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OPVOEDEN, DAT DOEN WE SAMEN
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Opvoeden staat niet los van andere levensdomeinen. Als gezin
bouw je je eigen toren: een dak
boven je hoofd, werk, goede zorg,
vrije tijd met het gezin, je kinderen
groot brengen. Hoe steviger de
bouwblokken zijn, hoe sterker je
als gezin staat bij het opvoeden.
In deze Week van de Opvoeding
hebben we het over een netwerk van
organisaties en diensten die jou als
gezin ondersteunen op alle domeinen. Want samen sta je sterker. Zo
wordt het makkelijker om als ouder
je batterijen op te laden. Mis alvast
deze activiteiten niet:
Voordracht: ‘Ik mis je…. Verlies en
rouwen bij kinderen’
Het liefst van al wil je je kind het
verdriet van verlies besparen. Maar
wat als iemand ernstig ziek is of
wegvalt? Hoe gaat je kind om met
een echtscheiding? Hoe troost je
het wanneer een vriend verhuist?
Wat kan je zeggen wanneer iemand
sterft in de nabije omgeving en hoe
kan je je eigen verdriet vertalen naar
je kind?
Psychiater Uus Knops geeft ons
meer uitleg over hoe een kind
omgaat met verdriet en hoe je als

ouder het kind kan ondersteunen.
Zij is zelf mama van kinderen uit de
lagere school en heeft ervaring met
rouw door het verlies van haar broer.
Recent is haar boek ‘Casper- een
rouwboek’ verschenen.
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do 16 mei om 20u in zaal
Mensinde, Westdorp 3
inschrijven is gratis en kan via 056
78 26 23 of gwr@anzegem.be of bij
de meewerkende vereniging.
Deze voordracht is een samenwerking van de gezins-en welzijnsraad,
LOKA, gezinsbonden, St-Vincentius, ouderraad vrije basisschool
Anzegem, ouderraad leefschool ’t
Groene Poortje Kaster en ouderraad
Engelhoek.
Op 16 mei vindt er om 19u ook een
inspraakvergadering plaats over
het Sint-Arnolduspark. Geïnteresseerden kunnen beide momenten
combineren.
Mamacafé: EHBO voor jonge
kinderen
Speciale editie: papa’s zijn ook
welkom!
Wat zijn de vier stappen van eerste
hulp? Hoe schat je een verwonding
correct in? We leren snij-, steek-,

bijt-, brand- en gapende wonden
verzorgen. Wat doen wij bij andere
kwaaltjes zoals een tekenbeet, splinter, verloren tand,…?
En niet te vergeten: welk materiaal is
zeker noodzakelijk in de EHBO-koffer?
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do 23 mei om 20u in zaal
Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemstraat 42.
inschrijven is gratis, maar noodzakelijk wegens beperkte plaatsen:
loka@anzegem.be
Boekstartdag @ bib Anzegem
We verwennen op zondag 18 mei
tussen 10u en 12u onze allerkleinsten met mini-voorleessessies en
yoga. Ouders kunnen dan ook alles
te weten komen over voorlezen,
boeken of spelletjes.
Plaatsen zijn beperkt. Inschrijven
via: bibinfo@anzegem.be of
tel 056 68 14 22.
Opvoeden is samen lachen, huilen,
praten, eten,….
Opvoeden is soms ook de aanleiding
voor een discussie, tot 10 tellen,
volhouden, twijfelen aan jezelf of er
heel even tussenuit willen zijn

A A N KO O P S I T E E S C O LY S
Het gemeentebestuur van Anzegem heeft site Escolys (Heirbaan
73) gekocht. Dit heeft het bestuur
gedaan met slechts één doel voor
ogen: een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle inwoners van
Anzegem.
Escolys is een voormalig interieurstoffenweverij die vorig jaar de
boeken neerlegde. Hoewel het gemeentebestuur deze beslissing betreurt, is het voor Anzegem wel een
mogelijkheid 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.
Deze centralisatie zal ervoor zorgen
dat de Anzegemnaar slechts op
één plaats moet zijn voor diverse
contacten met de gemeente en
zal ook zorgen voor een efficiënter
gebruik van middelen en een betere
interne communicatie. We gaan
dus voor een kwaliteitsvolle dienst-

