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INTERVIEW MET TWEE ONTHAALMAMA’S
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Onthaalouders hebben het doorheen de jaren niet makkelijker
gekregen. Waar ze zich vroeger
enkel moesten toespitsen op de
kinderen komt er meer en meer
administratie bij kijken. Toch
kunnen we in Anzegem met trots
zeggen dat het huidige kinderopvangaanbod gedragen wordt door
heel enthousiaste en gedreven
mensen. Hieronder laten we Vicky
Verstraete (al 6,5 jaar zelfstandig
onthaalmama in het Knakkedoetje) en Jeaninne De Brauwer
(al 13 jaar onthaalouder) aan het
woord.
“Ik zie heel graag kindjes”, steekt
Vicky van wal. “Ik vind het fantastisch om hen te helpen opgroeien
in de eerste jaren van hun leven.
Om hen te helpen ontwikkelen van
klein baby’tje tot vrolijke peuter die
klaar is om naar de klas te gaan.
Toen ik tien jaar was, zei ik al dat ik
onthaalmoeder wilde worden. Het
is gewoon fantastisch, je krijgt er
veel liefde voor terug. Ik heb echt
van mijn hobby mijn beroep kunnen
maken.”
Voor Jeaninne was het dan weer
een ‘late roeping’: “Ik ben 13 jaar
onthaalouder en in september ga
ik met pensioen. Ik ben begonnen
om mijn dochter, die onthaalmama
was in Bavikhove, te ondersteunen.

Toen ze besloot opnieuw aan het
werk te gaan als verpleegster, ben
ik gestart in Ingooigem. Eerst ving ik
de kinderen op in mijn woonkamer,
maar al snel besliste ik de keuken
uit te breiden, zodat ik werk en privé
wat gescheiden kon houden. Sowieso ben ik toch meer in de keuken
aanwezig, aangezien de kinderen
dagelijks verse soep en eten krijgen”, aldus Jeaninne.
Vicky en Jeaninne merken op dat er
in vergelijking met vroeger heel wat
meer administratie bij de job komt
kijken. “Vroeger kon je volledig met
de kinderen bezig zijn, tegenwoordig
moet alles geregistreerd worden. In
het begin had ik het daar toch moeilijk mee”, zegt Jeaninne.
Toch haalt de liefde voor hun job
nog steeds de bovenhand. “Ik ben
telkens weer ontroerd bij de eerste
keer: een eerste tandje, eerste stapjes, eerste woordjes, … Daar word
ik gelukkig van. Ik vind het super
om die speciale momenten mee te
mogen maken”, aldus Vicky.
“Het mooiste is de kinderen te zien
evolueren en dat je hen wat kan
bijbrengen”, gaat Jeaninne verder.
“Ik heb mijn job altijd graag gedaan.
Ik heb veel kinderen en veel verschillende karakters leren kennen.
Er vloeien dus soms wat traantjes
als een kindje naar school vertrekt,

maar gelukkig komen veel kindjes
nog eens op bezoek.”
“Ook ik heb het wel altijd wat moeilijk als de kindjes naar school vertrekken”, zegt Vicky. “Het is telkens
weer afscheid nemen van een kindje
en de ouders die ik 2,5 jaar lang
bijna dagelijks zag en waar je een
hechte band mee hebt opgebouwd”,
besluit ze.

Op zoek naar opvang?
In onze gemeente kunnen kinderen van 0 tot 3 jaar terecht in
elke deelgemeente. Hierbij kan
je kiezen tussen gezinsopvang
(max. 8 kinderen) of groepsopvang (vanaf 8 kinderen). Via de
kinderopvangwijzer heb je een
overzicht van alle opvanginitiatieven en hun vrije plaatsen (www.
kinderopvangwijzer.be).
Adviseren?
Wil je als ouder iets mee te
zeggen hebben over het kinderopvangbeleid (van 0 tot 12 jaar)
in onze gemeente? Dan kan je
je aansluiten bij de adviesraad
Lokaal Overleg Kinderopvang
(LOK).Op 21 maart wordt het LOK
opnieuw samengesteld. Interesse? Neem dan zeker contact op
via loka@anzegem.be

A A N KO O P E S C O LY S E N H E R O P B O U W K E R K
IN VRAAG EN ANTWOORD
In de gemeenteraad van 31
januari 2019 werd er beslist de
heropbouw van het schip van de
afgebrande Sint-Janskerk voorlopig uit te stellen. Dit komt omdat
de ramingen hoger oplopen dan
voorzien en omdat het bestuur
overweegt de site Escolys (Heirbaan 73) aan te kopen. Daar zou
men alle gemeentelijke diensten
kunnen centraliseren.

slechts op één plaats moet zijn voor
diverse contacten met de gemeente
en zou ook zorgen voor een efficiënter gebruik van middelen en een
betere interne communicatie.

