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ZWEMBAD AQUANDÉ: OPEN VANAF .... ?
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COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

HET REDDERSTEAM IS ER KLAAR VOOR!
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Het moest een groot feest worden, de opening van het nieuwe
zwembad dat we samen met
Deerlijk hebben gebouwd. Dat
feestje begint nu in mineur en dit
door het coronavirus. Omdat we
geen glazen bol hebben, weten we op dit moment nog niet
wanneer jullie een plonsje zullen
kunnen wagen. Hou hiervoor de
website www.aquande.be in de
gaten.

10x5meter groot. Daarnaast is er
ook een cafetaria, deze wordt uitgebaat door Annemie Hubau.

Met dit nieuwe zwembad willen we
vooral onze scholieren de kans geven op schoolzwemmen tijdens de
uren. Daar was nood aan, aangezien
het zwembad van Deerlijk enkele jaren geleden de deuren moest sluiten
en Zwevegem een kleiner zwembad
heeft gebouwd. Uiteraard zijn verenigingen en recreatieve zwemmers
ook welkom buiten de schooluren.

De totale kostprijs van het zwembad
bedraagt 6.000.000 euro. Daarvan
financierden we 1.137.500 euro met
een subsidie van Sport Vlaanderen.
De rest van het bedrag verdelen we
eerlijk onder de twee gemeenten.

Als locatie kozen Deerlijk en Anzegem voor het Ommersheimplein
in Anzegem. Dit was voor beide
besturen de ideale locatie: centraal
gelegen, vlot bereikbaar en er is een
ruime parking aan de Beukenhofstraat.
Het zwembad is 25x10meter groot,
met daarbij een ploeterbadje van

Voor de uitbating van het zwembad zelf, zijn we in zee gegaan met
FARYS. Zij hebben de knowhow
om een zwembad te onderhouden
en uit te baten. Nick Kesteloot is de
hoofdredder en samen met zijn team
houdt hij een oogje in het zeil zodat
alles veilig verloopt in het zwembad.

541.930 liter water
De eerste steenlegging was in december 2018 en één jaar later volgde dan het vullen van het zwembad:
in totaal kan er zo’n 541.930 liter
water in het zwembad. Het vullen
duurde exact 69 uur, 57 minuten en
18 seconden.
In juli 2019 riepen we de inwoners
van Anzegem en Deerlijk op om een
naam voor het nieuwe zwembad
te bedenken. Het werd Aquandé,
waarbij ‘aqua’ staat voor water, ‘an’

voor Anzegem en ‘dé’ voor Deerlijk.
Ria Baert uit Anzegem en Philip
Vanhamme uit Deerlijk dienden het
winnende voorstel in. Zij wonnen
hiervoor een jaarabonnement.

MEER INFO?
Meer info over de tarieven,
zwemlessen en de openingsuren:
www.aquande.be.
Waar kan je toegangstickets
kopen?
•
Een dagticket kan je in het
zwembad aan de automaat
kopen. Let op: enkel betalen
met bancontact! Daarnaast
kan je ook online een dagticket kopen via
www.aquande.be.
•

Een abonnement kan je in de
Sportdienst kopen (tijdens
de openingsuren of op
afspraak). Verlengen van een
abonnement kan online via
www.aquande.be.

•

Een ticket met de UiTkansenPAS, kan je via de Sportdienst kopen.

