 16u

JAARLIJKS EINDEJAARSFEESTJE
DANSCONCERT
ZA 8

met optreden van goochelaar Di
Stefano

J DE ARK (A)

DI 18 OM 14U

` met DJ Serge en de KH De Eendracht

J GASTHOF ’T PARK (T)

Anzegem-Ingooigem
` € 10

` koffietafel met dessertbuffet
` € 7 (niet-leden € 10)
` org. Vief Anzegem

PIROBAK

` inschrijven noodzakelijk 0470 20 06 63

ZA 8

J IN ‘T SMESSEPLEIN (I)
` bij Marc en Veerle Steeland
` ook op zo 9

SUPPORTERSAVOND SVZW IN
AANWEZIGHEID VAN SPELERS
MA 10 19U

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

INFOAVOND ENERGIE
MA 17 19U30-21U

J BIB VICHTE
` gratis
` Een leuke sessie vol verrassende tips.

Zonder veel moeite en zonder grote
investeringen kun je al snel een paar
honderd euro per jaar besparen. Geen
extreme toestanden, maar wel een
leuk anderhalf uur, vol praktische info
waarmee je meteen aan de slag kunt!
Voor iedereen die graag geld en energie
bespaart met weinig moeite!

Jouw activiteit in de UiT-agenda van januari? Geef die dan voor
10 december door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld
in week van 31 december en bevat alle activiteiten tot en met 5 februari.

STROOMTEKORT DEZE WINTER?
Om een ongecontroleerde stroomuitval in het hele
land te vermijden heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken ons land in verschillende zones
ingedeeld. Deze zones kunnen van het elektriciteitsnet afgeschakeld worden om zo een stroomuitval te
vermijden.
In totaal zijn er acht zones. Er zal per keer 1 zone voor
maximum 3 uur worden uitgeschakeld. Een eerste afschakeling gebeurt normaal tussen 17u en 20u.
De eerste gemeenten die zullen worden afgeschakeld
zijn degene die verenigd zijn in zone 8. Anzegem werd
zelf in verschillende zones ingedeeld (zone 1, 3, 4, 6 en
7) . Wil je weten in welke zone jouw straat is opgenomen? Check dan de site van Eandis.
7 dagen op voorhand verwittigd
Stel dat er een stroomtekort dreigt, dan zullen we dit 7
dagen op voorhand weten. De bedoeling is dat we die
periode gebruiken om zelf op ons elektriciteitsverbruik
te letten. Blijft de dreiging tot afschakeling? Dan weten
we dit één dag op voorhand. Wij zullen de getroffen
bewoners dan verwittigen via een bewonersbrief. Indien
er effectief afgeschakeld zal worden, dan worden wij één
uur op voorhand verwittigd. Op onze beurt maken we
dit bekend via de website, sociale media en Be-Alert.
Hiervoor kan je je registreren via www.be-alert.be.
Meer info? www.anzegem.be/afschakelplan.

BES PA R EN OP JE EN ERG IEFACTUUR ?
En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het
milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100%
groene stroom van de provincie West-Vlaanderen.
Inschrijven hiervoor kan nog tot 5 februari 2019 via
www.samengaanwegroener.be.
Op 6 februari 2019 is er een veiling en kunnen de
energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg
je een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je
mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet
te veranderen van energieleverancier.
Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven!
Wie hulp wenst bij het inschrijven kan op volgende
data terecht in het Sociaal Huis (Lieven Bauwensstraat 40):
di 11.12 van 14u tot 18u30
wo 09.01 van 9u tot 12u
ma 21.01 van 14u tot 16u30
Of je kan een afspraak maken via tel 056 78 83 33 of
charlotte.catteeuw@anzegem.be

i

Algemene info: tel 0800 18 711 of
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be

