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TOURNÉE MINÉRALE: EEN MAAND ZONDER ALCOHOL

02

Na het overdonderende succes
van de vorige jaren, slaan De
DrugLijn en de Stichting tegen
Kanker weer de handen in elkaar
voor een nieuwe Tournée Minérale. De campagne is een warme
oproep om in februari, voor het
eerst of opnieuw, 29 dagen ‘nee’
te zeggen tegen alcohol. Doe jij
ook mee?
Alcohol is alomtegenwoordig. Een
glas wijn bij het eten, een pint na het
sporten, voor velen maakt het deel
uit van de dagelijkse routine. Toch
zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Het beïnvloedt je gezondheid,
zowel fysiek als mentaal. Daarnaast
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kan alcohol ook voor heel wat moeilijkheden zorgen in het verkeer, op
het werk, in relaties,…
Op je gezondheid
Ga met ons de uitdaging aan en
drink in februari een maand lang
geen alcohol. Zo ervaar je wat een
maand zonder met je doet. Het is
niet zozeer een kwestie van jezelf
iets te ontzeggen, je wint er vooral
bij. In 2019 deed maar liefst 18%
van de Belgen mee. 77% hield vol

en dronk tijdens de maand februari
geen druppel alcohol. 83% vond het
een positieve ervaring en ondervond één of meerdere voordelen.
Sommige mensen sliepen beter,
anderen hadden meer energie of een
gezonder gewicht… Veel deelnemers voelden zich gewoon beter in
hun vel.
Door de actie sta je ook even stil bij
je alcoholgewoontes. Dat doet je
beseffen hoe snel je anders een glas
drinkt zonder erbij na te denken.
Onderzoek heeft uitgewezen dat
deelnemers zelfs maanden later nog
steeds minder drinken dan voorheen. Redenen genoeg dus om mee
te doen.
Schreeuw het van de daken dat je
meedoet…
Een maand lang aan de verleiding
weerstaan is een hele klus. Met
steun van je familie, vrienden of
collega’s lukt dat veel beter. Vertel
daarom iedereen over de uitdaging.
Daag hen uit om mee te doen, moedig elkaar aan en hou samen vol.
Je zal zien: je hebt geen alcohol
nodig om je te amuseren.

Anzegem Gezonde Gemeente
Ook Anzegem ondersteunt de actie.
Het gemeentebestuur en heel wat
gemeentelijke adviesraden zullen in
februari tijdens diverse activiteiten
en vergaderingen een uitgebreider
non-alcoholisch aanbod of verrassende mocktails aanbieden. Zo
willen we ook ons steentje bijdragen
om van Tournée Minérale in 2020
opnieuw een succes te maken.
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Info en inschrijvingen:
www.tourneeminerale.be

Een maand zonder alcohol betekent niet dat je een hele maand
saaie watertjes moet drinken. Ga 22/11/2019
aan de slag met dit recept voor een
mojito zonder acohol: een nojito!
Een heerlijk drankje, dat je zelfs
putje winter kan appreciëren!
Recept (voor 1 persoon)
Doe 12 blaadjes verse munt in 12cl
spuitwater. Giet daar het sap van
een limoen bij en voeg naar smaak
wat agavesiroop, rietsuiker of zoetstof toe. Versier je glas met een
stukje limoen en dien fris op.
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ZWEMBAD HEEFT NAAM:

AQUANDÉ

Het zwembad dat we samen met Deerlijk bouwen aan het Ommersheimplein heeft een naam: Aquandé. Ria
Baert uit Anzegem en Philip Vanhamme uit Deerlijk dienden het winnende voorstel in. Ze krijgen beiden een
jaarabonnement voor ons zwembad.
In juli riepen we de inwoners van Anzegem en Deerlijk op om een naam voor het nieuwe zwembad te bedenken. In
totaal kregen we maar liefst 319 voorstellen binnen. Een onverwacht succes! Na het schrappen van de dubbele en
het samenbrengen van sommige namen kwamen we op 232 voorstellen. De inwoners konden hieruit hun favoriet
kiezen en daarna hakte een jury de knoop door. Het werd dus Aquandé, waarbij ‘aqua’ staat voor water, ‘an’ voor
Anzegem en ‘dé’ voor Deerlijk.
Opening
De opening van het zwembad is op 3 april 2020 voorzien. Begin april starten ook de zwemlessen.