Waarom Escolys en hoeveel zou
dat kosten?
Escolys is een voormalig interieurstoffenweverij die vorig jaar de boeken neerlegde. Hoewel het gemeentebestuur deze beslissing betreurt,
zou het voor Anzegem wel een buitenkans zijn om alle diensten, zowel
technisch als administratief, daar te
centraliseren. Nu zit de gemeentelijke dienstverlening verspreid over
de verschillende deelgemeenten. Dit
bemoeilijkt de interne organisatie,
vraagt veel onderhoudskosten aan
de gebouwen en is voor onze inwoners soms verwarrend.

Wat gebeurt er met de heropbouw
van de kerk?
De kerk is een beschermd monument. Dat wil zeggen dat we moeten
rekening houden met de richtlijnen
die ons opgelegd worden door
Onroerend Erfgoed. In samenspraak
met hen werd besloten om het oudste deel van de kerk (= het koor, de
sacristie en de toren) te restaureren
naar de oorspronkelijke staat. Men
begint nog dit jaar met deze restauratiewerken. De kostprijs hiervoor
bedraagt 2,4 miljoen euro.

De piste om Escolys te kopen, wordt
momenteel nog onderzocht. Mocht
het bestuur uiteindelijk beslissen de
site te kopen, dan zal dat met één
doel voor ogen zijn: een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de inwoners van Anzegem. Deze centralisatie zou er immers voor zorgen dat je

Escolys kost 7,5 miljoen euro en dit
voor gebouwen met een totale oppervlakte van ongeveer 2,5 hectare,
die op een terrein van een kleine 6
hectare staan.

De heropbouw van het schip wordt
nog eventjes uitgesteld. Eerst was
men van plan dit schip in twee te
delen: een liturgische ruimte waarin
ook socio-culturele activiteiten konden plaatsvinden en een plaats voor
de gemeentelijke diensten. Deze
plaats was echter beperkt, waardoor
een doorgedreven centralisatie van
de gemeentelijke dienstverlening

daar niet zou lukken.
De oorspronkelijke kostprijs voor de
heropbouw van het schip werd op
4,6 miljoen euro geraamd. Uit recente besprekingen bleek echter dat
de werkelijke kostprijs zo’n 700.000
euro hoger zal liggen.
Door die meerprijs en omdat men
plots de kans heeft Escolys aan te
kopen, waar er veel meer mogelijkheden zijn, werd er beslist de heropbouw van het schip uit te stellen. Dit
gebeurde in samenspraak met het
kerkbestuur. Eens er een beslissing
over Escolys is genomen, zal men
samen met het kerkbestuur bekijken
hoe men het schip van de kerk zal
invullen.
Wat zal er dan gebeuren met het
verzekeringsgeld van de afgebrande kerk?
Aangezien de kerk eigendom is van
de gemeente, betaalt de verzekering het geld dan ook uit aan het
gemeentebestuur. Een deel van
dit geld zal men gebruiken voor de
restauratie van de kerk en de heropbouw van het schip.
Een ander deel zou men ook kunnen
gebruiken voor de realisatie van de
nieuwe administratieve locatie in
Escolys. Het verzekeringsgeld mag
hiervoor dus gebruikt worden.

