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Vermijd cash betalingen. Be
voorkeur contactloos met ban
via payconiq of je bank
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Volkstuintje

Wil jij er eentje in je buurt?

GEMEENTELIJK
NIEUWS

Zij laten zich vaccineren
Jij ook?
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Beleef de zomer
van Anzegem
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ZIJ NEMEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID

E N L AT E N Z I C H VA C C I N E R E N

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –11 JAARGANG N°06
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

Frank Veys
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Kenneth Vanmaercke

Tarek Jarks

Laura Cambien
De coronavaccinaties schakelen een versnelling hoger. Na de
65-plussers en de risicopatiënten is het nu tijd voor de brede
bevolking. Omdat het belangrijk
is dat zo veel mogelijk mensen
zich laten vaccineren, hebben we
de hulp ingeroepen van enkele
Anzegemnaars. Zij zeggen luid en
duidelijk tegen hun dorpsgenoten
‘Laat je vaccineren!’.
Hun gezicht. Dat zetten enkele inwoners in om iedereen aan te moedigen zich te laten vaccineren.
Dit zijn de vaccinatieambassadeurs:
•

•
•

Anzegemse huisartsen
Tony Degroote, huisartsenpraktijk De Klokketuin, huisartsenpraktijk Bouvelo, Els
Debeuckelaere, Thisbe Vanrysselberghe, Sigrid Verstraete,
Manu en Thierry de Borchgrave,
Kurt Fonteyne, Anneleen Miclotte, Rik Boydens, Wouter Deseyn
Frank Veys
voorzitter seniorenadviesraad
Kenneth Vanmaercke
ervaringsdeskundige commissie

Ilse Naessens

Team AD Delhaize
•
•
•
•
•

andersvaliden
Tarek Jarks
Krak van Anzegem
Ilse Naessens
voorzitter Ferm Ingooigem
Laura Cambien
voorzitter jeugdraad
Team AD Delhaize Anzegem
Marleen Van Eeckhout en
Christophe Vantomme
voorzitters Unizo Aktiv’o

Al meer dan 25.000 mensen uit de
regio kregen een eerste prik in het
vaccinatiecentrum van Waregem.
Als je aan de beurt bent voor je gratis prik, dan krijg je ongeveer twee
weken op voorhand een persoonlijke
uitnodiging. De Vlaamse Overheid
verstuurt je uitnodiging per post
naar je officiële domicilieadres. Je
vindt de uitnodiging ook via ‘Mijn
Burgerprofiel’ en als deze gegevens
bij het ziekenfonds bekend zijn, krijg
je de uitnodiging ook per mail.
We vragen je om je afspraak te
bevestigen of te verplaatsen. Als je
geen vaccin wenst, dan moet je dit
ook laten weten.

Vakantieplannen?
Als je een vakantie of reis naar het
buitenland plant, hou dan rekening
met je afspraken voor vaccinaties.
De datum van je eerste vaccin kan
je verplaatsen binnen een periode
van 30 dagen nadat je uitgenodigd
werd. Bij de vaccins waarvoor een
tweede dosis nodig is, liggen de
periodes tussen eerste en tweede
dosis vast: je tweede prik van Pfizer
moet altijd tussen de 35 en 37 dagen na de eerste komen, je tweede
Astra Zeneca wordt ingepland in
de periode tussen de 51 en de 61
dagen na de eerste. Behalve als er
een onoverkomelijke (medische)
reden zou zijn, kan niet afgeweken
worden van deze termijn tussen de
twee vaccins.
Via www.laatjevaccineren.be kan
je nagaan wanneer je eerste en
dus ook je tweede vaccinatiedosis
ongeveer gepland staat. Probeer
maximaal je reis NA (of tussen) deze
periode te plannen en zorg er zo
voor dat je vaccinatie niet in de weg
komt van je vakantie, of omgekeerd.

