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Parcours

Belgisch kampioenschap

GEMEENTELIJK
NIEUWS

Aanleg

waterspaarbekken

Gametornooi

5 games, 5 locaties, 1 winnaar
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21 JUNI 2020: BELGISCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN ELITE
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Als gemeentebestuur zijn we enorm
te
rt
trots dat we deze Belgische Kampi- str
oenschappen in Anzegem kunnen
laten plaatsvinden. Anzegem Cycling
heeft de voorbije drie jaar bewezen
dat ze klaar zijn voor zo’n grote organisatie. We hebben er dan ook het
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10 kminfo over het BK vind je op
15 km
www.bkanzegem.be.
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We kregen van verenigingen al de
vraag of het mogelijk was om iets
te organiseren langs het parcours
of om mee te helpen. Daarom
organiseert Anzegem Cycling een
infoavond voor alle geïnteresseerde
verenigingen. Deze infoavond vindt
plaats op maandag 18 november
om 20u in café De Hert (Vichteplaats). Verenigingen die al interesse
hebben, kunnen dit laten weten via
willy.vanhonnacker@telenet.be.
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Heirbaan (aankomst t.h.v. Escolys).

s
eie

We hebben al drie Belgische Kam- volste vertrouwen in dat het BK op
21 juni vlekkeloos zal verlopen.
pioenschappen wielrennen achter
de rug, maar volgend jaar, op
Het parcours voor die voorlaatste
zondag 21 juni, volgt de kers op
zondag van juni is ondertussen
de taart: het Belgisch Kampioenbekend. De vrouwen starten in
schap voor elite dames en heren.
Anzegem, maar de mannen zullen
Ondertussen is het parcours
in Halle starten. Zowel mannen als
bekend en kunnen verenigingen
die op die dag iets willen
BKdoen,
2020 - voorstelvrouwen
KBWB metzullen
Heriwegin Anzegem een
Auteur: 93874
aantal plaatselijke rondes rijden
terecht op een infoavond.
Lengte: 18.77 km
Anzegem, België Peter
en wel op volgendHeirbaan,
parcours:
Stijging: 162 m
Heirbaan, Anzegem, België
Benoitstraat Ingooigemstraat –
In 2014 sloot Yvegem Sportief,
Moeilijkheidsgraad: 3/10
Pastoor Verrieststraat – Schernaai –
met steun van gemeente Anze76 m
Hellestraat Hoogstraat – Westdorp
gem, een overeenkomst
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– Kapellestraat - Tiegemberg – BomBelgische wielrijdersbond af voor
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V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –9 DE JAARGANG N°10
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

VOOR VERENIGINGEN DIE IETS WILLEN ORGANISEREN IS ER EEN INFOMOMENT OP 18 NOVEMBER.
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De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van VBS Heirweg kwamen de werf al eens bezoeken.

AANLEG WATERSPAARBEKKEN EN OVERSTROMINGSGEBIED
De provincie West-Vlaanderen is op de hoek van de Walskerkestraat en de Kleine Leiestraat onlangs gestart met de
bouw van een groot waterspaarbekken. Dit spaarbekken kan 11.500m3 water vasthouden, beschikbaar als beregeningswater voor de omliggende landbouwbedrijven. Met een badge zal men dan toegang kunnen krijgen tot de
pompinstallatie. Vooral in periodes van droogte zal dit water zeker welkom zijn bij de land- en tuinbouwers.
Daarnaast wordt deze plaats ook ingericht als waterberging. Zo wordt er een gecontroleerd overstromingsgebied
aangelegd met een waterbufferende capaciteit van 27.000m3. Deze extra bufferende maatregelen zijn nodig om het
water te vertragen dat vanuit Anzegem richting het industriegebied van Waregem loopt, zodat de Gaverbeek niet
overbelast wordt.
In het midden van de vijver komt er ook een eilandje waar watervogels kunnen broeden. Bovendien wordt er een
vlonderpad (smalle houten brug) voor wandelaars aangelegd, een fietsrustpunt ingericht en enkele rustbanken
geplaatst. De vroegere stuwvijver voor de historische watermolen Goed Ter Walskerke wordt ook opnieuw in ere
hersteld en zal de watermolen in droge periodes draaiende houden.
Dit project wordt volledig gefinancierd door de provincie en zal eind 2020 klaar zijn.