ALGEMEEN
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SCHOONMA(A)K(ST)ER GEZOCHT!
We zijn op zoek naar een een schoonma(a)k(st)er (E1-3) voor een deeltijds contract (25 uren per week) voor bepaalde duur van 6 maanden (met optie tot omzetting naar contract onbepaalde duur bij een positieve eindevaluatie).
Je staat in voor de hygiëne en netheid en de logistieke taken binnen het patrimonium van de gemeente Anzegem.
Ben jij de persoon die we zoeken? Aarzel dan niet en solliciteer nu!
Kandidaturen moeten uiterlijk op vrijdag 8 maart 2019 bij aangetekend schrijven verstuurd worden aan de Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd worden in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

i

www.anzegem.be/vacatures

ANZEGEM.BE
IN’T NIEUW
Onze website kreeg een stevige
upgrade en zit in een nieuw jasje.

SLUIT JE AAN BIJ DE FAIRTRADE TREKKERSGROEP
Al 9 jaar mogen we ons trots een FairTrade-gemeente noemen. Dat wil
zeggen dat we eerlijke handel ondersteunen en geregeld de FairTrade-handel onder de aandacht brengen.
Wij zoeken nog mensen die zich willen aansluiten bij de gemeentelijke
trekkersgroep. Deze groep adviseert en ondersteunt het bestuur en
neemt verschillende initiatieven: Week van de FairTrade, FairTrade@
school, internationale dag van de FairTrade, ... Daarnaast promoot men
de eerlijke handel, de FairTrade-producten en de korte keten.

i
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Dit was meteen ook de ideale
gelegenheid om de informatie
over de gemeente en het Sociaal
Huis (OCMW) te bundelen op één
website. www.ocmwanzegem.be
bestaat dus niet meer.

Bestaat wel nog altijd: het Thuisloket. Hiermee kan je digitaal
documenten aanvragen en afhalen (bv. attest woonst, uittreksel
strafregister, ...). Hiervoor hoef je
dus niet maar naar het gemeentehuis te komen.
www.anzegem.be

wereldraad@anzegem.be of lieven.vandendriessche60@gmail.com

ALGEMEEN

VLAAMSE RENOVATIEPREMIE 2019
Met de renovatiepremie steunt de
Vlaamse overheid eigenaars die
een eigen woning van minstens
30 jaar oud willen renoveren of
die een bestaand gebouw willen
omvormen tot woning.
Wie kan de renovatiepremie aanvragen?
Als je de premie aanvraagt als
eigenaar-bewoner voor de enige
woning die je bezit. Hierbij wordt
een inkomensvoorwaarde opgelegd.
Als je de premie aanvraagt voor
een woning die je verhuurt aan een
sociaal verhuurkantoor geldt er geen
inkomensgrens.
Welke werken komen in aanmerking?
De werken zijn verdeeld in vier categorieën.
• Categorie 1: de structurele elementen van de woning: werken
aan de funderingen, de muren,
de draagvloeren en de trappen.
• Categorie 2: het dak: werken
aan dakgebinte, dakbedekking,
goten en afvoer.
• Categorie 3: het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en
buitendeuren, die voldoen aan
de ventilatievoorzieningen van
het Energiebesluit.
• Categorie 4: de technische
installaties: werken aan de elek-

trische installatie, de sanitaire
installatie in badkamer en toilet
en de centrale verwarming.
Hoeveel bedraagt de premie?
De premie wordt berekend per
categorie van werken. Voor elke
categorie van werken is een geldig
factuurbedrag van minstens 2.500
euro (exclusief BTW) nodig om recht
te hebben op een premie.
Afhankelijk van het inkomen, kan
de aanvrager aanspraak maken op
20% of 30% van de door Wonen
Vlaanderen goedgekeurde facturen.

Wanneer aanvragen?
De premie is aan te vragen na de
voltooiing en facturering van de
werken uit een bepaalde categorie.
De factuur mag maximaal 2 jaar oud
zijn.

i

www.wonenvlaanderen.be/
premies/de-vlaamse-renovatiepremie of via Beter Wonen in het
gemeentehuis, iedere woensdag na
afspraak: tel 056 62 12 36,
beterwonen@anzegem.be.

GLASBOLLEN?
ALLEEN VOOR GLAS!
Vaak merken we dat men niet alleen
glas in de glasbollen gooit, maar
ook ander huisvuil. Soms vinden
we naast de glasbollen ook lege of
volle dozen, kratten, zakken, glas of
andere voorwerpen. Dit wordt beschouwd als sluikstort. Wie betrapt
wordt mag zich verwachten aan
een boete.
Wist je trouwens dat je geen glas
in de glascontainers mag gooien
tussen 20u en 8u?