RIOLERINGSWERKEN VICHTSESTEENWEG
Aquafin voorziet de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel in de Vichtsesteenweg, tussen de
Razenheedstraat en de Tempeliersstraat.
De start van de werken is normaal voorzien voor 5 juli,
maar kan uitgesteld worden naar augustus 2021. De
startdatum is namelijk afhankelijk van het verplaatsen
van de nutsleidingen en de afwerking van een andere
werf door de aannemer. De betrokken bewoners worden
hiervan nog persoonlijk op de hoogte gebracht.
Tempeliersstraat en Klokketuin
Bij de start van de werken zal men de Tempeliersstraat
via de Vichtsesteenweg niet meer kunnen bereiken.
In een latere fase zal de Klokketuin ook niet meer toegankelijk zijn via de Vichtsesteenweg. Inwoners van de
Klokketuin zullen wel altijd hun woning via de Roterijstraat kunnen bereiken.
De betrokken straten zullen hiervan tijdig verwittigd
worden.
Omleiding
Door de werken zal doorgaand verkeer ook niet mogelijk
zijn. We voorzien een omleiding via de Lange Winterstraat, Bloeistraat en Stientjesstraat.

GEEF INBREKERS MINDER KANS
Probeer inbrekers voor te zijn en neem de nodige maatregelen om diefstal tijdens
je afwezigheid te vermijden.
•
Sluit je ramen en deuren van zodra je afwezig bent, ook al is het maar voor
even (een vliegenraam houdt enkel vliegen en muggen tegen). Vergeet
ook de bovenverdieping niet.
•
Laat geen materiaal rondslingeren dat inbrekers van pas zou kunnen
komen (ladder, gereedschap, … ).
•
Berg je waardevolle stukken goed op en inventariseer ze (foto’s en serienummers).
•
Toon niet aan anderen dat je afwezig bent, laat lichten branden of gebruik tijdschakelaars.
•
Maak goede afspraken met je buren, zij kunnen in de gaten houden of er iets
ongewoons gebeurt bij je thuis.
•
Post niets over je afwezigheid op sociale media.
•
Vraag politietoezicht aan voor je woning wanneer je met vakantie vertrekt (www.politie.be).
www.besafe.be of www.1dagniet.be
Je kan ook een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur:
www.diefstalpreventieadviseur.be.

ALGEMEEN
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ANZEGEM SCOORT HOOG OP DE NETHEIDSBAROMETER
HOU JIJ ONZE GEMEENTE MEE PROPER?

...........................................

Anzegem is de laatste tijd goed bezig. De algemene netheidsscore voor onze gemeente bedraagt 95,2. Dat is
een sterke stijging na de daling van de voorbije twee jaar en de hoogste score voor Anzegem sinds het begin
van de metingen. Anzegem scoort hierbij een pak hoger dan het Vlaamse gemiddelde (83). Maar dat wil niet
zeggen dat er geen werk meer aan de winkel is. Integendeel…

...........................................

ZWERFVUIL
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Zwerfvuil en sluikstort blijven een
doorn in het oog. Het blijft echter
zeer moeilijk om iemand te betrappen. Imog gebruikt hiervoor 5 camera’s (voor de hele regio). Deze blijven
7 dagen tot 2 weken op dezelfde
locatie staan. In Anzegem waren er
in 2020 12 plaatsingen. Gevolg: 18
bestuurlijke verslagen, waarvan 11
GAS-boetes voor een totaal bedrag
van 995 euro. Er zijn nog 2 vaststellingen die onderzocht worden en er
waren 5 seponeringen.

hun klein afval kwijt kunnen. Helaas
wordt dit niet altijd gerespecteerd.
Sommigen nemen zelfs afval mee
van thuis om in een openbare
vuilnisbak te gooien. Als we te veel
huishoudelijk afval in een vuilnisbakje vinden dan wordt dit tijdelijk
weggenomen. Afval dat eigenlijk in
de PMD-zak hoort, neem je best
terug mee naar huis, zodat het kan
gerecycleerd worden (bv. blikjes).