VA N A F 2 0 2 0 Z I J N R O O K M E L D E R S V E R P L I C H T

Waar hang je het best rookmelders?

Wist je dat er vanaf 1 januari 2020 in elke woning rookmelders moeten hangen? Rookmelders vormen immers
een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de
gevaren van brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk zelf te plaatsen.
Om wettelijk in orde te zijn, moet elke woning, appartement of studio op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. In kamerwoningen moet er bovendien
ook in elke kamer een rookmelder zijn.
Je plaatst de rookmelders het best in elke ruimte waar je
doorheen moet op weg naar buiten (de kortste vluchtweg). Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk
zijn moeten minstens één rookmelder hebben. Dat is
ook het geval voor een kelder- of zolderruimte waarin
zich een technische installatie bevindt.
Meer info: www.speelnietmetvuur.be.

ALGEMEEN
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NAAR HET GEMEENTEHUIS OP AFSPRAAK
Via ons Thuisloket op www.anzegem.be/thuisloket kan je van thuis uit al heel
wat zaken regelen. Maar voor sommige complexere zaken moet je nog altijd
langskomen in het gemeentehuis. Om wachtrijen te vermijden en om ervoor
te zorgen dat onze medewerkers zich volledig op jouw vraag kunnen focussen, werken we vanaf november voor volgende dienstverlening op afspraak:
aangifte huwelijken / erkenningen / geboorteaangifte / nationaliteitsaanvragen / buitenlandse huwelijken, overlijdens en geboorten / aanvraag huwelijk
met iemand van vreemde nationaliteit / inschrijven buitenlandse adoptie
geslachtswijziging / wijziging (voor)naam / aangifte overlijden / andere nationaliteiten
Voordelen
Een afspraak maken, heeft heel veel voordelen: je hoeft nooit meer te wachten of aan te schuiven, je kiest zelf de
dag en tijdstip van afspraak, je kan je afspraak gemakkelijk van thuis uit maken (online of telefonisch), de medewerker verwacht je en kan zich volledig op jouw vraag focussen en bij het maken van een afspraak krijg je alvast
een pak nuttige informatie over wat je eventueel moet meebrengen.
Hoe maak ik een afspraak?
Via www.anzegem.be/afspraak of tel 056 69 44 40.

CHANGEMAKERS IN HET ZUIDEN:
WIJ HELPEN HEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST!
“Helpen is hulp overbodig maken”. Dit was ooit de mooie boodschap van een NGO. Iemand die
het moeilijk heeft, moet je immers
middelen geven zodat hijzelf aan
de slag kan. De beste hulp die
we kunnen geven, is de hulp om
zichzelf te behelpen.

SLUITINGSDAGEN

Alle gemeentelijke diensten (dus
ook recyclageparken en bib) zijn
gesloten op dinsdagnamiddag 5
november, maandag 11 november en donderdagvoormiddag
28 november.

11.11.11 geeft daarom geen cadeaus. 11.11.11 ondersteunt mensen en groepen in het Zuiden om
zelf te ondernemen en zelf “Changemakers” te worden: mensen die
verandering brengen. Het komt er
dus op aan de mensen in het Zuiden
te ondersteunen zodat zij verandering kunnen maken.
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Zoals Esperanza Martinez, die strijdt
tegen petroleumontginning in Ecuador. Of radiomaker Thaïs Bagula die
interactieve radio maakt bij Radio
Maendeleo in Congo, en zo mensen
aan het woord laat en ze een stem
geeft.

Ook bij ons in Anzegem willen we
dit jaar een en ander veranderen of
aanpakken om toch zoveel mogelijk
mensen te bereiken! Je vindt binnenkort een folder in je brievenbus
met alle gegevens.

11.11.11 is er om mensen te helpen
aan hun eigen toekomst te bouwen
en zelf verandering te brengen.