Niet toegestaan:
hittebestendig glas (bv. ovenschotels), porselein en aardewerk, stenen
flessen, opaalglas en kristal en vlak
glas

ALGEMEEN
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kalender
M

A

CULTUUR
VERTELTHEATER:

FAMILIEVOORSTELLING:

“Wat valt er?” door Dimitri Leue

“Ja, maar neen!” door Sputnik

VR 8 OM 20U

VR 15 OM 19U30

J DE STRINGE(V)

J DE STRINGE(V)

` € 14

`€7

` org. GC De Zinnen Anzegem m.m.v.

` org. GC De Zinnen Anzegem m.m.v.

Davidsfonds Anzegem-Kaster & OC
d’Iefte Deerlijk

SMARTPHONE VOOR
BEGINNERS
ZA 9 OM 9U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

A

R

T

ouderraden
` In deze muziektheatervoorstelling van

Kathleen Vandenhoudt en Rik Tans
worden jongeren ondergedompeld in de
thema’s van hun eigen leefwereld. Vrolijk
maar ook best spannend, stoer maar
ook teder. Swingende liedjes waar je als
ouder ook blij van wordt!

THEATER:
“Vriendinnen” door Marleen Merckx &
Annemarie Picard

ZONDAGOCHTENDCONCERT

MA 11 OM 14U

ZO 17 OM 11U

J DE STRINGE(V)

J OUDE KERK(V)

` € 12

` € 12,5

` org. Gemeenschapscentrum Anzegem

` met werken van Mendelssohn, Franck,

i.s.m. seniorenadviesraad
` koffietafel aangeboden

door l’Orgue de Sax

Sibelius en Lemmens

DIGIE CAFÉ: EHBO
VIVA-VOORDRACHT

MA 18 OM 18U30

“diabetes”

J BIBLIOTHEEK ANZEGEM

DI 12 OM 14U30

` org. Bib Anzegem

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

TENTOONSTELLING

VOORDRACHT:
Reiki Healing op Ladies’ evening
DO 28 OM 19U30

J GEMEENTESCHOOL INGOOIGEM

MUZIEK:

“Expo Arte4”

“Ruimte” door Stef Bos

` € 7 (niet-leden: €10)

ZA 23

` org. Gezinsbond Ingooigem

DO 14 OM 20U

J OUDE KERK(V)

J DE STRINGE(V)

` elke dag open van 14u tot 18u

TONEELVOORSTELLING

` org. GC De Zinnen Anzegem m.m.v. CC De

` met schilderijen (acryl op doek, aquarel)

Ginds, tussen de netels”

Schakel Waregem
` UITVERKOCHT

van 7 kunstenaars uit Bredene

ZA 30 OM 20U

J DE STRINGE (V)
` door toneelgroep Streven Vichte
` ook op za 5 en zo 6 april

SPORTIEF

JEUGD

VARIA

UITWAAITOCHT

SPELLENUURTJE

FAMILIEBINGO

ontbijt + themawandeling

in het thema van de jeugdboekenmaand

ZA 9 OM 19U

ZO 10 OM 8U15

VR 8 OM 15U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

J KERK VICHTE

J BIB ANZEGEM

` org. Supportersclub Sep Vanmarcke

` € 12 (niet-leden: € 17)

` toegang gratis

FUIF

NATIONALE
STERRENKIJKDAGEN

OPEN RUGBY DAG:

Neonnacht

VR 15 OM 19U

“Scrum & Get me”

ZA 16 OM 21U

J GEMEENTESCHOOL DE

ZO 10 OM 13U

J DE STRINGE(V)

BEUKENOOT(V)

J DEN OUDEN KOESTAL(T)

` 21u

` ook op za

` org. Tiegem Tigers Ladies

` org. KSA Vichte meisjes

VIVA LINEDANCE

ASPIRANZA

START GRATIS CURSUS
E.H.B.O.