Naast een GAS-boete moeten de
sluikstorters ook de opruimkosten
betalen. We zetten namelijk heel wat
mensen en middelen in om zwerfvuil
en sluikstort op te ruimen. Dit is een
tijdrovende bezigheid die wekelijks
heel wat arbeidsuren kost. Gelukkig
kunnen we op ondersteuning van 31
Anzegemse Mooimakers rekenen.

Als hondeneigenaar ben je verplicht
hondenpoepzakjes bij te hebben als
je met je viervoeter gaat wandelen.
Heeft je hond zijn behoefte gedaan?
Hou het zakje met hondenpoep bij
en gooi het thuis in de restafvalzak.
Als het echt niet anders kan, kan
je het in een openbaar vuilnisbakje
deponeren.

194 VUILNISBAKKEN

VERMIJD WAAIVUIL

Er staan 194 vuilnisbakken in
Anzegem en dat is veel voor een
landelijke gemeente. Alle afvalbakjes
worden wekelijks door onze diensten geledigd. Openbare vuilnisbakken zijn er alleen om voorbijgangers,
die buiten iets eten of drinken, een
service aan te bieden zodat ze snel

Bind papier en karton samen met
natuurtouw of stop ze in een stevige, gesloten doos. Zo vermijd je dat
bij een stevige wind alles op straat
waait.
Tip: klem je PMD-zak tussen de
restafvalzak en papier en karton om
te vermijden dat hij wegwaait.

HONDENPOEP IS NIET OKÉ

W I L J I J E E N V O L K S T U I N TJ E I N J E B U U R T ?
L A AT H E T O N S W E T E N !

Heb je zelf geen groentetuin?
Wil je wel zelf je eigen seizoensgebonden ecologisch geteelde
groenten? Een babbel met de
nieuwe buurman? Of gewoon
actief genieten van een tuin en
natuur? Laat het ons dan zeker
weten!
Een volkstuintje is een eigen lapje
grond dat niet aan je woning ligt.
Je kan dit tuintje op verschillende
manieren inrichten: bijvoorbeeld als
traditionele moestuin of als siertuin
met bloemen, struiken en gras. Je
onderhoudt het tuintje zelf.

I

Zegt zo’n volkstuintje je wel
wat? Vul dan de bevraging in
via www.anzegem.be/volkstuin.
Wij willen zo de nood aan volkstuinen in kaart brengen.

MELDPUNT
PREVENTIE UITHUISZETTING

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning met een minimum
aan comfort. Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale
kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. We noemen dit de woningkwaliteitsnormen. Deze kwaliteits- en veiligheidsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen. Elke
woning moet hieraan voldoen.
Huurwoning
Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet dus zorgen dat deze volledig in orde is. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is,
voert een woningcontroleur een onderzoek uit. Hij controleert de woning
aan de hand van een technisch verslag. Voldoet de woning aan alle woningkwaliteitsnormen en is ze dus niet ongeschikt of onbewoonbaar? En
zijn er voldoende rookmelders? Dan krijg je een conformiteitsattest.
Dienst Wonen: beterwonen@anzegem.be of tel 056 69 44 48.
www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit

Wie een woonprobleem ervaart,
kan dit signaleren aan het meldpunt preventie uithuiszetting. Dit
kan via het Sociaal Huis of een
online contactformulier.

I

VOLDOET JOUW WONING AAN DE KWALITEITSNORMEN?

Zowel huurders als verhuurders
kunnen te maken krijgen met
woonproblemen die kunnen leiden
tot een uithuiszetting. Het is belangrijk om dergelijke problemen
zo vroeg mogelijk op te sporen
en met de betrokken partijen een
oplossing te zoeken. Via het meldpunt preventie uithuiszetting kan
een dure gerechtelijke procedure
worden vermeden.