i

www.aquande.be

BELGISCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN OP 21 JUNI IN ANZEGEM
parcours en bereikbaarheid
Zowel mannen als vrouwen zullen een aantal plaatselijke rondes rijden op
volgend parcours: Oudenaardestraat - Peter Benoitstraat - Ingooigemstraat
Ingooigemplaats - Pastoor Verrieststraat – Schernaai – Hellestraat - Hoogstraat – Westdorp – Kapellestraat - Tiegemberg – Bomstraat - Landergemstraat – Lange Winterstraat – Vichtsesteenweg – Heirbaan (aankomst t.h.v.
Escolys).
Parcours volledig afgesloten
Het parcours wordt om 9u volledig afgesloten. Dat wil zeggen dat er geen
auto’s meer op zullen kunnen rijden. De vrouwen starten dan om 10u en
het einde van hun wedstrijd is voorzien rond 13u15. De mannen starten
om 12u30 in Halle en zullen rond 14u45 in Anzegem zijn. Daarna volgen de
plaatselijke rondes. Het einde van de wedstrijd is rond 18u voorzien. Daarna
kan het verkeer opnieuw op het parcours rijden.
Bereikbaarheid
Wie ingesloten wordt door de wedstrijd zal in april nog een flyer met meer
info ontvangen. Voor hen (en ook voor de zorgverleners) zullen we een infomoment organiseren in april. Wie nu al vragen heeft over de bereikbaarheid
kan ons contacteren via communicatie@anzegem.be of tel 056 69 44 31.
Iets organiseren of meehelpen?
Wie graag iets organiseert langs het parcours of wil meehelpen, moet dit
voor 31 maart 2020 laten weten via willy.vanhonnacker@telenet.be van Anzegem Cycling. De organisatie verzamelt alle aanvragen en legt deze, indien
nodig, voor aan het gemeentebestuur voor de nodige vergunningen.
ALGEMEEN
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BIJ-ZONDER LANDSCHAP
INFOAVOND OVER BIJVRIENDELIJK BEHEER VAN DE TUIN
De wereld verandert snel. Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven uit. Honingbijen
verdwijnen letterlijk uit hun korven en ook wilde bijen
vinden moeilijk voedsel.
De Anzegemse minaraad organiseert samen met de Bib
Anzegem daarom op 4 maart 2020 een lezing waar we
op zoek gaan naar de belangrijkste oorzaken. We bekijken de mogelijkheden voor een bijvriendelijk beheer van
tuinen en parken, landbouw- en natuurgebieden.
To bee or not to bee? That’s the question.
Gastspreker is Joeri Cortens, bioloog en werkzaam als
educatief medewerker. Daarnaast is hij ook regelmatig te
horen en te zien op radio en tv, zoals in: Wild van dieren
(VTM), Het zijn net mensen (VIER), De madammen en
Weekwatchers (Radio 2).
WO 4.03 | 19U30-21U30

J BIBLIOTHEEK ANZEGEM, LANDERGEMSTRAAT 1A
` gratis, maar voor 2.03 inschrijven via minaraad@anzegem.be

GEEN HONDENPOEP OP DE STOEP!
Een frisse neus halen tijdens de dagelijkse wandeling
met de hond is een ontspannende bezigheid. Zorg
dat je wel steeds een zakje bij hebt om de uitwerpselen van jouw hond te verwijderen. Als de boodschap
niet wordt opgeruimd, kan je als hondenbaasje een
boete verwachten. Daarbij krijgen andere hondenbaasjes een slechte naam, wat niet de bedoeling is.
De hondenpoepzakjes mag je deponeren in een
openbaar vuilnisbakje of gewoon meenemen naar
huis.

TIPS

VOOR EEN VLOT EN VEILIG BEZOEK AAN HET RECYCLAGEPARK
Bezoek je het recyclagepark, hou je dan aan het reglement en volg onze
tips voor een vlot bezoek. Zo verloopt het bezoek veilig en rustig voor jou,
andere bezoekers en de parkwachter.
• Houd je toegangskaart, identiteitskaart of bewijs van je woonplaats klaar.
• Sorteer vooraf je afval.
• Toon je afval aan de parkwachter.
• Breng een helpende hand mee voor grote en zware stukken.
• Respecteer de parkwachter en zijn/haar beslissing!
• Laat geen zwerfvuil achter en ruim gemorst afval op.
• Roken is verboden.
• Maximale snelheid is 5km/uur.
• Kinderen jonger dan 12 moeten vergezeld zijn van een begeleider.
• Sluikstorten en afval uit de containers meenemen is strafbaar.
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D E B R A N D W E E R , A LT I J D PA R A AT, M A A R W I E B E TA A LT ?
Tarieven van de brandweer

Sommige interventies van de
brandweer zijn gratis, voor andere moet je betalen. Maar geen
zorgen, als je ter goeder trouw de
hulpdiensten verwittigt, volgt er
geen factuur.