INTERVIEW
RENOVEREN ZONDER ZORGEN? BOUW OP DE RENOVATIECOACH.
In het voetbal is iedereen coach.
Maar als je zorgeloos wil renoveren, neem je toch beter een echte
prof onder de arm. En die loopt al
een tijdje mee. Meer zelfs, hij is
intussen aan zijn 500e klant toe.
500 klanten sinds maart 2017,
die kun je geen ongelijk geven.
Bedenk dan nog eens één reden
waarom je maar niet aan verbouwen toe komt. De RenovatieCoach van Leiedal neemt immers
alle zorgen van je af. Nooit eerder
was renoveren zo eenvoudig.
“Soms krijgen we weleens de vraag:
Waarom zou ik de RenovatieCoach
moeten contacteren? Dan antwoorden wij: “Waarom zou je de RenovatieCoach niét contacteren”, vertellen
Bart Deneckere en Simon Gruwez,
allebei RenovatieCoach bij Intercommunale Leiedal. “Ons eerste
huisbezoek en advies per mail of
telefoon zijn voor iedereen gratis, en
bovendien kies je daarna volledig
zelf in welke mate je met ons verder
samenwerkt.”
Verkoopspraat of realiteit? We vroegen het aan zij die het kunnen weten: de klanten. Zo verhuurt Johan
uit Menen twee aanpalende huizen
die hij grondig wou laten renoveren.
“Vooral op technisch vlak wist ik totaal niet hoe ik aan zo’n ingrijpende
renovatie moest beginnen. Daarom
contacteerde ik de RenovatieCoach
voor een gratis en vrijblijvend eerste
huisbezoek. Al snel wist hij me door
zijn professionele aanpak en kennis
te overtuigen. Hij raadde me aan om
de Energiesnoeiers een energiescan
te laten uitvoeren. Een voltreffer: de
scan was voor mij niet alleen een
handig hulpmiddel, als verhuurder
aan sociale doelgroepen bleek ik
ook recht te hebben op verhoogde
premies. Die maakten meteen een
fundamenteel financieel verschil.”
“De vakkennis van de RenovatieCoach viel ook mij onmiddellijk op,”
beaamt Christel uit Wervik. “Tijdens zijn eerste huisbezoek gaf hij
me meer tips dan ik tot dan in alle

De renovatiecoaches verrasten de 500ste klant met een mooie cheque!

vooraf na te gaan of je al dan niet in
brochures samen had gelezen. Ik
aanmerking komt voor een Vlaamse
ben alleenstaande, maar zowel mijn
energielening. Ik had nooit gedacht
ramen als mijn dak waren aan verdat we zo’n oud huis nog zo mooi
nieuwing toe. Ik kon zo’n professiogerenoveerd zouden krijgen, maar
nele begeleiding dus bijzonder goed
dankzij de energielening zijn we er
gebruiken. En inderdaad: ook mij
toch maar mooi in
heeft de Renovatiegeslaagd”, aldus
Coach ettelijke euro’s “DE ZORGEN VAN ONZE
bespaard. Ik herinner KLANTEN WEGNEMEN.” Luc.
me bijvoorbeeld dat
“We proberen zoveel mogelijk zorik de volledige voorgevel wou laten
gen van onze klanten weg te nemen.
hermetselen, gelukkig stak hij daar
Als particulier zonder ervaring is het
op tijd een stokje voor. Grondig
bijvoorbeeld niet evident om met
hervoegen bleek namelijk meer dan
aannemers in gesprek te gaan. Dat
voldoende.”
vangen wij voor hen op. Eigenlijk is
het simpel: als RenovatieCoach proLuc uit Wevelgem vult aan: “Voor
beren we renoveren voor iedereen
mij de grootste meerwaarde van de
makkelijk te maken”, besluiten Bart
RenovatieCoach, dat je als klant
en Simon.
kunt kiezen voor welke werken je
hem inschakelt, en voor welke niet.
Vaak kiezen valide mensen ervoor,
meestal vanuit financiële overweLaat jij je ook coachen?
ging, om bepaalde zaken zelf op te
nemen, maar voor mij was dat geen
www.warmerwonen.be/renovatieoptie. Ik was maar wat blij dat de
coach
RenovatieCoach me al het werk uit
handen nam.”

renovatiecoach@warmerwonen.be

“Ik kan alleen maar aanraden om

056 24 16 19
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Elke seconde telt ...
slaapkamer
slaapkamer

Plaats rookmelders
Test iedere maand

Verwarmingslokaal
verwarmingslokaal

badkamer
badkamer

noodzakelijk

Ken je vluchtplan

gang
gang

af te raden

Vlucht, blijf buiten
en bel 112

Er is te veel kans op vals alarm.
Plaats daarom een rookmelder
in de omgeving.