Je kan nu al storten op het rekeningnummer BE30000000001111
mededeling 934/0206/58552

ALGEMEEN

Op 11 november herdenken we het
einde van Wereldoorlog I.

MAMACAFÉ
Slaap veilig, slaap zacht
Wiegendood is het onverwachte overlijden van een
baby jonger dan 1 jaar. Dankzij een goede preventie
komt wiegendood gelukkig niet zo vaak meer voor.
Wat kan je als ouder doen om je baby hiertegen te
beschermen? Samen met Els Soete van Expertisecentrum Kraamzorg ‘de wieg’ verdiepen we ons in het
thema. Na de toelichting kan je met al je vragen bij haar
terecht.
Op het mamacafé ontmoeten (toekomstige) mama’s
van kinderen tussen 0 en 3 jaar elkaar. Je krijgt de kans
om in een ontspannen sfeer met andere mama’s over
opvoeding te praten. We gooien perfectie over boord
en leren dat je vooral mild mag zijn voor jezelf!
Op het mamacafé is ook Marieke Dermaut van Kind
en Gezin aanwezig. Heb je vragen over je kind of de
consultatie, dan kan je bij haar terecht.

i

do 7.11 om 20u in de Ouden Koestal, Meersstr. 6
gratis, maar inschrijven via loka@anzegem.be

VRIJWILLIGE BUSBESTUURDERS GEZOCHT

Het gemeentebestuur startte in
2013 met het project ‘busvervoer
Bonanza’, waarbij Bonanza staat
voor Breed-Onderwijs - Netoverschrijdend-ANZegem - Activeren/
Aanmoedigen/Aanbieden. Dit ter
bevordering van gelijke onderwijskansen voor leerlingen.
Het busvervoer Bonanza regelt o.a.
voor de Anzegemse scholen het
intern leerlingenvervoer in het kader

van zwemmen, turnlessen, enz.
Momenteel zijn wij op zoek naar
busbestuurders die in het bezit zijn
van een rijbewijs D en het nodige
vakbekwaamheidsattest en die op
vrijwillige basis enkele ritten voor
hun rekening kunnen nemen. We
realiseren ons dat dit flexibiliteit en
verantwoordelijkheid vraagt. Daarom
voorzien we een aantrekkelijke vrijwilligersvergoeding!

Kan je je af en toe vrijmaken en heb
je een hart voor kinderen? Laat ons
dit weten via tel 056 69 44 56 of
vrijwilligerswerk@anzegem.be

i

Meer info over onze vrijwilligerswerking:
anzegem.be/vrijwilligerswerk

Meer info over onze vacatures vind
je op www.anzegem.be/vacatures.

ALGEMEEN
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SENIOREN

37 DAVIDSFONDS BOEKENBEURS

TONEEL

VIVA-SENIORENNAMIDDAG

MA 4

Vrijgezellen & VRIJ-Gezellen???!!!!

met kaasbuffet

J ZAAL ANSOLD (A)

VR 22 OM 20U

DI 12 OM 14U30

` open op ma 4 en di 5 vanaf 8u30 tot

J DE LINDE(I)

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

E

18u30

R

` door VZW Toneelgroep De Vlaschaard(I)

` op wo 6 van 8u30 tot 18u

` ook op 23, 27, 29 en 30 nov.

VOORDRACHT

` iedereen welkom

` aanvang op 24 nov. om 18u

Angst- en stemmingsstoornissen
DI 19 OM 14U

TENTOONSTELLING

VERTELPIETEN

J GASTHOF ’T PARK (T)

kunstschilder Christian Silvain

ZO 24 OM 10U

` door Bram Verbrugghe

VR 8 VAN 14U TOT 18U

J BIB ANZEGEM

` € 7 (niet-leden: € 10)
` 0470 20 06 63

J OUDE KERK (V)
` ook open op 9, 10 en 11 nov.