WE DOEN HET
GRAAG EN GOED,
MAAR NIET
ALTIJD GRATIS.

Bij betalende interventies worden de
kosten niet noodzakelijk aangerekend aan de persoon die de brandweer alarmeerde. Maar wel aan
de persoon voor wie ze moesten
langskomen. Als die persoon niet
aansprakelijk is voor de gebeurtenis,
kan hij het bedrag terugvorderen
van degene die wel aansprakelijk is.
Raadpleeg zeker je verzekeringsmaatschappij en / of mutualiteit voor
eventuele terugbetalingen.
Gratis interventies
• brand blussen
• helpen bij dreigend brand- en
ontploffingsgevaar
• technische hulp om mensen te
beschermen of te redden die in
nood verkeren
• loos alarm (als je ter goede
trouw hebt gehandeld)
• ziekenwagen bijstaan bij dringend ziekenvervoer
• helpen bij overstromingen en
rampen
Betalende interventies
• vals alarm: de brandweer
bewust bellen wanneer er geen
noodsituatie is.
• nutteloze oproep n.a.v. een

technische brandmelding (alarmeert je automatisch branddetectiesysteem de brandweer
door een technisch probleem,
defect of fout in de meldingsprocedure? Dan volgt een
factuur.)
wespenverdelging
bevrijden en vangen van dieren
in nood (het bevrijden van landbouwdieren is wel gratis)

•

interventies n.a.v. handelingen
die in strijd zijn met de wet (bv.
milieuvervuiling, …)
technische hulp wanneer er
geen gevaar is voor mensen of
dieren.

•

IK
•
•

i

Een volledig overzicht en de
tarieven vind je op
www.hvzfluvia.be

SCHRIJF JE IN OP BE-ALERT
En ontvang een sms bij noodsituaties
Bij een noodsituatie willen we je graag snel verwittigen. We gebruiken
hiervoor BE-Alert. Dat is een alarmeringssysteem waarmee we een bericht
kunnen uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.
Om een bericht te ontvangen, moet je je wel registreren. Je kan meerdere
adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de hoogte
bij een noodsituatie thuis, op het werk of bij je familie.
Bij een grote noodsituatie, kan we ook een bericht uitsturen op basis van
locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Zo
kan je dus ook verwittigd worden tijdens een dagje aan zee.
Inschrijven doe je via www.be-alert.be.

ALGEMEEN
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SENIOREN

CULTUUR

A

R

SPORTIEF

MOCKTAILS MAKEN

VOORDRACHT

17E AKTIVTOCHTEN

VR 7 OM 19U30

“Longziekten”

J OC GROENINGE(K)

DI 11 OM 14U30

wandelen door de Scheldemeersen en
de Vlaamse Ardennen

` € 15 (niet-leden: € 20)

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

ZO 23 VAN 7U TOT 15U

` org. KVLV Tiegem-Kaster

` org. Viva-SeniorenPlus

J START AAN O.C. GROENINGE(K)
` Afstanden: 6-9-12-18-24 of 30 km

VIVA: “BLOEMSCHIKKEN”
ZA 8 OM 14U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

VOORDRACHT
Hoogsensitiviteit
MA 10 OM 20U

J OC GROENINGE(K) DOOR
CHRISTOPHE WARNEZ

` org. Gezinsbond afd. Ingooigem en Kaster

DIGIE CAFÉ: EHBO
WO 12 OM 18U30

J BIB – UITLEENPOST VICHTE
` org. Bibliotheek Anzegem

SPELLENUURTJE
VR 14 OM 15U30

J BIB ANZEGEM

TONEELVOORSTELLING
Per(r)ongeluk
VR 21 OM 20U

J DE LINDE(I)
` door toneelgroep F.V. De Vlaschaard(I)
` ook op 22-26-28-29.02 om 20u en op

23.02 om 14u en om 18u

VOORDRACHT

` org. De Textieltrekkers(V)