Sociaal Huis
L. Bauwensstraat 40
tel 056 77 88 28
sociaalhuis@anzegem.be

www.welzijn13.be/content/meldpunt-preventie-uithuiszetting

ALGEMEEN
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W E E K VA N D E M A R K T
Wie op vrijdag 2 juli een aankoop doet op de vrijdagsmarkt (Vichteplaats), maakt kans op een van de vijftien mooie
prijzen. Hoofdprijs is een weekendje weg in West-Vlaanderen ter waarde van 300 euro, de rest van de prijzen wordt
geschonken door de marktkramers en het gemeentebestuur (o.a. Anzegembonnen t.w.v. 20 euro).
Hoe doe je mee?
Bij iedere aankoop krijg je een deelnameformulier van de marktkramer. Dit vul je in en deponeer je in de urne in de
Anzegemtent die op de markt zal staan. Om 11u30 is er dan de prijstrekking. Winnaars die niet aanwezig zijn, worden verwittigd.

G E P L A N D E A S FA LT E R I N G S W E R K E N
Binnenkort worden er heel wat asfalteringswerken
uitgevoerd. We geven hieronder al een overzicht mee.
De aannemer zal de betrokken bewoners ook nog
verwittigen bij de start van de werken.
• Nieuwpoortstraat: 900m²
• Heuntjesstraat: 156m²
• Heuntjeshoek: 1.380m²
• Razenheedstraat: 650m²
• Groenstraat: 980m²
• Landergemweg: 1.040m²
• Stientjesstraat - insteek 27-29-31-33: 570m²
• Zijptestraat: 2.100m²
• Zijptestraat: aanleg 210m greppels
• Brandgatstraat: 300m²
• Vossestraat: 3.965m² (uitwijkstroken)
• Stijn Streuvelsstraat - insteek 31-33-35: 1.035m²
• Sint-Antoniusstraat 98: 300m²
• Bomstraat: 200m²
• Sprietstraat: 270m²
Vossestraat
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• Bergdries: 465m²

150 JAAR

STREUVELS

Collectie stad Antwerpen - Letterenhuis

Op 3 oktober 2021 is het 150 jaar geleden dat schrijver en Anzegems ereburger Stijn Streuvels geboren werd.
De perfecte aanleiding om dit talent van eigen bodem dit jaar in de spotlights te zetten. Beginnen doen we
met een samenwerking tussen het Lijsternest, de bibliotheek van Anzegem & Avelgem en Stadlandschap
Leie en Schelde. Samen organiseren ze drie activiteiten waarin Streuvels’ roman ‘De teleurgang van de Waterhoek’ centraal staat.
Op vrijdag 18 juni wordt de Waterhoek-wandeling gelanceerd tijdens het ‘Festival van het Landschap.’ Schrijver
Hans Depelchin neemt je mee door het landschap dat Streuvels inspireerde voor zijn bekende roman. De wandeling
blijft na het Festival van het Landschap gratis beschikbaar via de Erfgoedapp. Op dinsdag 6 juli en donderdag 8 juli
wordt een boekenclub georganiseerd in de tuin van het Lijsternest in het bijzijn van schrijver Hans Depelchin. Om
het drieluik en de zomer feestelijk af te sluiten wordt Mira, de verfilming van deze roman, op zaterdag 21 augustus in
openlucht vertoond in Rugge.
PRAKTISCH
Lancering Waterhoek-wandeling: 18 juni, 18u30, Spikkerelle (Avelgem)
Boekenclub De teleurgang van de Waterhoek: 6 juli / 8 juli, 19u30, Het Lijsternest (Ingooigem)
Openluchtfilm Mira: 21 augustus, 19u30, Rugge (Avelgem)
Alle info over deze en de andere activiteiten in het kader van 150 jaar Streuvels kan je vinden op:
www.150jaarstreuvels.be

WA N D E L I N G

VAN LIJSTERNEST NAAR LANDERGEMAST
Deze wandelroute neemt je mee doorheen het landschap dat Stijn Streuvels
geïnspireerd heeft. Je kan kiezen tussen
de versie van 7,5km of de verkorte versie
van 5km. Langs het parcours staan verschillende infoborden verspreid. Je kan
een wandelkaart afhalen in het Lijsternest. Alle borden en de wandelkaart zijn
ook beschikbaar via de Erfgoedapp.