VR 15 OM 20U

ZA 23 OM 21U

MA 11 VAN 19U TOT 22U15

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

J LANDERGEMSTRAAT 1

J RODE KRUIS LOKAAL IN WAREGEM

` iedereen welkom

` org. Chiro Anzegem

` org. Rode Kruis Anzegem-Waregem

` org. Femma Bruisend Vichte

` 0474 35 23 48 – vorming@waregem-

ATLETIEK: VIJFKAMP

GRATIS PAASEIERENRAAP

WO 20 OM 13U

ZO 31 OM 11U

J SPORTHAL ANZEGEM

J BASISSCHOOL HET BOLLEBOS(A)

` org. Sportdienst Anzegem

` voor alle peuters en kleuters van groot-

STIJN STREUVELSRALLY

` ook paasontbijt + opendeur

Anzegem

anzegem.rodekruis.be

SENIOREN
VOORDRACHT:
“Grootouders in de 21e eeuw”
DI 19 OM 14U

J GASTHOF ’T PARK(T)

ZA 23 VAN 7U TOT 14U

J ZAAL DE LINDE(I)

VIVA-KINDERNAMIDDAG

` € 7 (niet-leden: € 10)

` 20-40-60-80-120 km

ZO 31 OM 15U

` 056 68 73 10

` org. Wielervrienden Ingooigem

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

` org. Vief Anzegem

` ook op zo 25 van 7u30 tot 12u

WANDELING

WIELERWEDSTRIJD

DO 26 OM 14U

Elite zonder contract en beloften

J MOREGEM

ZA 30 OM 15U

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

`gratis

FIETSTOCHT
Grijsloke (20km)

FEEST
PRIJSKAARTING BIEDEN EN
MANILLEN

DO 28 OM 14U

J DE KLEINE KLUIS(G)
` € 1,5
` org. Sportdienst Anzegem

ZA 16 OM 17U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

APRIL BOWLING
MA 1 OM 14U

BREUGELFESTIJN

J OPSTAP BUS IN TIEGEM EN VICHTE

wielervrienden Ingooigem

` € 10

ZA 23 OM 19U

J ZAAL DE LINDE(I)
` € 17 (€ 10 voor kinderen)
` info: 0499 46 65 11

Jouw activiteit in de UiT-agenda van april? Geef die dan voor
13 maart door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in
week van 1 april en bevat alle activiteiten tot en met 30 april 2019.

INFOMOMENT MANTELZORGERS
OVER TUSSENKOMSTEN EN PREMIES
Mijn moeder heeft ook poetshulp,
net als haar buurvrouw. Waarom
heeft zij dan geen recht op een
tegemoetkoming zoals de buurvrouw? Kan ik een premie ontvangen voor de zorg van mijn zoon/
partner met een handicap?
Als mantelzorger is er naast de
dagdagelijkse zorg ook de financiële kant die een zorg kan zijn. Het
zorglandschap verandert snel en
sommige financiële tussenkomsten
kregen een nieuwe naam.
Termen zoals zorgbudget, Vlaamse sociale bescherming, ... doen
soms wenkbrauwen fronsen...Wat,
wanneer heb ik er recht op en hoe
aanvragen?

hoevenden
inkomensvervangende tegemoetkomingen
•
integratietegemoetkoming
Ook de lokale premies worden nogmaals overlopen.
•

We staan stil bij onder andere:
•
zorgbudget voor ouderen met
een zorgnood
•
zorgbudget voor zwaar zorgbe-

i

ma 18.03
OC Groeninge, Groeningestr. 2
14u -16u | gratis
Inschrijven voor 11 maart via
mantelzorg@anzegem.be

PRIKKELDAG IN DE KINDEROPVANG
De Week van de Zorg vindt plaats van maandag 11 maart tot en met zondag 17 maart 2019. Tijdens deze Week
staat het brein centraal.
De kinderjaren zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het brein en de kinderopvang en Huizen van het
Kind spelen hierin een cruciale rol. Daarom organiseren we op 12 maart een Prikkeldag. Een dag om te tonen dat
kinderopvang zo veel meer is dan zorg alleen en in grote mate bijdraagt aan de ontwikkeling van (het brein van) een
kind. We stellen onszelf de vraag “Hoe kunnen wij het jonge brein stimuleren en prikkelen?” We brengen in beeld
hoe kinderen elke dag opnieuw uitgedaagd en geprikkeld worden via allerlei activiteiten. Maar ook de begeleiding,
medewerkers en coördinatoren worden geprikkeld door de kinderen die een inspiratiebron zijn vol nieuwe en creatieve ideeën. Deze ideeën geven wij ook de ruimte en inspireren ons.
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WELZIJN