TONEEL

` org. Vief Anzegem

Liefde & Moord

AVOND VOL REISVERHALEN

VR 29 OM 20U

DO 14

J MENSINDEZAAL (T)

` in de aanloop naar de Voorleesweek met

` door toneelgroep Uilenspiegel(T)

vertellingen door Patrick Luyckx en Karel
Demeulemeester
` org. Bib Anzegem i.s.m. Pasar

` ook op 30 nov., 4, 6 en 7 dec. om 20u
` aanvang 1 en 8 dec. om 18u

TENTOONSTELLING
TONEEL

Quality Time – A Painter’s Show

Frustration Island

ZA 30 VAN 10U TOT 18U

VR 15 OM 20U

` met werk van Serge en Willem Moreel

J DE STRINGE (V)

(schilderkunst)

` door Theater Streven Vichte

` open op za en zo

` ook op za 16, do 21, vr 22, za 23

` t.e.m. zo 8 dec.

TONEEL
Kuuroord Fontina
VR 18 OM 20U

J DE LINDE (I)
` door VZW Toneelgroep De Vlaschaard(I)
` ook op 19, 25 en 26 nov.
` aanvang op 20 nov. om 18u

Tijdens de Voorleesweek, van 16 tot 24
november, zetten de bib en Iedereen Leest
graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. De Voorleesweek staat dit
jaar in het teken van ‘voorleesrituelen’. Elke
avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de
schoolbel luidt: wat is jullie voorleesritueel?
Van voorlezen een vaste gewoonte maken,
daar draait het om!
Op 24 november stuurt de Sint zijn vertelpieten naar de bib om verhaaltjes voor
te lezen aan de allerkleinsten. Kindjes die
in 2017 geboren zijn, krijgen hiervoor een
persoonlijke uitnodiging.

VARIA
PRIJSKAARTING
bieden of manillen
MA 11 OM 17U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

PIROBAK
ZO 10.11

 IN ‘T GAPERKE(A)  bij Luc Sobrie

ZO 17.11

 IN CLO&CO (A)  t.v.v. De Statievrienden(A)

VR 22.11

 IN DE BREUGEL(V)  t.v.v. minivoetbalclub Bruine Duivels(V), ook op zo 24

ZO 24.11

 IN SINT-ARNOLDUS, IN ‘DE TRAPKES’(T  bij Roel

ZO 1.12

 IN DE SPORTDUIF(A)  bij Rosette Deconinck

VIVA-WIJNAVOND
met tapas
J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

11 NOVEMBER-VIERINGEN

` vooraf inschrijven

 VICHTE

ZA 16 OM 19U

 8u30: samenkomst aan Vichteplaats en vredesoptocht naar de kerk

TWEEDEHANDSBEURS
ZA 16 VAN 14U TOT 18U

J DE STRINGE (V)
` org. Gezinsbond Vichte

 9u: gebedsdienst
 10u: plechtigheden aan het gedenkteken
 vredesoptocht naar de Britse militaire begraafplaats en huldebetoon aan onze bevrijders
 INGOOIGEM

JEUGD

 9u: gezamenlijke eucharistieviering in de St.-Antoniuskerk

VIVA-SINTERKLAASFEEST

 optocht naar het monument van de gesneuvelden op het kerkhof en bloemenhulde met

ZA 23 OM 15U

evocatie

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)
` iedereen welkom

 TIEGEM

` vooraf inschrijven

 10u15: bijeenkomst en plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden
 KASTER

SPORTIEF

 10u45: plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden en op het kerkhof

WANDELING (8 OF 16 KM)

 ANZEGEM

ZO 24 START TUSSEN 9U30 EN 10U30

 11u15: bijeenkomst aan het monument van de gesneuvelden aan de kerk

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

 optocht onder begeleiding van de fanfare naar het kerkhof en bloemenhulde aan het

` t.v.v. De Warmste Week – onderzoek naar

Alzheimer
` € 12 (glühwein en 2 piro’s inbegrepen)
` vooraf inschrijven

herdenkingsmonument ter plaatse

WANDELING
DI 26 OM 14U

J KERK NEDERENAME
` gratis
` org. Sportdienst

3 E KAARSLICHTJESWANDELING
ZA 30

J GEMEENTESCHOOL INGOOIGEM
` € 6 (niet-leden: € 10)
` org. Pasar Anzegem

VIVA-WANDELING 8 KM
ZO 1 DEC. OM 9U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