China en 5.000 jaar authentieke
Chinese cultuur

WANDELEN 55+

DI 18 OM 14U

DI 18.02 OM 14U

J ZAAL ANSOLD(A)

J MELDEN

` door Nico Bijnens

` gratis

`€7

` org. Sportdienst Anzegem

` 056 68 73 10
` org. Vief Anzegem

I

FEEST

VARIA

MUZIKAAL KIPPENFESTIJN

NIEUWJAARKE ZOETE

ZO 9 VANAF 11U

ZO 9 OM 14U30

J DE STRINGE(V)

J KLEINE KLUIS(G)

` Aperitiefconcert met aansluitend eetfestijn

` Gezinsvriendelijke wandeling met

` org. Koninklijke Muziekvereniging Sint-

aansluitend chocolademelk met
pannenkoeken
` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

Cecilia Vichte

PRIJSKAARTING
bieden en manillen

TENTOONSTELLING

ZA 15 OM 17U30

Botvinken in tal van kleuren

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

ZO 16 VAN 9U30 TOT 12U30

J DE SPELDOORN(H)

WINTERBARBECUE

` org. De Dorpszangers Anzegem

ZO 23 VANAF 11U30

J DE STRINGE(V)
` ter promotie van Landelijke Gilde en KVLV

foto: Lennert Vanden Berghe

Anzegem
` € 18
` res. 0476 98 32 22

PIROBAK
ZA 08.02

 IN CAFÉ PAR HASARD(A)  bij Bjorn Callewier

VR 14.02

 IN DE BREUGEL  t.v.v. Motorclub Nuns on the run(V) / ook op zo 16

ZO 16.02

 IN DE SPORTDUIF(A)  t.v.v. de vinkenmaatschappij De Statiezangers

VR 21.02

 IN DE KANTINE VAN S.V. ANZEGEM  + kaarting

Jouw activiteit in de UiT-agenda van maart? Geef die dan voor
12 februari door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in
week van 2 maart en bevat alle activiteiten tot en met 31 maart 2020.

WE WANT YOU!

Bediende Buitenschoolse Kinderopvang en seizoensarbeider gezocht
Voor de Buitenschoolse Kinderopvang zijn wij op zoek naar een enthousiaste begeleider. Als bediende BKO sta je
in voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van de kinderen en werk je 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, op maat van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden.
Er is momenteel een halftijdse contractuele functie voor 1 jaar vacant, met optie tot onbepaalde duur (D1-3). Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits voorwaarden. De diplomavoorwaarden zijn in de infobundel opgenomen. Er is een werfreserve van 6 maanden van toepassing.
Tijdelijke functie technisch assistent (seizoensarbeider)
We zijn op zoek naar twee tijdelijke, voltijdse technisch assistenten die ingezet kunnen worden als seizoensarbeider tussen 13 april 2020 en 12 oktober 2020 (6 maanden) binnen de technische dienst. Heb je groene vingers en
wil je mee zorgen voor het groenonderhoud binnen de gemeente? Dan is deze job misschien iets voor jou!

i

Begint het bij jou te kriebelen? Solliciteer dan snel: www.anzegem.be/vacatures

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
OUDENAARDESTRAAT
PARTICIPATIEMOMENT
Het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 28.1 Oudenaardestraat wordt opgemaakt voor de percelen ten noorden
van de Oudenaardestraat en heeft de bedoeling de
randvoorwaarden te scheppen voor de bestendiging
van de bestaande bedrijvigheid en om het resterende
openruimtegebied te vrijwaren. De start- en procesnota
van dit RUP kan je raadplegen vanaf 24 februari 2020 tot
en met 24 april 2020 in het gemeentehuis (dienst Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren) of op www.
anzegem.be.
Daarnaast organiseren we ook een participatiemoment
op donderdag 27 februari 2020 om 19u in ‘t Prutske (De
Stringe, Ommersheimplein 5).
Reacties op de startnota worden aangetekend verstuurd
of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het college
van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570
Anzegem of via stedenbouw@anzegem.be en dit tot en
met 24 april 2020.