Festival van
het Landschap
25
31.03

Tiegem,
Land van Streuvels

01
07.04

Sint-Denijs,
Land van Mortagne

doorlopend
ma zo

Verhalen in het landschap:
luisterfietstocht

doorlopend
ma zo

Verhalen in het landschap:
luisterfietstocht

Tentoonstelling Stedelijke
Kunstacademie Waregem
(niet op za)

Expo: Vensters op heden,
verleden en toekomst. Het
cultuurhistorische landschap van
het West-Vlaamse interfluvium

Expo: Vensters op heden,
verleden en toekomst. Het
cultuurhistorische landschap van
het West-Vlaamse interfluvium
14:00

Erfgoedwandeling door het
landschap

20:00

Lezing Veerle Van Eetvelde

do 04.04

20:00

Lezing Olivier Dochy

za 06.04

14:00

Fietstocht langs de Trimaarzate

20:00

Documentaire: Plannen voor plaats

09:00

Fietstocht: Op zoek naar
landschappelijke sporen van
een roemrijk verleden in het land
van Mortagne

di 02.04

ma 25.03

19:00

Yoga in het landschap

di 26.03

20:00

Lezing Joris Capenbergh

woe 27.03 14:00

Fototentoonstelling SOBEKA

Streuvelswandeling

do 28.03

20:00

Lezing Arnout Zwaenepoel

vr 29.03

20:00

Documentaire: Rivers & Tides

za 30.03

14:00

Boerenlandschapsfietsroute

zo 31.03

10:00

Landschapswandeling

10:00

Muzikaal marcheren door het
landschap

11:00
18:00

STIL.het paviljoen

11:00
18:00

STIL.het paviljoen

11:30

Aperitiefconcert

12:00
14:00

12:00
14:00

Lokale landschapslunch

Lokale landschapslunch

13:00

13:00
Landschapstekenen met
natuurlijke materialen (6 tot 9 jaar)

Landschapstekenen met
natuurlijke materialen (6 tot 9 jaar)

14:00

Wildplukwandeling

14:00

Bushcraft voor kinderen
(8 tot 12 jaar)

16:00

Creëer je eigen eeuwenoude
landschapstapijt (9 tot 12 jaar)

15:00

Verhalen over het
Sint-Arnolduspark

16:30

Optreden Jasmien Aernout

16:00

Creëer je eigen eeuwenoude landschapstapijt (9 tot 12 jaar)

16:00

Literair en muzikaal programma:
Van Vos & Wezel, Astrid Haerens,
Anneleen Van Offel

zo 07.04

14:00

Trage wegenwandeling

VRIJE TIJD
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A N N E L E E N D E S E Y N B A AT O P N I E U W C A F E TA R I A S I N T- A R N O L D U S PA R K U I T
In 2019 mag Anneleen Deseyn opnieuw de cafetaria
in het Sint-Arnolduspark uitbaten. Van juni tot en met
half september zal de cafetaria opnieuw op woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag open zijn.
Maar Anneleen begint er ook al vroeger aan, want vanaf
17 maart is de cafetaria elke eerste en derde zondag van
de maand open en in de kleinere vakanties zal dat elke
zondag zijn. Je kan ook op andere momenten bij haar
terecht met groepen of verenigingen.
Anneleen wil dit jaar nog meer inzetten op bijkomende
animatie voor jong en oud, hou dus zeker haar aankondigingen en haar ‘Tiegemboskalender’ in de gaten
en kom van het verfrissende aanbod met aangepaste
versnaperingen genieten!

WAT IS GROEN EN MAAKT JE LESSEN RIJKER?
Je Lerarenkaart 2019, natuurlijk!
Die móet je op zak hebben! Je vindt ze in de bib van
Anzegem, Vichte en Ingooigem. Twijfel je waar je ze kan
ophalen: tel 056 68 14 22 of bibinfo@anzegem.be.