Jouw activiteit in de UiT-agenda van december? Geef die dan voor
14 november door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in
week van 2 december en bevat alle activiteiten tot en met 30 december 2019

K A R W E I D I E N S T ‘ N I E U W E S T I J L’ V A N A F 2 0 2 0
Al bijna 10 jaar kunnen Anzegemnaren met een zorgvraag een beroep doen
op de Karweidienst. Hiermee proberen we deze mensen te ondersteunen,
zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren binnen
hun vertrouwde leefomgeving. Deze dienst voert vooral eenvoudige en
niet-wekelijks terugkerende karweien in en rond de woning uit. (bv. kleine
herstellingen, hulp bij verhuis, beperkte schilderwerken, tuinonderhoud, ...).
Deze klusjes werden altijd uitgevoerd door een medewerker van gemeente
Anzegem, maar deze gaat volgend jaar met pensioen. Daarom willen we
vanaf dan voor de kleine klusjes samenwerken met een externe organisatie. Op die manier kunnen we deze waardevolle dienstverlening voor
Anzegemnaren behouden.
De laatste afspraken worden gemaakt en van zodra alles duidelijk is, geven
we meer info. Wie recent nog een beroep heeft gedaan op de Karweidienst
krijgt hierover ook nog een brief.

i

Sociaal Huis Anzegem – tel 056 77 88 28

A A N PA S S I N G S P R E M I E S
VOOR 65-PLUSSERS
Soms komt er een moment waarop je woning niet meer aangepast
is aan je leeftijd. 65-plussers die
hun (huur)woning wensen aan te
passen, informeren best eerst eens
of ze hiervoor geen recht hebben
op een aanpassingspremie. Deze
premie is er zowel voor eigenaars
als huurders van een woning, voor
wie zijn woning aanpast voor een
inwonende 65-plussers en voor
wie zijn woning verhuurt via een
sociaal verhuurkantoor of SVK en
de woning aanpast voor een inwonende 65-plusser.

i

www.wonenvlaanderen.be/
premies
in het gemeentehuis of via
beterwonen@anzegem.be.

W E E K VA N D E H A N D H AV I N G : W I J G I N G E N O P PA D !
Eind september was er de vijfde editie van de Handhavingsweek waarbij we
verhoogde aandacht hadden voor sluikstort en zwerfvuil. De Milieudienst
ging met een GAS-vaststeller op pad door Anzegem. Men doorzocht enkele
sluikstorten op zoek naar identiteitsgegevens en men sprak mensen aan die
hun vuilnis veel te vroeg of op een verkeerde manier hadden buitengezet.
Daarnaast stelde men vast dat er heel wat ‘vers’ afval, zoals blikjes, in de
bermen ligt. Dat betekent dat er in Anzegem heel vaak opgeruimd wordt,
maar dat er telkens nieuw afval bij komt. Dit zorg niet alleen voor ergernis bij
onze inwoners, maar het is ook duur om dit altijd opnieuw op te ruimen.
Omdat het leuker wonen is in een propere gemeente, willen we ons dan
ook blijvend inzetten voor het verminderen van zwerfvuil en sluikstort. Dit
doen we o.a. door het opstellen van een vuilnisbakkenplan, het werken met
mobiele camera’s om sluikstorters te betrappen, organisatie van zwerfvuilopruimacties, …
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W I E V E R D I E N T D E C U LT U U R T R O F E E ?
Traditioneel maken we op het einde van het jaar tijd om
terug te blikken op wie zich het voorbije jaar cultureel liet
opmerken. Na de jubileumviering in januari besliste de
cultuurraad om het huidige reglement voor de cultuurtrofee te herwerken. Binnenkort krijgen al onze (socio-)
culturele verenigingen hiervoor een brief in de bus met
de aangepaste criteria.
Voortaan zullen activiteiten of individueel verdienstelijke
personen worden ondergebracht in een van deze drie
categorieën: samenwerkingsverbanden, bovenlokale
uitstraling en lifetime achievement/continuïteit in de
werking. Maar ook wie zich jarenlang als vrijwilliger belangeloos heeft ingezet, hetzij als bestuurs- of spelend
lid, hetzij als stille kracht achter de schermen, wordt
vanzelfsprekend nog steeds beloond.