E B OX : DE DIGITALE B R IEVENB US VOOR OVERH EID SD OCUMEN TEN
In jouw beveiligde elektronische brievenbus vind je al jouw officiële overheidsdocumenten gecentraliseerd en beveiligd terug. Je kan deze documenten altijd en overal digitaal raadplegen. Vanaf eind 2018 kan je er bijvoorbeeld
alle documenten rond pensioenen en financiën terugvinden. Op termijn zal ook de correspondentie van steden en
gemeenten daar bewaard worden.
Je kan jouw eBox activeren door te surfen naar www.doemaardigitaal.be.
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G R O E I PA K K E T
Vanaf 1 januari neemt Vlaanderen de uitbetaling van
de kinderbijslag over en heet het voortaan Groeipakket. Het geeft gezinnen de kans elk kind te laten
groeien en bovendien biedt het ondersteuning bij de
kosten van de opvoeding van kinderen.
Het groeipakket is er voor alle kinderen tot en met 18
jaar. Er is echter een verschil voor kinderen geboren
voor of na 1 januari 2019.
Meer informatie: www.groeipakket.be.
Heb je nog vragen? Dan ben je welkom in het Sociaal
Huis / Loket van het Kind: tel 056 77 88 28 of
brugfiguur@anzegem.be.

TA A L L A B
V O O R A N D E R S TA L I G E O U D E R S
Taallab is een plek waar anderstalige ouders met kinderen in het basisonderwijs elkaar ontmoeten.
Zo wil men ze vertrouwd maken met de Vlaamse schoolcultuur en de Nederlandse taal. Elke woensdagochtend,
van 8u30 tot 9u45, worden in VBS De Ranke (Kerkdreef
4) vragen van de ouders beantwoord, de schoolbrieven
besproken en een thema toegelicht.
Alle anderstalige ouders zijn welkom! Wie niet zelf tot in
de school geraakt, kan dit laten weten en dan zoeken
we een oplossing: lissah.defraeye@anzegem.be (Sociaal
Huis) of kathleen.dewaele@vbsving.be (VBS De Ranke).

BEN JE 65 OF OUDER

EN REIS JE REGELMATIG MET DE LIJN?
Dan geniet je van een voordelige formule! Met jouw
Omnipas 65+ reis je één jaar onbeperkt met de bus en
tram. Dit jaarabonnement wordt op de MOBIB-kaart
geladen en kost je 53 euro plus een eenmalige administratiekost van 5 euro voor je MOBIB-kaart (die blijft
5 jaar geldig).
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je ook
nog een korting krijgen.
Deze Omnipas kan je online bestellen (www.delijn.be),
in een Lijnwinkel of via post of per e-mail (dan moet
je het aanvraagformulier dat je op de website vindt
invullen en opsturen).

WELZIJN
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TECHNIEKACADEMIE OPNIEUW VAN START
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Anzegem? Ben je graag creatief bezig?
Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie ideaal voor jou!
De Techniekacademie wil kinderen op een onderzoekende wijze laten kennismaken met techniek en technologie. Via 12 concrete workshops worden
kinderen op een unieke manier in contact gebracht met chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica, informatica/robotica.
De lessen starten op 23 januari 2019 en vinden plaats op woensdagnamiddag (twee momenten) en zaterdagvoormiddag. Het aantal deelnemers is per
groep beperkt tot 20. Inschrijven kan vanaf
15 december via www.techniekacademie-anzegem.be.
De deelnameprijs bedraagt € 70, maar er is een fiscaal attest zodat tot 45%
gerecupereerd kan worden. Voor het 2e kind van hetzelfde gezin krijg je € 10
korting. Je kan ook punten sparen via de UiTPAS.

UITBATING CAFETARIA
SINT-ARNOLDUSPARK
Na het succes van de pop-upbar
deze zomer, zijn we op zoek naar
iemand die de cafetaria in 2019
wil uitbaten.

AL TICKETS VOOR DE EERSTVOLGENDE
V O O R S T E L L I N G VA N G C D E Z I N N E N ?