NIEUWSBRIEF VAN DE BIB
Wil je op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt
in de bib? Schrijf je dan in op onze maandelijkse
nieuwsbrief. Dit kan via:
bibinfo@anzegem.be of via het formulier op de
website van de bib.

Iedereen Leest
presenteert

JEUGDBOEKENMAAND

JEUGD
BOEKEN
MAAND
1-31
MAART
2019

Vrienden
vOOR AlTiJD
Jeugdboekenmaand.be
Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Jacques & Lise — vorm Kris Demey
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VRIJE TIJD

iedereenleest.

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden,
vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden,
onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden,
verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.
Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap.
De hele maand zijn er activiteiten in de bib: er komen auteurs vertellen aan
de leerlingen, klassen komen het Bibster-spel spelen met de tablet en het
voorleesuurtje gaat deze maand ook door in Ingooigem en Vichte!
Voorleesuurtje ‘Vrienden voor altijd’
vr 8 maart | Bib Anzegem | 15u30-16u30
wo 13 maart | Bib Ingooigem | 13u30-14u30
wo 13 maart | Bib Vichte | 15u30-16u30

WINNAARS SPORT- EN CULTUURTROFEE
De sporttrofee van 2018 ging naar Abdullahi Hussein
(-16 jaar) en Hilde Ervyn (+16 jaar). Abdullahi won
o.a. het Belgische, Vlaamse en provinciale kampioenschap veldlopen en Hilde Ervyn werd o.a. Belgisch
kampioen indoor verspringen en provinciaal kampioen indoor verspringen en kogelstoten.
Paul Verleyen mocht de cultuurtrofee in ontvangst
nemen als erkenning voor zijn jarenlange inzet op
cultureel vlak in onze gemeente. Deze culturele duizendpoot vereeuwigde het Anzegems dialect in een
dialectboek, is sinds jaar en dag een van de drijvende
krachten achter het Davidsfonds Anzegem, geeft
lezingen over zijn grote passie schelpen en verzorgt
gidsbeurten over ons lokaal erfgoed zoals over Tiegem en zijn kunstenaarsverleden.

SAMEN SPORTEN
MET JE MINI-ME?
Heeft je peuter ook
veel energie en heb
je zin om samen met
hem te bewegen? Laat
het ons weten en dan
kijken wij hoe je samen
met andere ouders een
uurtje kan ravotten met
je kleine kapoen!
Laat ons weten waar,
wanneer, hoe, zodat we
een sportuurtje kunnen
organiseren voor jou en
je peuter!
anzegem.be/sportersbelevenmeer

N IE UW : QIG O NG VO O R 5 5 +
Qigong, maakt het lichaam sterk en soepel, het verbetert het immuunsysteem & de
energiehuishouding, het geeft de geest meer rust, balans en kracht. Door middel van
lichaamsbeweging, ademhalingstechnieken en meditatie breng je je lichaam en geest
in balans en het heeft ook een helend effect op eventuele fysieke klachten.

i

2, 9, 16, 23 mei en 6 en 16 juni | 10u-11u | € 5 per les | Sporthal Anzegem
inschrijven verplicht via 056 68 02 02 of sportdienst@anzegem.be

INSCHRIJVINGEN PAASVAKANTIE
Wij hebben opnieuw heel wat in petto voor jouw kind tijdens de paasvakantie. Een
overzicht vind je op www.anzegem.be/kriebelkrant. Inschrijven gebeurt via I-school
en dit vanaf maandag 25 maart om 19u voor het aanbod van de Sport- en Jeugddienst en vanaf 27 maart om 19u starten de inschrijvingen voor de Buitenschoolse
Kinderopvang. Nog geen inloggegevens of ben je je gegevens kwijt? Vraag deze
tijdig aan via inschrijven@anzegem.be. Hulp nodig bij het inschrijven of geen
computer? Op maandag en woensdag kan je tussen 18u45 en 20u terecht in het
secretariaat van de Buitenschoolse Kinderopvang, Kerkstraat 113.

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

RITA LANNEAU

JAAK COREELMAN

MARTINE CROMMELINCK

Of via  /  / info@anzegem.be

JEUGDDIENST DOEKÉ ZOT

DAVY DEWAELE

VOORUITBLIK
Denk je mee over het meerjarenplan?
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