Paul Verleyen ging vorig jaar met de cultuurtrofee naar huis.

Ken je mensen of verenigingen die heel wat inspanningen op cultureel vlak hebben geleverd? Aarzel niet om
ons een seintje te geven. Kandidaturen worden verwacht
tegen 11 december. Verenigingen krijgen zelf nog een
aanvraagformulier toegestuurd.

AL TICKETS VOOR DE EERSTVOLGENDE VOORSTELLING VAN GC DE ZINNEN?

A N N U L AT I E VA N
SILENCE PLEASE!

Praatprogramma met Cath Luyten, Jean Paul Van Bendegem,
Jan Swerts & Barbara Raess-

Wa Make? van Erhan Demirci (stand-up comedy)
vr 29.11 | Ansold | 20u | € 12 | m.m.v. Jeugddienst en jeugdraad
Ooit al eens verdwaald in één van de cités van Limburg? Dan is “wa
make?” waarschijnlijk het eerste wat je hoorde. Bij vrienden betekent het:
hoe gaat het of heb je eigenlijk al werk? Het antwoord is meestal: goeie, en
met jou? Maar zeggen we allemaal wel altijd hoe het echt met ons gaat?

Deze voorstelling, die door de
cultuurraad en gezins-en welzijnsraad werd ingepland in
het kader van de internationale
Dag van de Stilte, kan jammer
genoeg niet doorgaan op 26
november. Het gezelschap kreeg
naar verluidt hun subsidiedossier
niet tijdig rond bij de bevoegde
instanties waardoor hun project
bij ons niet meer kan gebracht
worden.

Erhan zoekt uit hoe we met elkaar omgaan. Is dit in West-Vlaanderen anders dan in Limburg? Gedragen wij ons op café anders dan op het werk?
In zijn stand-up optredens ontziet deze rasechte gastarbeiderszoon geen
enkel onderwerp, niet alleen politiek en integratie vormen zijn inspiratie,
het alledaagse leven van de gemiddelde Belg frappeert hem des te meer.

i cultuur@anzegem.be - tel 056 68 82 50
jeugddienst@anzegem.be – tel 056 68 02 02
De opbrengst van de baruitbating gaat integraal naar Music for Life

VRIJE TIJD
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GAMETORNOOI
De Bib en de Jeugddienst slaan de
handen in elkaar en organiseren een
heus gametornooi!
#5 GAMES
Op een PS4 en Nintendo Switch
kunnen er o.a. volgende games
gespeeld worden: Fifa 20, F1, Just
Dance 19, Rocket League & Mario
Karts.
#5 LOCATIES
De 4 voorrondes vinden plaats in
de verschillende deelgemeentes. Er
was al een gamesessie in de bib van

Anzegem en de volgende vinden
plaats in de bibliotheek van Ingooigem, de bibliotheek van Vichte en
als laatste zijn we te gast bij KLJ
TieKaKeWa in Tiegem.
De finale op 18 april vindt plaats op
een ‘secret location’.
#5 DATA
Er zijn vier voorrondes die op verschillende zaterdagen plaatsvinden.
(26.10, 23.11, 08.02, 07.03) Op die
momenten game je tegen elkaar
of ga je voor de beste tijd! Je kan

twee weken voor de strijd losbarst al
oefenen op de wedstrijdlocatie.
#1 WINNAAR
De ultieme winnaar is diegene die de
beste score heeft in alle games.
LET THE GAMES BEGIN

i

Inschrijven (individueel of als
groep) via:
jeugddienst@anzegem.be
of bibinfo@anzegem.be

KINDERKUNSTENDAG OOK IN ANZEGEM!
Op zondag 17 november is er in Vlaanderen en
Brussel opnieuw Kinderkunstendag. Hiermee wil
men kinderen tussen 2,5 en 12 jaar samen met
hun familie in contact brengen met kunst. Onder
de noemer ver-binden organiseren de Jeugd- en
Cultuurdienst ook een evenement.

zo 17 nov

010
10
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kunstendagvoorkinderen.be

V.U.: Luc Delrue, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.