verlening die toch dicht bij onze
inwoners staat. Het is zeker niet de
bedoeling alles weg te trekken uit de
dorpscentra. Sommige zaken blijven
immers beter in de dorpskernen (bv.
activiteiten verenigingsleven).
Opmaak totaalvisie
De gemeentelijke diensten zullen
niet meteen verhuizen. Er moeten nog verbouwingen uitgevoerd
worden vooraleer Escolys kan
gebruikt worden als een gemeen-

tehuis. Duurzaam, energiezuinig en
efficiënt zullen hierbij voorop staan.
Daarnaast willen we ook rekening
houden met de gebouwen die na de
centralisatie leeg komen te staan.
Krijgen die een nieuwe bestemming,
blijven die bestaan, worden die
verkocht? Dit alles zullen we in een
totaalvisie gieten.
In het najaar zullen alle inwoners de
kans krijgen om de gebouwen te
bezoeken.

A N Z E G E M G A AT V O O R I N S P R A A K

Schrijf je in voor het klimaatberaad of geef ons jouw idee voor het
Sint-Arnolduspark
Het klimaatberaad
wo 8.05 om 19u in zaal Ansold
We beginnen de avond met een spreker die meer uitleg geeft over het klimaat en de problemen die op ons afkomen. Vervolgens kan je deelnemen
aan verschillende gesprektafels. Inschrijven is verplicht en wel via
www.anzegem.be of tel 056 69 44 54.
Inspraakmoment Sint-Arnolduspark
do 16.05 om 19u in cafetaria Sint-Arnolduspark
We willen graag jullie invalshoeken en ideeën over het Sint-Arnolduspark
horen. Aansluitend kan je de voordracht ‘verlies en rouwen bij kinderen’
volgen die om 20u plaatsvindt in de Mensindezaal.
Heb je een leuk ideetje maar kun je niet aanwezig zijn op de dag zelf?
Tijdens de openingsuren van de cafetaria staat er een ideeënbus!
Enquête
In de aanloop naar de opmaak van het meerjarenplan kan je jouw mening
kwijt. Dit kan via deze enquête: www.anzegem.be/brainstorm. De enquête
vind je ook op papier in het gemeentehuis, sociaal huis en de bibliotheken.

ALGEMEEN
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WERELDRAAD BEZOEKT AFRIKAMUSEUM. REIS JE MEE?
Op zaterdag 22 juni trekt de wereldraad met een bus naar het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren. In het verleden
hadden we bijzonder sterke contacten met Congo, Rwanda en Burundi, zelfs direct via Anzegemnaren die in Afrika
actief waren. We hadden geregeld nuttige invloed op het land, maar er waren vaak ook mensonterende praktijken en
uitbuiting. Tijd dus voor een kritische terugblik en mogelijk een hoopvol perspectief. Tijdens deze uitstap ontmoet je
ook de leden van de wereldraad en kan je kennismaken met andere geïnteresseerden.

i

Praktisch
za 22.06, vertrek om 9u aan de kerk van Anzegem, terug rond 18u.
Prijs: 10 euro, inclusief vervoer, toegangsticket en rondleiding met gids.
Plaatsen zijn beperkt! Haast je dus en schrijf je voor 1 juni in via wereldraad@anzegem.be of tel 056 68 82 50.