VRIJE TIJD
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MAMACAFÉ
Moedergevoel

Mama zijn. Het is niet altijd makkelijk. Het roze wolkje is niet altijd aanwezig, de honderdduizenden tips en
adviezen wel. Het kan je allemaal zo
onzeker maken, terwijl jouw gevoel
het enige beste is voor je kind.
Op dit mamacafé komen we buiten
samen (bij regen kunnen we overdekt zitten) en laten we het moedergevoel in ons naar boven komen.
Op het mamacafé ontmoeten
(toekomstige) mama’s van kinderen
tussen 0 en 3 jaar elkaar. We gooien
de perfectie over boord en leren dat
we vooral mild mogen zijn.

I

HEB JE DE DRANG OM CREATIEF TE ZIJN?

Dan is een opleiding aan de kunstacademie iets voor
jou!
Theater maken, beeldend werken, animeren, een instrument bespelen, dansen, spelen met taal, improviseren,
films maken, je een musicalster voelen, acteren, componeren, dirigeren, regisseren.
Voel je inwendig een overdosis goesting opborrelen bij het
lezen van dit alles? Hou je van het uitwisselen van ideeën,
inspiratie opdoen en creatief werken?
We verwelkomen iedereen tussen de 4 en 103 jaar voor
een opleiding beeldende en audiovisuele kunsten, dans,
muziek of woordkunst-drama. Van de absolute beginner
tot de specialist: een aanbod op ieders maat en dicht bij
huis! In Ingooigem kan je muziek en woord volgen. In Anzegem en Vichte heb je keuze uit beeld, muziek en woord.
Ben jij een nieuwe leerling, dan kun je inschrijven vanaf 14
juni 2021 tot 30 september 2021.

I
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Meer info?
Op het virtuele infomoment van 14 juni
www.academiewaregem.be
tel 056 60 09 18

VRIJE TIJD

do 10.06 om 20u
gemeenteschool
(P. Verrieststraat 12)
gratis, maar inschrijven is
verplicht: loka@anzegem.be

NIEUW UITKIJKPLATFORM &
KAMPEERAUTOTERREIN

Vorige maand openden we het nieuwe uitkijkplatform en kampeerautoterrein. Beide initiatieven werden gerealiseerd met de steun van de provincie West-Vlaanderen en Westtoer.
Uitkijkplatform Grijsloke
Gijzelbrechtegem, in de volksmond Grijsloke genoemd, is een van de hoogste punten van de Leiestreek. Het nieuwe
uitkijkplatform ligt achter het ontmoetingscentrum De Kleine Kluis (Gijzelbrechtegemstraat 42) en bestaat uit 3
betonnen cirkels, waarvan een met een gegraveerde oriëntatiewijzer. Je geniet er van het landschap dat bestaat
uit heuvels en weilanden. Van daar uit kan je op ontdekking door de natuur via de Kleine Kluiswandelroute of het
wandelnetwerk Land van Streuvels, en kan je genieten van een hele reeks mooie panorama’s op de grens tussen
West- en Oost-Vlaanderen.
Kampeerautoterrein
Door het toenemende succes van kampeerauto’s is de vraag naar overnachtingsmogelijkheden in de regio groter
dan het huidige aanbod. We komen hieraan tegemoet door de aanleg van vijf nieuwe standplaatsen voor kampeerauto’s aan het Vital Moreelsplein. Het terrein ligt langs het wandelnetwerk en aan de startplaats van de Zachte Ring,
een fietsroute van 29 kilometer langs de toeristische troeven van Anzegem.