Illustratie: Gerda Dendooven

Vormgeving: Wilderzicht

Tussen 14u en 17u kan je in de Oude Kerk terecht voor
korte doe- en kijkmomenten. Er is een tentoonstelling
met werken van de lokale afdeling beeldende vorming,
de techniekacademie en buiten is het resultaat van de
workshops vlechtwerk van de lokale school te zien.
Daarnaast kan je zelf aan de slag met bouwstenen, is
er een intiem hoekje voor ouder-kind yoga, kunnen de
kleintjes in een maxi doolhof de gangen verkennen,
kan je een workshop vlechtwerk volgen en ook stemhokjes realiseren verbindingen tussen onbekenden!
Yvonne Knevels werd als productontwerper en kunstenaar aangetrokken voor een creatie in openlucht. Zij zal
dan ook voor de professionele begeleiding instaan.
Een echte aanrader voor (groot)ouders en kinderen om
langs te komen, vooraf inschrijven hoeft niet!

H U L D I G I N G S P O R T L A U R E AT E N :
O P R O E P K A N D I D AT E N
Op vrijdag 24 januari 2020 huldigen we de plaatselijke sportlaureaten en de sportfiguur 2019 in zaal de
Stringe. Kandidaturen kan je indienen bij de Sportdienst
en dit tot 16 december 2019. Geef hierbij een duidelijke
omschrijving van de behaalde prestaties, gestaafd met
uitslagen, krantenartikels en een foto.
Criteria die gehanteerd worden bij de verkiezing van de
sportfiguur zijn :
•
De kandidaten moeten een uitmuntende sportieve
prestatie geleverd hebben het jaar voorafgaand
aan de verkiezing (januari - december 2019).
•
De prestatie moet zich minstens situeren op provinciaal vlak.
Kandidaturen kan je persoonlijk afgeven bij de Sportdienst of via www.anzegem.be/huldiging-sportlaureaten

Abdullahi Hussein en Hilde Ervyn: de winnaars van vorig jaar.

JOUW RECLAME IN DE
SPORTHAL?

AQUAGYM AKTIV+TOUR
Aquagym is een sport die voor jong en oud deugddoend is. Bewegen in het water kost immers minder
moeite en is dus beter voor de spieren en gewrichten.
Door de weerstand in het water train je op een goede
manier je spieren, verbeter je je hartritme en verbrand
je meer calorieën.

i

do 21.11 | 15u30 tot 16u30 | zwembad van Waregem (exclusief gereserveerd voor senioren).
€ 5 (koffie en taart achteraf inbegrepen)
inschrijven kan tot en met 7.11 via de
Sportdienst: sportdienst@anzegem.be
Geen vervoer? Neem dan contact op met de
de Sportdienst via tel 056 68 02 02.

Wil je je bedrijf of vereniging in de kijker zetten? Ga dan
voor een advertentiebord in de Sporthal van Anzegem!
Deze advertentieborden (1,4 meter op 1 meter) zijn goed
zichtbaar vanuit de inkomhal en de cafetaria boven.
Praktisch
Je doet voor 1 december een aanvraag bij de Sportdienst, je stuurt hen een ontwerp en zij maken het bord
(eenmalige kostprijs van € 70), je kiest zelf op welke
plaats het bord opgehangen wordt.
Huurtarief per jaar
•
Commercieel bedrijf: € 250 per paneel.
•
Erkende sportvereniging: € 150 per paneel.
Voor erkende sportverenigingen en combinatieborden,
zijn nog extra voordelen mogelijk, alle info is terug te
vinden op www.anzegem.be/reclamesporthal.

i

Sportdienst@anzegem.be of tel 056 68 02 02
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

FRANK ALGOET

RITA LANNEAU
EVELINE MALFAIT

ANDRÉ VERBEKE

CELIEN SAGAERT

Of via  /  / info@anzegem.be
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