gang
gang

Piiiep
Pii
iep

woonkamer
Woonkamer
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keuken
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garage
wasplaats
wasplaats

Piiiep
Pii
iep
kelder

HANGEN JE ROOKMELDERS AL?
Jaarlijks sterven er in België meer dan 100 mensen door woningbranden. Sinds 1 januari 2020 is het dan ook verplicht om rookmelders te hangen. Rookmelders alarmeren jou en je gezin tijdig als er bv. ‘s nachts brand uitbreekt.
Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. Investeer daarom in voldoende rookmelders!
Meer info: www.speelnietmetvuur.be.

SLUITINGSDAGEN
Als de maatregen tegen de verspreiding van het coronavirus niet
meer van kracht zijn, dan zijn dit
de sluitingsdagen:

HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN JE BELASTINGEN?
Je kan tussen 9u en 16u terecht in het Sociaal Huis op woensdag 20 mei
en in het gemeentehuis op woensdag 27 mei. Dit kan alleen maar na het
maken van een afspraak op tel 056 77 88 28. Zelfs als je je aangifte nog
niet ontvangen hebt, kan je langskomen.
Een overzicht van alle zitdagen vind je op de website van FOD Financiën.
Breng zeker je identiteitskaart mee. Kom je voor iemand anders? Breng
dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een volmacht.
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za 11 april
dienst Burgerzaken, recyclageparken en bib
ma 13 april en vr 1 mei
alle diensten
za 2 mei
bib en dienst Burgerzaken

WERKEN SPOORWEGOVERGANG BEUKENHOFSTRAAT
OMLEIDING VOORZIEN
Infrabel wil de spoorwegovergang aan het station in Vichte (Beukenhofstraat) vernieuwen. Om de werken uit te
voeren zullen ze de overweg afsluiten van maandagmorgen 27 april tot vrijdagavond 15 mei. Er zal ook ‘s nachts
gewerkt worden. De buurtbewoners krijgen hierover nog meer info van Infrabel zelf.
Er is een omleiding in beide richtingen voorzien via N36 (Harelbekestraat) - Wafelstraat (Deerlijk) en Olekenbosstraat.
ONTHARD JE MEE?
Tot vrijdag 17 april krijg je de
kans om je eigen voortuin en/
of een stukje publieke ruimte in
te dienen als potentieel onthardingsproject. Waarom? Omdat
verharding meer impact heeft op
het klimaat dan je misschien zou
denken.
21% van de oppervlakte in
Zuid-West-Vlaanderen is verhard,
tegenover 14% op Vlaams niveau.
Verharding vergroot de kans op
overstromingen bij hevige regenval
en watertekort tijdens hardnekkige
droogteperiodes zoals de voorbije
twee zomers.
Via www.leiedal.be/onthardmee
kan je als inwoner je eigen voortuin
indienen om te ontharden en te
vergroenen. Sla zelfs met de hele
straat de handen in elkaar: het
project met de meeste voortuinen
in dezelfde straat wordt immers
extra beloond.
Daarnaast selecteren we een

20-tal individuele projecten, die
we belonen met een waardebon
voor duurzaam, klimaatadaptief en
streekeigen plantgoed.
Onthard publieke ruimte
Naast het voordragen van de eigen
voortuin kan je als burger via een
digitale tool publieke ruimte aan-

duiden (een plein, straathoek,
braakliggende gronden ...) die
volgens jou te hard of te grijs is.
Op welke plaatsen in Anzegem
wordt te weinig op vergroening
of ontharding ingezet? Geef het
zeker door.
www.leiedal.be/onthardmee
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Beste lezer
Omwille van de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus lees
je een aangepaste versie van Aktiv. Omdat bij het ter perse gaan
van deze editie niet duidelijk was hoe de kalender er in april zou uitzien, hebben we beslist om enkel de activiteiten op te nemen vanaf
5 april. Maar dit is dus onder voorbehoud.
Bepaalde informatie werd ook aangeduid met het pictogram dat
je hiernaast ziet staan. Dit betekent dat deze info werd geplaatst
onder voorbehoud. Zeker weten? De recente info zal je op onze
website vinden.