O P S TA R T N I E U W C U LT U U R S E I Z O E N

REIKHALZEND UITKIJKEN NAAR HALF AUGUSTUS!
Samen naar een voorstelling of een concert. Dat
lijkt ondertussen al een eeuwigheid geleden. Toen
onze werking vorig jaar abrupt werd afgebroken, had
niemand kunnen vermoeden dat deze periode van
stilstand zo lang zou aanhouden. Het bleef akelig stil
in ons Gemeenschapscentrum…
Gelukkig kunnen we stilaan weer hoop koesteren.
We werken druk verder aan een vernieuwd, aantrekkelijk en divers aanbod om jullie na het zomerverlof
met open armen te kunnen verwelkomen. De artiesten én wijzelf zijn er meer dan klaar voor!
We gaan veiligheidshalve pas na de vakantie van
start met onze abonnementen- en losse ticketverkoop. Het promomateriaal voor het volgend seizoen
wordt pas in de week van 23 augustus verspreid.
Hou zeker onze sociale mediakanalen in de gaten in de loop van de komende maanden!

VRIJE TIJD
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BELEEF

DE ZOMER
VA N A N Z E G E M

PICKNICK DOLAGE
za 3.07
Eet, beleef en geniet van een picknick tussen de fruitbomen!
Samen met lokale handelaars
stellen wij een picknickmand voor je
samen. Jij hoeft enkel met je bubbel
te genieten van deze picknick en
de prachtige omgeving tussen de
fruitbomen van Dolage. Nood aan
wat beweging na het picknicken? In
je picknickmand zit er een knooppuntenwandeling klaar, startend aan
de Dolageweg.

VERTIER IN VICHTE
za 17.07 | 14u-17u30
Vertrekpunt: het Ommersheimplein
Ontdek het Kasselrijbeekpad
en geniet na bij een bezoek aan
brouwerij Verhaeghe

Pol Ostyn neemt je mee op sleeptouw langs het Kasselrijbeekpad.
Een unieke gelegenheid om dit
verborgen stukje natuur in het hart
van Vichte te ontdekken. Daarna
volgt een bezoek aan brouwerij
Verhaeghe waar je kan kennismaken én proeven van hun bieren. Een
unieke belevenis aan een brouwerij
waarvan de geschiedenis teruggaat
tot in 1885.

BOERENLANDSCHAPSROUTE
vr 23.07 / za 31.07 / wo 11.08
14u-17u | gratis
Vertrekpunt: het Lijsternest
Inschrijven via de website
Bekijk, beleef en ontdek het Anzegemse landschap.
Meer dan ooit wandelen en fietsen
we in onze eigen gemeente. Maar
zien en kennen wij het Anzegemse
landschap ook echt? Waarom is het
landschap zoals het is?
Waarom ziet de Leievallei er anders
uit dan de Scheldevallei?
Welke invloed heeft het landschap
op de landbouw en landbouw op het
landschap?
Tijdens een 23km lange fietstocht
(Boerenlandschapsroute) leert Jordaan Dermaut je het landschap zien

010
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en beleven. Het wordt een gezellige
maar vooral interessante namiddag
die je met andere ogen naar de
eigen omgeving doet kijken.

LANDBOUWFIETSTOCHT
za 28.08
13u-16u45
€5
Maak kennis met enkele landbouwbedrijven
Een verrassende themafietstocht
waarbij we een bezoek brengen aan
3 landbouwbedrijven:
•
het groenteteelt- en akkerbouwbedrijf van de familie Dermaut
•
het landbouwbedrijf van Richard
Demeulemeester, eigenaar van
Dolage
•
het melkvee- en akkerbouwbedrijf van Dieter en Petra D’haene - Devos
Deze enthousiaste landbouwers
zetten hun deuren open en gunnen
je een blik achter de schermen.
Je krijgt een korte gidsbeurt en
misschien mag je wel genieten van
enkele proevertjes...