P O L I T I E W E R K T VA N A F 1 M E I O P A F S P R A A K
Het werken op afspraak heeft voordelen voor jezelf en voor de politieambtenaar die je zaak behandelt. Je hoeft
niet meer in een lange rij aan te schuiven, je kan zelf het beste moment kiezen, je weet op voorhand welke documenten en informatie je best bij hebt en je kan op meer discretie rekenen. De politieambtenaar kan de nodige tijd
op voorhand inschatten en een aantal zaken voorbereiden.
Hoe maak je een afspraak?
Via www.pzmira.be.
Geen internet of ben je niet zo handig met online werken? Je kan ook een afspraak maken door tijdens de
kantooruren te bellen naar tel 056 62 67 00. Je kan ook een afspraak telefonisch boeken via het nummer van de
lokale politiepost: tel 056 77 67 12.
Geen politie meer voor bepaalde documenten
Verloren identiteitskaart, (Kids-ID), rijbewijs of reispas? Bel onmiddellijk DOCSTOP via tel 0800 2123 2123.
Daarna kan je bij dienst Bevolking terecht en hoef je dus niet meer langs het politiekantoor. Let wel! Niet-Belgen
moeten nog steeds aangifte doen bij de politie bij verlies/diefstal.
Wat met dringende politionele bijstand?
Uiteraard kan je voor echt dringende politiebijstand nog steeds rekenen op de interventieploegen via tel 112/101.
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WEES WIJS VOOR JE VERTREK OP REIS!
Naar een land waar een internationaal paspoort vereist is voor
Belgen?
Zorg dat je minstens twee weken op
voorhand jouw reispas aanvraagt in
het gemeentehuis. Iedereen heeft
immers een eigen paspoort nodig.
Elke aanvrager moet zich persoonlijk
aanmelden en 1 pasfoto die voldoet
aan de normen meebrengen.
Een internationaal paspoort kost
€ 71,50 voor meerderjarigen en
€ 35,50 voor -18-jarigen.
Naar een land waarvoor een identiteitskaart volstaat?
Ben je 12 jaar of ouder, dan heb je
een identiteitskaart nodig. Let er op
dat de kaart nog voldoende lang
geldig is.
Kids-ID
Dit is een document voor kinderen
onder de 12 jaar.
Wie het ouderlijk gezag over het
kind uitoefent, kan de Kids-ID
aanvragen in het gemeentehuis of in
het Sociaal Huis. Het kind moet ook
aanwezig zijn bij de aanvraag.
Dit document moet minstens drie
weken op voorhand aangevraagd
worden, kost € 7,60 en hiervoor is 1
pasfoto die aan de normen voldoet,
vereist.
Opgelet: een Kids-ID blijft maar 3
jaar geldig. Als je kind reeds een Kids-ID bezit en hij/zij gaat binnenkort

D A G VA N D E B U R E N
Op vrijdag 24 mei 2019 is het
internationale Burendag. Nodig
je buren uit voor een hapje, een
drankje en een fijne babbel. Het
gedroomde excuus om je buren te
leren kennen.
Dus haal alvast tuinmeubelen en
picknickmand van onder het stof
en reserveer 24 mei om gezellig te
keuvelen en tafelen met de buren!
www.dagvandeburen.be

naar het buitenland, gelieve er dan
zeker op te letten dat die Kids-ID
nog voldoende lang geldig is.
Toelating voor een buitenlandse
reis
Wie jonger is dan 18 jaar en in het
buitenland wil reizen zonder ouders
of zonder iemand die wettelijk het
gezag over haar/hem draagt, moet
steeds een toelatingsformulier meenemen.
De ouders of de personen die het

wettelijk gezag uitoefenen, vragen
dit formulier aan in het hoofdgemeentehuis van Anzegem of in het
Sociaal Huis.

Zeker spelen?
Contacteer dienst Burgerzaken
(tel 056 69 44 41 of 43), jouw
reisbureau of de ambassade van
het land van bestemming of surf
naar www.diplomatie.be.

S L U I T I N G S DAG E N
Alle gemeentelijke diensten (ook
bib en recyclageparken) zijn
gesloten op woensdag 1 mei en
van donderdag 30 mei tot en met
zondag 2 juni.
Een overzicht van onze sluitingsdagen vind je op
www.anzegem.be

ALGEMEEN
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CULTUUR
CONCERT K.H. DE EENDRACHT
ANZEGEM-INGOOIGEM:
“Tussen wel en wee”
ZA 4 OM 19U30

J ZAAL ANSOLD(A)
` VVK € 12 – ADD € 15
` res. 0476 96 98 46

TENTOONSTELLING:
“Wood Inspiration”
ZA 4

J OUDE KERK(V)
` met werk van Ann Wattiez en Luc Sintobin
` open op za van 10u tot 18u, op zo van 11u

tot 18u en op weekdagen op afspraak via
tel 0477 03 12 28
` tem zo 12

TENTOONSTELLING DIRK DE
HULSTERS
ZA 18

J OUDE KERK(V)
` t.e.m. zo 26

DIGIE CAFÉ XL: ONLINE EN
MOBIEL BETALEN
DO 23 OM 20U

J BIB ANZEGEM

TENTOONSTELLING
klei en verf

HET NIEUWE CULTUURSEIZOEN: EEN TIPJE VAN DE SLUIER
Benieuwd naar het volgende seizoen van GC De Zinnen?