REGISTREER JE ALS ORGAANDONOR
Wist je dat er elk jaar 100 mensen sterven terwijl
ze op de wachtlijst staan voor een orgaandonatie? Als donor kan je tot acht mensen een nieuwe
toekomst schenken.
In principe is iedereen in ons land potentieel orgaandonor na overlijden, behalve wie zich daar expliciet
tegen heeft verzet bij leven. In de praktijk zullen
artsen nooit zomaar een orgaan wegnemen bij een
overledene. Als die laatste zijn of haar wil nergens
heeft laten registreren, contacteert de arts de naasten van de overledene, maar zij zijn lang niet altijd op
de hoogte van de wens van de overledene.
Slechts vijf minuten
Je registreren als positieve donor in het gemeentehuis of het sociaal huis duurt maximum 5 minuten.
Aarzel dus niet en voorkom zo dat je familie na je
dood voor een moeilijke keuze staat.
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D R A A G J E S T E E N TJ E B I J
AAN PROPERE WATERLOPEN!
Jouw gootsteen, jouw toilet en de straatkolk voor je deur staan allemaal aan het begin van een lange keten
die uiteindelijk uitmondt in de natuur. Door aandacht te hebben voor wat we wegspoelen, voorkomen we
heel wat problemen.

Gooi niets in de riolen op straat
Blikjes, papiertjes, gemaaid gras...
horen in de vuilbak, niet in de riool.
Alles wat je in de riool dropt, kan
mee leiden tot een verstopping.
Als de riool ook regenwater moet
vervoeren, is zo’n verstopping niet
alleen vervelend voor onze collega’s,
maar ook slecht nieuws voor het
waterleven. Het mengsel van afvalen regenwater kan dan namelijk
ongezuiverd in een beek lopen. Dat
komt omdat er nooduitlaten op de
riolering zitten, die het teveel aan
water er uit laten stromen als een
riool te vol zit. Anders zou het water
op straat komen te staan.

Als er een gescheiden stelsel voor
regen-en afvalwater in de straat ligt
(twee buizen dus) moet je opletten
dat je het regenwater niet vervuilt.
De auto wassen en het zeepwater
in de regenwaterbuis laten lopen, is
geen goed idee. Zo komt alle zeep
in de beek terecht. Het water in de
buis voor regen, gaat namelijk niet
naar de zuiveringsinstallaties. Het is
proper genoeg om rechtstreeks naar
een beek te lopen.

•
•

voedingsmiddelen die door het
zeefje in de gootsteen kunnen
restanten van (niet-bijtende)
huishoudelijke schoonmaakproducten

NIET
•
medicijnen
•
verf en aanverwante producten
zoals thinner
•
vetten (motorolie, frituurvet,…)
•
vast afval (luiers, vochtige doekjes, condooms, maandverband,
tampons, etensresten, ...)
Let op met plastiek
Dat je geen plastiek zakjes in de riolering mag gooien, is niets nieuws.
Je hebt vast al foto’s gezien van
vogels of zeehonden die helemaal in
plastiek gewikkeld zitten, of erg ziek

worden door te veel plastiek in hun
maag. Maar wist je dat plastiek ook
niet goed is voor mens en dier, als
het zo klein is dat je het niet meer
kan zien?
Zulke kleine deeltjes worden microplastics genoemd. Ook thuis voeren
we ongewild veel kleine plastiekdeeltjes naar het milieu. Ze zitten
in zepen, crèmes en gels waarmee
we ons wassen, en fleece truien en
andere synthetische kleren.
Die kleine deeltjes worden niet volledig uit het water verwijderd op de
zuiveringsinstallaties. Voordat je je
favoriete dekentje een extra wasbeurt geeft, denk je best eens na of
dat wel nodig is. Gelukkig zijn er ook
veel shampoos en scrubs zonder
plastiek.

Kijk uit wat je doorspoelt
WEL
• urine en uitwerpselen
• toiletpapier

WELZIJN
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TENTOONSTELLING VAN EYCK
Het woord ‘geniaal’ wordt te vaak gebruikt, maar bij
deze tentoonstelling is het op zijn plaats. Een maand
voor de opening gingen er al meer dan 40.000 tickets
over de toonbank. Vijf jaar lang bereidde het MSK de
grootste Van Eyck tentoonstelling uit de geschiedenis
voor. De gerestaureerde buitenpanelen van het iconische Lam Gods zullen bij grote uitzondering in het MSK
te zien zijn, nadien keert het voorgoed terug naar de
Sint-Baafskathedraal.
Dit uitzonderlijke werk krijgt het gezelschap van elf
andere Van Eycks en negen werken uit zijn atelier. En er
worden zo’n honderd stukken van tijdgenoten getoond,
allemaal van een even hoogstaande kwaliteit.
Bezoek deze unieke tentoonstelling onder begeleiding
van een deskundige gids. De eerste rondleiding start
om 14u10, de tweede om 16u30 en duurt telkens zowat
anderhalf uur. In de overige tijd kan je op eigen tempo
de permanente collectie van het MSK bewonderen of
van een drankje genieten.

i zo 1.03 | 12u30 vertrek parking kerk Tiegem
terugkeer 18u30 | € 25 (gidsbeurt expo, bus,
toegang tot de permanente collectie)
Reservatie via toerisme@anzegem.be.