We vragen hierbij dat de cafetaria in de zomerperiode zeker
open is (begin juni t.e.m. half
september). Dit kan volgens
verschillende formules (bv. enkel
open op zaterdag en zondag
of open op woensdag, vrijdag,
zaterdag en zondag, …) en kan
daarnaast aangevuld worden met
een openingsperiode tijdens de
wintermaanden.

Bang van Dendoncker - Jens Dendoncker
humor – za 8.12 – De Stringe – 20u – € 15 – m.m.v. jeugdraad
De winnaar van Humo’s Comedy Cup ’16 vertelt in dit persoonlijk verhaal
over het schijnbaar eindeloos geklungel die jongvolwassenheid met zich
meebrengt, en dit doorspekt met een hoop grappen.

Het inschrijvingsformulier en alle
bijkomende info vind je op www.
anzegem.be/cafetaria. Kandidaturen moeten ons voor 21 december bereiken.

Kerstshow – Lejo
handmime voor kinderen vanaf 3 jaar en hun familie - zo 23.12 – De
Stringe – 10u30 - € 7 – duur voorstelling: 40 min. + aansluitend workshop oogjes maken
Lejo is dat vingerpoppetje met die oogjes, wereldberoemd door zijn filmpjes
op TV in Sesamstraat. Hij komt dit jaar met een heuse kerstshow en brengt
al zijn vrienden mee. Ze versieren een boom, zingen kerstliedjes, ...
Reservaties of meer info : 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be
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VRIJE TIJD

LASERSHOOT VOOR TIENERS
Lasershoot op de Transfo in Zwevegem is een unieke belevenis. Ben je
tussen de 12 en 16 jaar? Aarzel dan niet en schrijf je in voor deze spannende game!
Praktisch: za 19.12 van 13u tot 16u in Transfo Zwevegem
Kostprijs: € 16 (busvervoer inbegrepen)
Inschrijven t.e.m. 10 december via i-school of jeugddienst@anzegem.be.
Volg de Jeugddienst op instagram: ‘moevn_anzegem’ en blijf zo op de
hoogte van alle nieuwtjes!

KERSTVAKANTIE
activiteiten kleuter en lager

Voor kleuters en lagere schoolkinderen staan sportkamp,
Buddy en aanbod van Buitenschoolse Kinderopvang op het
programma.
Alle info staat in de kriebelkrant
en kan je ook terugvinden via
www.anzegem.be/kriebelkrant.
Inschrijven via i-school voor
jeugd- en sportactiviteiten vanaf
10 december om 19u en voor
Buitenschoolse Kinderopvang
vanaf 12 december om 19u.

EEN NIEUWE BIBLIOTHEEKWEBSITE

Collecties, activiteiten en diensten van de bib online
in de kijker
Vanaf 11 december zal de website in een nieuw jasje
zitten waarbij de catalogus, Mijn Bibliotheek en de
bibliotheeketelage één geheel zijn en geoptimaliseerd
zijn voor mobiel gebruik.
Op de nieuwe bibliotheekwebsite kan je als lener:
•
online zoeken in de catalogus van alle Vlaamse
openbare bibliotheken
•
inspiratie zoeken via de bibliotheeketalage of allerhande nuttige informatie vinden over activiteiten
•
materiaal verlengen en reserveren, lijstjes aanleggen, toegang krijgen tot digitale collecties en
lidmaatschappen van verschillende bibliotheken
beheren via de Mijn Bibliotheek-account
Digie Café EHBO
Wil je een demo van de nieuwe website? Kom dan
naar ons Digie Café EHBO en dit op maandag 10
december, 18u30 tot 20u30, bib Ingooigem (Pastoor
Verrieststraat 12).

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

LIESELOT
VANPETEGHEM
NOODWEER
BENELUX

JAAK COREELMAN

ISABELLE DECOSTER

Of via  /  / info@anzegem.be

MYA VERLEYE

VOORUITBLIK
een nieuw jaar!





LIESELOT
VANPETEGHEM
BART
DEMEERLAERE

SEBASTIAAN VANDENBOGAERDE
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