Noteer dan zeker donderdag 6 juni in je agenda. Tussen 18u30 en 21u
ben je welkom in de Mensindezaal (Westdorp 3) voor onze presentatiedag.
Ook dit seizoen passeren heel wat bekende namen de revue o.a. Roel
Vanderstukken, Charlotte Anne Bongaerts, Raymond Van het Groenewoud, Guga Baul, Buurman, Sabien Tiels, David Cantens, Joke Emmers,
exclusieve ligconcerten voor ouders en hun baby…
Deze dag is dé uitgelezen kans om je abonnementskeuze ter plaatse aan
ons door te geven (al vanaf 3 verschillende voorstellingen mogelijk) en
voor de producties met een beperkt aantal tickets een zitje te bemachtigen. Ook jongeren krijgen uitstekende prijsvoorwaarden!

ZA 1 JUNI OPEN VAN 14U TOT 18U30

J OUDE KERK(V)
` met werk van Mady Lannoy (keramiek

beelden), Magda Verbeke (keramiek
beelden), Wivine Van Maelzaeke
(schilderijen), Paul Gheskiere (fotografie)
en Hubert Volckaert (schilderijen)
` ook op zo 2 juni

Hou in ieder geval begin juni onze website, facebookpagina en je brievenbus in de gaten voor de nieuwe seizoensbrochure en kom zeker langs!

SPORTIEF

JEUGD

VARIA

NACHT VAN DE KOERS

VOETBAL,

WORKSHOP

Het koersvoorjaar anders bekeken

5-6de leerjaar

haarvlechten en feestkapsels

DI 30 APRIL OM 19U30

WO 08.05 OM 13U15

ZA 4 OM 14U

J DE STRINGE(V)

J 3-KAVEN ANZEGEM

J DE STRINGE(V)

` presentatie: Renaat Schotte
` gasten: Philippe Gilbert, Adrie van der Poel

en Tom Steels
` humor met cabaretier Karel Declercq

` € 5 (niet-leden: € 7)

SPELLENUURTJE

` org. Gezinsbond Vichte

VR 10 OM 15U30

` res. 0496 79 89 96

J BIB ANZEGEM

` € 12
` res. www.megavelo.be/nacht-info

AVONTURENLOOP

` t.v.v. Kom op tegen Kanker

1-6de leerjaar

` org. Megavelo

WO 15.05 OM 13U15

J SPORTHAL ANZEGEM

GROTE PRIJS VENTIE SPOELIES
ZA 4 VAN 19U TOT 23U

` 056 68 73 10

` 20 km

` res.: denachtlichtjesvzw@gmail.com

` € 1,5

` t.v.v. Kom op tegen Kanker

` org. Sportdienst Anzegem

VIVA-WANDELEN MET
BREUGHELMAAL

WANDELING
DI 28 OM 14U

ZA 4 OM 16U

J KERK STASEGEM

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

` gratis

` vooraf inschrijven

FITWANDELING

6 E FAMILIEWANDELING DE
NACHTLICHTJES VOOR KOM
OP TEGEN KANKER

MA 3.06 OM 14U

J KLEINE KLUIS GRIJSLOKE
` gratis

ZO 5 VRIJE START TUSSEN 7U EN 15U

` springkasteel, bar en tombola

` € 7 (niet-leden: € 10)

J ZAAL DE LINDE(I)

` org. VZW De Nachtlichtjes

` € 5 per deelnemer

J GASTHOF ’T PARK(T)

DO 23 OM 14U

` € 18

` sneukeltocht voor de allerkleinsten

DI 21 OM 14U

FIETSTOCHT DE LINDE

J DE STRINGE(V)

` diverse afstanden

GEHEUGENTRAINING

` org. Vief Anzegem

Fietsen op rollen

J DE STRINGE(V)

SENIOREN

INSCHRIJVINGEN
ZOMERVAKANTIE
We hebben opnieuw heel wat in petto voor
jouw kind. Alle info via
www.anzegem.be/kriebelkrant.
Inschrijven via i-school:
Jeugd/sport op maandag 13 mei om 19u
BKO op woensdag 15 mei om 19u

FEEST
VIVA-MOEDERDAGFEEST
DI 14 OM 14U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)
` iedereen welkom

SCHOOLFEEST:
“We stappen de wereld rond”
ZA 18 OM 14U

J DE STRINGE(V)
` Podiumspektakel door alle leerlingen

gevolgd door een BBQ om 18u
Jouw activiteit in de UiT-agenda van juni? Geef die dan voor
15 mei door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in week
van 3 juni en bevat alle activiteiten tot en met 1 juli 2019.