CULTUUR

SENIOREN

TONEELVOORSTELLING

JUBILEUMFEEST

WANDELEN

“Deurdedeurdeur”

25 jaar S-Plus-senioren

DI 28 OM 14U

VR 17 OM 20U

DI 14 OM 14U30

J KERK OTEGEM

J DE STRINGE (V)

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

` Org. Sportdienst

` door Theater Streven Vichte

` met optreden van Dhr. Boullart

` ook op vr 24 en za 25

(buikspreker)
` € 5 (koffie, taart, drankje inbegrepen)

THEATER
WORKSHOP

WO 29 OM 20U

J DE STRINGE (V)

Online bankieren en betalen zonder
bankkaart

` door Lieve Blancquaert & Greet Jacobs

DI 21 OM 14U

` € 10

J ZAAL ANSOLD (A)

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

`€7
` 056 68 73 10
` org. Vief Anzegem

CONCERT K.H. DE EENDRACHT
ANZEGEM-INGOOIGEM

QUIZ

De Schreeuw

De tijd van toen

ZA 2 MEI OM 19U30

MA 27 OM 13U

J ZAAL ANSOLD (A)

J ZAAL ANSOLD (A)

` VVK € 12 – ADD € 15

`org. Seniorenraad Anzegem

` res. 0478 34 13 73

DO 28 OM 14U

J MENSINDEZAAL

Misschien Marieke

van het Kind

FIETSEN

` Org. Sportdienst

I

L

SPORTIEF
VIVA-WANDELEN

BLOEDINZAMELING

MA 13 OM 9U30

DO 2 VAN 17U30-20U

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

J MENSINDEZAAL (T)

VARIA
OPENDEUR

` ong. 8 km met kaasbuffet

PICKNICKWANDELING IN
GRIJSLOKE

ZA 18 VAN 10U TOT 12U

BLOEDINZAMELING

` In het kloostergebouw van de H.

DI 7 VAN 17U30-20U

Vincentius à Paulo werkt men aan de
Noah (kleinschalig dagverzorgingshuis
van Familiehulp) en 10 assistentieflats.
Deze flats zijn ideaal voor mensen voor
wie het thuis stilaan te groot wordt of
voor wie op zoek is naar meer sociaal
contact.
` infomoment en werfbezoek
` inschrijven via info@terberk.be of 056 68
95 11 (13 apri)

J DE STRINGE (V)

ZO 19

J KLEINE KLUIS (G)
` org. Pasar Anzegem

PAASEIERENZOEKTOCHT
VOOR KLEUTERS
ZA 11 OM 10U30

2 E GROTE PRIJS VENTIE
SPOELIES

Woon- en zorgcentrum Ter Berk
Anzegem

J HET SPEY (V)
` org. Gezinsbond Vichte

Fietsen op rollen
ZA 2 MEI VANAF 18U

VINKENZETTING

J DE STRINGE (V)

ZA 11 OM 9U

` € 20

J DE SPELDOORN (H)

BOSHYACINTENWANDELING

` org. VZW De Nachtlichtjes
` res.: denachtlichtjesvzw@gmail.com

VINKENZETTING

ZO 26 OM 14U30

` t.v.v. Kom op tegen Kanker

MA 13 OM 9U

J PARKING VITAL MOREELSPLEIN (T)

J DE SPELDOORN (H)

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

De Nachtlichtjes t.v.v. Kom op tegen
Kanker

CURSUS: NATUURVERKENNER
ZA 18.04

VINKENZETTING N.A.V. 1 MEIVIERING

ZO 3 MEI VRIJE START TUSSEN 7U EN

J NATUURHUISJE NATUURPUNT

VR 1 MEI OM 9U

15U

AVELGEM

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

J DE STRINGE (V)