ACCORDEONISSIMA
Voor iedereen die weigert in vakjes te denken is het zien van “Accordeonissima” een echte aanrader. De twee karakterstemmen van Sabien Tiels
en Peter van Laet vergezellen accordeonvirtuoos Ludo Mariën op een
boeiende wereldreis met dit veelzijdige instrument in de hoofdrol. Een
mooi en gevarieerd liedjesprogramma waarin de accordeon je raakt tot in
het diepste van je wezen.

i za 29.02 | 20u | De Stringe | € 14 | m.m.v. K.M. Sint Cecilia Vichte
info en tickets: cultuur@anzegem.be, tel 056 68 82 50

MEDEWERKERS VOOR DE GESCHIEDEN HEEMKUNDIGE KRING
DE GAVERSTREKE GEZOCHT
Velen kennen ongetwijfeld de jaarboeken van De Gaverstreke, de
geschied- en heemkundige kring
van Waregem, die ook met mensen
uit onze gemeente samenwerkt,
omdat omliggende gemeenten geschiedkundig vaak met elkaar verwant zijn.
Om hun jaarlijkse publicaties en
hun documentatiebestand te blijven stofferen met gegevens uit
Groot-Anzegem, zijn extra medewerkers hiervoor van harte welkom. Wie geïnteresseerd is in onze
lokale geschiedenis, hiervoor de
nodige tijd wil uittrekken om opzoekingswerk te doen en een onderbouwd artikel hierrond zou kunnen
schrijven, mag contact opnemen
met André Braet: tel 056 44 35 32
braetandre@telenet.be.
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VRIJE TIJD

GAMETORNOOI #1
#5 GAMES
Er wordt gegamed op een PS4 en
een Nintendo Switch. De games
zijn o.a. Fifa 20, F1, Just Dance 19,
Rocket League & Mario Karts.
#5 LOCATIES // #5 DATA
Er zijn al twee ‘game-dagen’ achter
de rug, maar op volgende momenten kan je ook nog komen gamen:
• 08.02 - bib Vichte
• 08.02 - bib Vichte
• 07.03 - KLJ-lokaal Tiekakewa
• 18.04 - finale op een secret
location

AFHALEN LERARENKAART
Ben je leerkracht en woon je in Anzegem? Via Klasse kreeg je dan al een
berichtje dat je lerarenkaart voor 2020 beschikbaar is. Je kan de kaart komen ophalen in de bib van Anzegem. Leerkrachten die in Vichte of Ingooigem wonen kunnen terecht in de uitleenposten.
Meteen de uitgelezen kans om het aanbod in de bibliotheek te (her)ontdekken!

Twee weken voor elke voorronde
kan je oefenen in de bib waar het
gametornooi plaatsvindt (bij KLJ-lokaal kan je terecht in bib Ingooigem).
#1 WINNAAR
De ultieme winnaar is diegene die de
beste score heeft in alle games.

START TO RUN
Met een aangepast programma leren we samen in 10 weken tijd 5km lopen.
De trainingen vinden plaats op maandag en woensdag. Voor het begin van
de eerste les is er een infomoment. Het einddoel is op 9 mei samen 5km
lopen op Dwars door Anzegem!
Wie?
Vanaf 16 jaar
Wanneer?
Tweemaal per week op maandag en woensdag.
Waar?
Eerste les: Sportterreinen 3 Kaven, Vichtsesteenweg.
Start op maandag 2 maart om 19u.
Prijs?
€ 35 (inbegrepen: een tweewekelijkse training onder begeleiding en verzekering )
Nodig?
Sportieve kledij, loopschoenen en water.
Inschrijven
www.anzegem.be/jogcursus of www.i-school.be/login

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

RITA LANNEAU

PAUL SPOLLIE

SKOON LEVEN

Of via  /  / info@anzegem.be

EVELINE MALFAIT

VOORUITBLIK
2019: anders bekeken





JAAK COREELMAN

ANDRÉ VERBEKE
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