KAARTING BIEDEN OF
MANILLEN
ZA 1 JUNI OM 17U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

OVERZICHT OPENINGSUREN EN CONTACTGEGEVENS
BEWAAR DEZE PAGINA!

Hoofdgemeentehuis Anzegem
J DE VIERSCHAAR 1

056 69 44 40 (enkel telefonisch bereikbaar
tijdens de openingsuren)
info@anzegem.be
Openingsuren:
ma
9u-12u
di
9u-12u
wo
9u-12u
14u-18u30 *
do
9u-12u
vr
9u-12u
za
9u-11u *
* Op deze momenten is alleen dienst
Burgerzaken open.

Recyclageparken

(Sport, Jeugd en Huis van het Kind)

Recyclagepark Anzegem

J LANDERGEMSTRAAT 1

J LANDERGEMSTRAAT 6

056 68 02 02 (enkel telefonisch bereikbaar
tijdens de openingsuren)
sportdienst@anzegem.be, jeugddienst@
anzegem.be, huisvanhetkind@anzegem.be

afvalbeheer@anzegem.be
0471 81 13 14 (enkel tijdens openingsuren)

Openingsuren:
ma
9u-12u
di
9u-12u | 14u-17u
wo
9u-12u
do
9u-12u
vr
9u-12u

Diensten die je terugvindt in het
hoofdgemeentehuis: Burgerzaken
& Bevolking, Omgevingsontwikkeling, Gemeentelijke Infrastructuur,
algemeen directeur, Personeel &
Organisatie Financiën, Communicatie, Archief en ICT

Dienst Cultuur, Toerisme &
Internationale samenwerking

Sociaal Huis

Openingsuren:
ma
9u-12u*
di
9u-12u | 14u-17u*
wo
9u-12u*
do
9u-12u*
vr
9u-12u
*Enkel dan is dienst Internationale
Samenwerking open.

J LIEVEN BAUWENSSTRAAT 40

056 77 88 28 (enkel telefonisch bereikbaar
tijdens de openingsuren. In noodgevallen is het Sociaal Huis bereikbaar via de
hulpdiensten)
sociaalhuis@anzegem.be
Openingsuren:
ma
14u-16u30
di
14u-18u30
wo
9u-12u
do
14u-16u30
vr
9u-12u
In het Sociaal Huis vind je naast
de sociale dienstverlening ook een
beperktere dienstverlening van
dienst Burgerzaken & Bevolking.
Je kan in het Sociaal Huis bij hen
terecht voor: aankoop Anzegembon
en afvalzakken, adres- en beroepswijziging, bewijs van leven, nationaliteit, samenstelling gezin en woonst,
aanvraag en afhalen identiteitskaart
en Kids-id, reistoelating minderjarige, stemmen bij volmacht, wettigen
handtekening, aangifte orgaandonatie en wilsbeschikking wijze van
teraardebestelling.
8

Sport- en Ontmoetingscentrum Torrebos

ALGEMEEN

J WESTDORP 3

056 68 82 50 (enkel telefonisch bereikbaar
tijdens de openingsuren)
cultuur@anzegem.be, toerisme@anzegem.
be, wereldraad@anzegem.be

Buitenschoolse Kinderopvang
J KERKSTRAAT 113

056 71 93 78
0476 34 26 88 (van 7u tot 18u30)
kinderopvang@anzegem.be
Openingsuren:
ma
9u-12u
di
9u-12u | 14u-17u
wo
9u-12u
do
9u-12u
vr
9u-12u

Uitleendienst

Recyclagepark Vichte
J OTEGEMSTRAAT Z.N.

afvalbeheer@anzegem.be
0471 81 13 23 (enkel tijdens openingsuren)
Openingsuren van beide parken
di
10u-11u45 | 14u-17u45
wo
14u-18u15
do
14u-17u45
vr
10u-11u45 | 14u-17u45
za
9u-14u45