` De cursus ‘Natuurverkenner’ is een

` diverse afstanden

interactieve instapcursus voor mensen
die meer willen weten over de natuur
rond Anzegem en Avelgem. In 10
unieke lessen/excursies, voornamelijk
op zaterdagvoormiddag, ontdek je de
natuurgebieden in eigen regio. Zijn
geschiedenis, zijn dieren groot en
klein, zijn bloemen en bomen en hoe
vrijwilligers de gebieden onderhouden en
waarom ze dat doen.
` € 54 voor leden - € 60 voor Niet-leden
` Inschrijven bij: koensablon@telenet.be 0474 79 80 92

7 E FAMILIEWANDELING

` sneukeltocht voor de allerkleinsten
` € 5 per deelnemer

VIVA-WANDELEN N.A.V. 1 MEIVIERING
ZO 3 MEI OM 16U

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)
` ong. 5 km met breughelmaal

VINKENZETTING N.A.V. 1 MEIVIERING
ZO 3 MEI OM 9U

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

FEEST
PRIJSKAARTING BIEDEN EN
MANILLEN
ZA 18 OM 17U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

PRIJSKAARTING BIEDEN EN
MANILLEN
n.a.v. 1 mei-viering
VR 1 MEI OM 17U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

Jouw activiteit in de UiT-agenda van mei? Geef die dan voor
16 april door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in
week van 4 mei en bevat alle activiteiten tot en met 1 juni 2020.

BINGO
met gratis hapjes n.a.v. 1 mei-viering
ZA 2 MEI OM 17U

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

KLEINE KLUSJES?
SCHAKEL DE KARWEIDIENST IN
Ben je 65-plusser of heb je een
zorgnood? Dan kan je voor kleine
klusjes een beroep doen op de
Karweidienst. Deze klusjes voeren
we niet meer in eigen beheer
uit, maar hiervoor werken we
sinds kort samen met Werkplus
uit Waregem. Door deze dienst
aan te bieden willen we er verder
naar streven dat mensen zo lang
mogelijk binnen hun vertrouwde
leefomgeving kunnen blijven.
Maak hieronder kennis met Werkplus en verneem hoe één en ander
zal verlopen!
Kan je kort even schetsen wie of
wat Werkplus juist is?
Philippe Deridder, coördinator van
de klus- en groendienst bij Werkplus: “We zijn een vzw die gegroeid
is vanuit Waregem. Wij combineren
het uitvoeren van allerlei zinvolle taken en opdrachten met de begeleiding van mensen met een (tijdelijke)
afstand tot de arbeidsmarkt. De
bedoeling is dat ze na verloop van
tijd doorstromen naar een ‘normale’
tewerkstelling. In totaal zijn er bij ons
13 medewerkers in dienst.”
Welke taken of klussen voeren
jullie juist uit binnen de karweidienst?
“De karweidienst staat in voor het
uitvoeren van allerlei kleine taken
zoals het afwassen van muren of
plafonds, opruimen van een kelder
of zolder, vervoer naar het recyclagepark, kleine schilder- of behangwerken, klein tuinonderhoud, enz.”
“Het is niet onze bedoeling om concurrentie aan te gaan met zelfstandige aannemers of firma’s en te grote
of te gespecialiseerde klussen uit
voeren! Wij doen graag klussen waar
anderen geen tijd voor nemen.”
Kan iedere inwoner van Anzegem
een beroep doen op jullie diensten?
“Anzegem heeft beslist dat enkel
8
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65-plussers en mensen met een
zorgnood een beroep kunnen doen
op de karweidienst van Werkplus,
maar dat is blijkbaar geen wijziging
ten opzichte van vroeger.”
“Bij mensen met een zorgnood
denken we bijvoorbeeld aan mensen
met een beperking, mensen die door
tijdelijke of langdurige ziekte niet in
staat zijn om een aantal taken op te
nemen. Ook mensen die in begeleiding zijn van de Sociale Dienst van
het Sociaal Huis kunnen doorverwezen worden.”
Wat moet dat kosten?
“Het uurtarief dat moet betaald worden, verschilt volgens het profiel van
de gebruiker. Er is een standaardtarief van € 30,25/u (BTW incl.), maar
voor mensen met minder financiële
mogelijkheden bestaat ook een
voorkeurstarief van € 14/u of een
sociaal tarief van € 10/u.”
“Er wordt telkens ook € 5 forfait aangerekend voor de verplaatsing tot bij
de gebruiker. Andere verplaatsingskosten en eventuele kosten voor het