I

Met respect voor de fruitgaard
werken we met bubbels van max.
6 personen. Via het inschrijvingsformulier op de website kan je
binnenkort een plekje reserveren. Bij
regenweer kunnen de manden ter
plaatse opgehaald worden om mee
naar huis te nemen.

Binnenkort via
www.anzegem.be/toerisme of
op de Facebookpagina van
Toerisme Anzegem.

FIETSKAMPEN
4 E- 6 E L E E R J A A R

Triatlonkamp | 12.07-16.07 | € 65
Het weekprogramma bestaat uit een
mix van lopen, fietsen en zwemmen. De fiets gebruiken we vooral
als verplaatsingsmiddel naar de
verschillende locaties (de Gavers,
domein de Ghellinck, Donk,...),
maar we zullen ook 1 volledige dag
fietsen. Het fietsen wisselen we af
met verschillende wedstrijdvormen
(bikerun, loopcross, aflossingsloop,
zwemmen). Belangrijk: deelnemers
moeten beschikken over voldoende
fietsbehendigheid en 25m kunnen
zwemmen.
www.i-school.be/login
sportdienst@anzegem.be
tel 056 68 02 02

A C T I V I T E I T E N V O O R T I E N E R S I N D E Z O M E R VA K A N T I E
12-16 jaar

Expeditie Robinson | ma 05.07 | € 22
Competitie, samenwerking en plezier staan centraal tijdens deze teamchallenge.
Druk je stuk | vr 09.07 | € 10
Druk je stuk is een spraakmakende modeworkshop! Met behulp van de
stencil- en zeefdruktechniek personaliseren we onze tote bag.
Aquapark | ma | 12.07 | € 23
Kom mee genieten van een namiddag waterplezier!
Paintball | do 15.07 | € 25
We gaan paintballen in Zwevegem.
ADVENTURE@DONK | do 19.08 | € 26
Spannende dag met op het programma een initiatie waterski.
Bobbejaanland | vr 27.08 |€ 30
We trekken naar ’t plezantste land van België.

I

Cyclokamp | 5.07-9.07 | € 65
We trekken door onze mooie
fietsstreek. Dagelijks fietsen we 30
à 50km. We beklimmen Tiegemberg, Holstraat, Patersberg,... Enige
fietservaring is dan ook een must.
Naast het beklimmen van bergen,
staan ook tijdritjes, behendigheidsparcours en veel meer op het
programma. Dit alles wisselen we af
met sportspelen.

www.anzegem.be/tieners

kalender

J U N I

2 0 2 1

TIEGEMBERG, CEMENTRUSTIEK
EN PICON VAN MARIE-ROSE

VLAANDEREN WANDELT LOKAAL

WO 9 EN DO 24 JUNI OM 19U

J DE LINDE

J KERKPLEIN TIEGEM

` € 2,5 of € 1,5 voor leden

` wandelen 7km

` org. De Textieltrekkers

ZO 27 JUNI TUSSEN 9U EN 17U

` Een archeologe vertelt het verhaal

van jagers-verzamelaars, molenaars,
bedevaarders en kunstenaars.
` Kostprijs: 16 euro (gidsbeurt, versnapering
en drankje inbegrepen)
` stonesandstories@outlook.com

17E HOOITOCHT
DI 29 JUNI TUSSEN 9U EN 17U

J ANSOLD
` € 2,5 of € 1,5 voor leden
` org. De Textieltrekkers

VRIJE TIJD

11

I

Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

CARINE LEVERZE

INDRA DEPAEPE

JAAK COREELMAN

Of via  /  / info@anzegem.be





VOORUITBLIK
Nieuw bestuur

INFINITY ANGEL

CAROLINE SAMYN

MYRIAM VAN CRAEYENEST

MICHELE VANWIJNSBERGHE
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