Bibliotheek
Bibliotheek Anzegem
J LANDERGEMSTRAAT 1A

056 68 14 22 (enkel tijdens openingsuren)
bibinfo@anzegem.be
openingsuren
ma
16u-19u
wo
13u-19u
do
16u-19u
vr
15u-19u
za
11u-15u
Uitleenpost Vichte
J OMMERSHEIMPLEIN 4

openingsuren
ma
16u-17u30
wo
17u-20u
za
10u-11u30
Uitleenpost Ingooigem
J PASTOOR VERRIESTSTRAAT 12

openingsuren
ma
17u30-19u
wo
14u-17u
za
10u-11u30

J INGOOIGEMSTRAAT 7

056 77 15 94 (enkel tijdens openingsuren)
Openingsuren:
ma & vr: 13u-18u

Tip: ons Thuisloket is 24 op 24 en
7 dagen op 7 beschikbaar!
www.anzegem.be/thuisloket

VROLIJK JE STRAAT OP MET BLOEMEN EN WIN!
Haal die zakken potgrond, bloempotten en –bollen boven, bebloem je gevel en/of voortuin en krijg hiervoor een prijs!
Iedere deelnemer krijgt een Anzegembon van 10 euro. De eerste drie in een categorie krijgen een Anzegembon ter
waarde van 75, 50 of 30 euro.
Inschrijven kan voor volgende categorieën: gevel | voortuinen en gevels | groen verzorgde voortuin | groenverzorgde
voortuinen met vaste planten | beplanting bij (landbouw)ondernemingen.
Hoe inschrijven?
Schrijf je vóór 31 mei 2019 in via www.anzegem.be/ bebloemingswedstrijd of schriftelijk naar gemeentebestuur Anzegem, loket Lokale Economie, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of tel 056 69 44 48. Vermeld hierbij zeker je categorie. Een jury komt dan in juli langs om alle inzendingen te keuren.

BEDRIJVENGIDS

Een overzicht van alle Anzegemse ondernemingen
Ben je dringend op zoek naar een loodgieter in jouw
buurt? Dan biedt www.anzegem.be/bedrijvengids soelaas. Met één simpele klik vind je alle contactgegevens
en openingstijden van alle ondernemingen in Anzegem.
Als ondernemer zorg je er dus best voor dat jouw gegevens in de bedrijvengids up-to-date zijn. Dit kan aan
de hand van de login die je van ons hebt gekregen. Vind
je deze niet meer terug? Contacteer dan dienst Lokale
Economie (056 69 44 47 of economie@anzegem.be).
Daarnaast stelt de bedrijvengids de gemeente ook in
staat om vlugger te communiceren met onze ondernemingen. Wil je dus op de hoogte gehouden worden van
wegenwerken, lokaal economisch nieuws, initiatieven
voor ondernemers? Vul dan zeker je e-mailadres ook in.

WELK BEDRIJF VERDIENT DE DOEND’RIK?
Jaarlijks zetten we onze (startende) ondernemers in
de bloemetjes. Ken jij een onderneming (of ondernemer) die in aanmerking komt voor een (startende)
Doend’rik? Laat het ons dan weten via
www.anzegem.be/doenderik.
De genomineerden worden voorgesteld tijdens het
ondernemerscafé van juni. Daarna kunnen inwoners
stemmen op hun favoriete onderneming. De winnaars
worden op het ondernemerscafé van september bekend gemaakt.

WELZIJN
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BK WIELRENNEN VOOR JUNIORES
Samen met VZW Anzegem Cycling organiseren we op zondag 2
juni het Belgisch Kampioenschap
op de weg voor de vrouwen en
mannen juniores. Deze wedstrijd
zal voor verkeershinder zorgen.
Van 10u tot 19u is alle verkeer
verboden op volgende straten van
het parcours:
Oudenaardestraat - Heirbaan – Materzeelstraat – Hulstweg – Sint-Antoniusstraat – Scheihoekstraat
Schernaai – Tiegemberg - Kapellestraat - Walbrugge – Bergstraat
Hellestraat – Tjampensstraat
Pastoor Verrieststraat – Ingooigemplaats - Ingooigemstraat – Klijtberg
Bosstraat.
Van 10u tot 19u zijn volgende straten ingesloten door het parcours:
Grasstraat – Veldstraat – Weggevoerdenlaan – Bietenstraat – Koornbloemstraat – Rozenstraat – Klaverstraat – Klijtberg – Klijtstraat – R. De
Clercqstraat – Morgenzon – Sint-Antoniusstraat – Goed Ter Motestraat
Oude Hulstweg – Schellebellestraat
Hoogveld – Reigemstraat – Antonius-Eik – Lindeplein – Lindendries – Lindeburen – Blommestraat
Leemstraat – Overberg – Hellestraat
Meuleberg – Dolageweg – Onderberg – Warandedreef – Kapelledreef
Huttegem – Landergemweg – Hemelrijk - Lijsternestweg.
Van 10u tot 19u kan je dus met jouw
wagen niet op het parcours, maar je
mag wel het parcours dwarsen aan