meenemen van groen- of ander afval
komen daar nog bij.”
Wat moeten Anzegemnaren doen
om jullie hulp in te roepen?
“Ze moeten eerst contact opnemen met het Sociaal Huis. Dat kan
telefonisch, via mail of in het Sociaal
Huis zelf. Daar zal men checken of
de aanvraag aan de voorwaarden
voldoet en bepalen tot welke prijscategorie men behoort.”
“Alle nodige informatie wordt
vervolgens rechtstreeks naar ons
doorgespeeld en wij nemen dan zo
vlug mogelijk contact op om af te
spreken wanneer we langskomen”,
aldus Philippe.

Meer informatie?
Sociaal Huis
tel 056 78 26 23
thuiszorg@anzegem.be

ERFGOEDDAG IN ANZEGEM

Erfgoeddag kreeg dit jaar als thema ‘De Nacht’. Dit inspireerde heel wat lokale organisatoren om ook in onze
gemeente originele initiatieven op te zetten.
Sint-Arnolduskerk Tiegem - zaterdag 25/4 - 20u tot 23u - Goddelijke Gloed
In de Sint-Arnolduskerk worden de lichten gedoofd en branden enkel kaarsen. Baan je een weg door een goddelijke gloed van godslamp, processietoorts en berechtingslantaarn, opgeluisterd door orgelmuziek van de Tiegemse
componist Alfons Moortgat.
Den Ouden Koestal Tiegem - zaterdag 25/4 - 19u-23u - Piro’s op het menu
Naar aanleiding van erfgoeddag plannen we een extra pirobak om meer te ontdekken over dit sociaal gebeuren met
korte theaterevocaties rond de seizoensarbeid en aangepaste muziek.
Landergem Ast Anzegem - zaterdag 25/4- 20u-22u - Landloper, zweet langs ’t lijf
Schrijfster Anneleen van Offel herwerkte de novelle ‘Het leven en de dood in den ast’ tot het hoorspel ‘Landloper,
zweet langs ’t lijf’. Zij brengt dit voor publiek en in het voorprogramma zal Alice Spinoy een verhaal brengen, zij
woont in een dokterswoning in Heule, waar vroeger het geboortehuis van Streuvels stond.
Langs Streuvels’ Wegen - Landergem Ast - zaterdag 25/4 en zondag 26/4 - 14u-18u
‘Het leven en de dood in den ast’ is een van Streuvels’ meesterwerken. Een gids neemt je mee naar de Landergem
Ast die model stond voor deze novelle. De eigenaar Ivan Delezie leidt de bezoekers rond.
Het Lijsternest Ingooigem - zaterdag 25/4 - 10u-18u en zondag 26/4 - 10u-15u - Begeleide rondleiding
Je kan deelnemen aan speciale gidsbeurten die inzoomen op het leven van Stijn Streuvels en het thema ‘de nacht’
in zijn oeuvre.
Het Lijsternest Ingooigem - zondag 26/4 - 10u30-12u30 - Illustratieworkshop voor kinderen
In deze workshop kunnen kinderen kennismaken met het verhaal over landloper Knorre en de arbeiders. Ze krijgen
de kans om een eigen geïllustreerde versie te maken onder begeleiding van een illustratrice.
Het lijsternest Ingooigem - Live opname podcast ‘Bende van het Boek’ - zondag 26/4 - 15u30-17u
De Bende van het Boek is een podcast waarin Trees en Sara hun liefde voor lezen delen op de gezelligste manier
die er is: met taart en thee. In het Lijsternest bespreken ze boeken waarin de nacht een essentiële rol speelt.
Info en inschrijvingen voor activiteiten in het Lijsternest (ook Landergem Ast): www.streuvelshuis.be - 056 77 72 14