AN I M ATO R E N
GE ZOCH T !
Ben je een echt sfeerbeest, een
geboren entertainer of heb je een
creatief wonderbrein? Wil je jouw
talent(en) gebruiken om kinderen
een onvergetelijke zomer te bezorgen? Surf dan als de bliksem naar
www.anzegem.be/animator.
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de kruispunten en dit na akkoord
van de seingever.
Voetgangers en fietsers zijn wel op
het parcours toegelaten (met uitzondering onder de spoorwegbrug in de
Hulstweg).
Van 8u tot 18u geldt er buiten het
parcours ook hier een parkeerverbod:
Ommersheimplein en parking
gemeenteschool, Vlaschaardstraat,
P. Wielemansstraat, Deerlijkstraat,
Oudenaardestraat vanaf P. Busschaertstraat tot Waregemstraat,
Hoekstraat, Ingooigemplaats. Op de

parking van de nieuwe kerk Vichte
geldt er ook een parkeerverbod,
maar dit gaat pas in vanaf 11u30.
We weten dat het niet evident is en
organiseren daarom een infomoment
op zondag 12 mei. Tussen 10u30
en 12u kan je in de raadszaal van
het hoofdgemeentehuis (De Vierschaar 1) terecht om het parcours
te bekijken. Mocht je problemen
voorzien op die dag dan proberen
we die samen met je op voorhand
op te lossen. Daarnaast kan je ons
contacteren via info@anzegem.be of
056 69 44 31.
www.bkanzegem.be.

S PA R TA N Z E G E M
Op woensdag 15 mei organiseert de Sportdienst i.s.m. Sint-Vincentiusinstituut Anzegem een coole survivalrun voor
jongeren van het 1e -6e middelbaar. Klim over hangnetten en tonnen, trotseer waterhindernissen, spring van gebouwen, sluip door de modder, …
Praktisch
•
Groep van 4 deelnemers.
•
Iedereen kan deelnemen, de enige voorwaarde is dat er één iemand van de groep in Anzegem woont of schoolloopt.
•
Gratis
•
inschrijven kan via sportdienst@anzegem.be en dit tot 13 mei.
•
De verkenningsronde start om 15u op het grasveld achter de sporthal van Anzegem.

TIENERS OP HET
SPEELPLEIN!

S N O E P E R TJ E S T O C H T
Op maandag 10 juni organiseren Sportdienst, sportraad, FairTrade en
Oxfam de jaarlijkse Snoepertjestocht. Wandel of fiets met het hele gezin
of vrienden door het mooie landschap van Anzegem. Onderweg heb je
verschillende haltes waar je kan genieten van heel wat lekkers voor groot
en klein.
Praktisch
Start aan zaal Ansold tussen 13u30 en 15u.
Deelnameprijzen
Vóór 8 juni: € 4 per persoon - € 12 per gezin
Dag zelf: € 5 per persoon - € 15 per gezin
Inschrijven via www.anzegem.be of sportdienst@anzegem.be
Afstanden:
Wandelen: 6,5km of 11km
Fietsen: 15km of 24km

Zoek jij deze zomer nog een
plaats om samen met je vrienden
een toffe tijd te beleven? Dan
kan je terecht op speelplein De
Ploeter.
Als tiener op het speelplein hoef
je niet deel te nemen aan de activiteiten van de andere kinderen.
Jullie kunnen vrij kiezen wat je
allemaal wil doen.
Ook picknicken gebeurt niet
tussen de jongere kinderen, zoek
gerust samen met je vrienden een
toffe plaats op het speelplein om
te eten.
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

MARTINE GHISTELINCK

DOMINIQUE DUBRUNFAUT

KRISTOF VANDEWOESTIJNE

Of via  /  / info@anzegem.be
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