VRIJE TIJD
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101 LEIESPOTS
ONTDEK DEZE MOOIE FIETSROUTE
De Leiestreek is een regio die bruist van de bedrijvigheid. Wat de streek zo bijzonder maakt, is het grote
aantal creatieve ondernemers. Met hun energie en
enthousiasme laten ze overal ‘Leiespots’ vol inventiviteit oppoppen.
Toerisme Leiestreek verzamelde de 101 leukste Leiespots in een handige gratis pocket. We wijzen je de
weg van de ene pop-upshop naar de andere conceptstore vol design-hebbedingen, van dat ene jazzy
museumcafé naar die zalige bistro waar een topchef
kokkerelt. In de Leiestreek beleef je meer!

BELEEF MEER.
ONTDEK 101
LEIESPOTS.

De leukste manier om verschillende Leiespots te combineren is met een fietstocht. We stippelden de volgende
route op het fietsnetwerk Leiestreek uit:
Start: Knooppunt 8, Vital Moreelsplein, Tiegem
Knooppunten: 8 – 28 – 97 – 17 – 57 – 59 – 35 – 71 – 86
83 - 23 – 72 – 66 – 84 – 68 – 73 – 9 – 99 – 93 – 85 – 98
25 - 20 – 8
Afstand: 39 km
Leiespots onderweg: 1 Achiel en Hector / 2 Vespabar
3 Hoeve Ten Rooden Duifhuize met Bar Provisoir / 4 In
D’Halve Maan
(Brouwerij ’t Verzet behoort ook tot de 101 Leiespots.
Deze zaak ligt op een andere fietstocht, namelijk die van
Harelbeke richting Waregem en Anzegem)

De fietsnetwerkkaart Leiestreek kan je voor € 9 kopen bij
de dienst Toerisme of op www.toerisme-leiestreek.be.
www.toerisme-leiestreek.be/leiespots
BELEEF
MEER.
toerisme-leiestreek.be/leiespots
Ingooigem
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DOE JE MEE AAN DWARS DOOR ANZEGEM?
Smeer je kuiten in, doe je loopschoenen aan
en loop mee in Dwars door Anzegem.
Kidsrun
1-3 kl 100m
1-2 lj
400m
3-4 lj
600m
5-6 lj
1km

10u15
10u30
10u40
10u50

Lenterun
start om 11u15
keuze tussen 4, 8 en 12km

Praktische info
za 9.05, start aan sporthal Anzegem
Douches en kleedkamers aanwezig, parking aan
Sint-Vincentiusinstituut (Kerkstraat 86).
Elektronische tijdsregistratie.
Voorinschrijving tot 4 mei 2020 via:
www.anzegem.be/dwarsdooranzegem
Inschrijven op de dag zelf vanaf 9u30.

SPORTAANBOD

Het volledige sportaanbod met info
over: aerobic, yoga, BBB, multimove, zwemlessen, …
Kan je terugvinden op
www.anzegem.be/lessenreeks.

BUITENSPEELDAG
Kom op 22 april tussen 13u30 en 16u30 naar buiten en trommel je klasgenootjes en vriendjes op en maak er een spetterend avontuur van in
het Sint-Arnolduspark! We toveren het bos om tot een jonkvrouwen- en
ridderburcht, met o.a. deathride, mountainboarden, blote voetenpad,
springkasteel, avonturenparcours, kampen bouwen, kleuterburcht, ...
Inschrijven is niet nodig!
Meer info? www.anzegem.be/buitenspeeldag

VRIJE TIJD

11

Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

PAULINE EVERAERT

CARINE RAGOLLE

TAIO GOEDEFROIDT

Of via  /  / info@anzegem.be

WIETSE DHULSTER

VOORUITBLIK
Toegankelijkheid





GREETJE DEGROOTE

JEANINNE MICHELS
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