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VEILIGE FIETSVERBINDINGEN
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NIEUWE FIETSPADEN TUSSEN WAREGEM EN ANZEGEM

LANGS DE MAALBEEK
De provincie West-Vlaanderen zal,
normaal in de loop van 2022, een
nieuw fietspad tussen Waregem en
Anzegem aanleggen. Zo wordt het
mogelijk om veilig te fietsen langs de
Maalbeek.

Er komt een ontdubbeld fietspad op
het rondpunt aan de Industrielaan,
Maalbeekstraat en Mannebeekstraat, een fietsveilige oversteek aan
het kruispunt van de Industrielaan
en de Vijverdamstraat en Brabantstraat en een nieuw (en autoloos)
fietspad langs de Maalbeek richting
Walskerkestraat in Anzegem.

FIETSPARADIJS
mentbeton over een lengte van 900
meter, tussen de Oudenaardestraat
en de Mosschaardstraat (Waregem).

Het traject maakt de rechtstreekse
fietsverbinding tussen de dorpskern
van Vichte en Waregem. De aanleg
van het fietspad past in een groter
project waarbij Aquafin een nieuw
gescheiden rioleringstelsel in de
Waregemstraat aanbrengt.
Bovendien voldeed de aanwezige
fietsinfrastructuur niet meer aan de
geldende richtlijnen van het Fietsvademecum.

FIETSPAD WAREGEMSTRAAT

Vermoedelijke start van de werken:
begin 2022.

Hier gaat het om de aanleg van twee
aanliggende verhoogde enkelrichtingsfietspaden met een wisselende
breedte van 1,75 of 2 meter in ce-

De betrokken inwoners brengen
we hiervan nog persoonlijk op de
hoogte.

In het meerjarenplan hebben we opgenomen dat Anzegem een fietsparadijs moet worden, niet in het minst
voor de schoolgaande jeugd. Veilige
schoolroutes zijn hierbij cruciaal.
Voor elke school in Anzegem
hebben we een schoolroutekaart
uitgestippeld. Op de website van de
provincie West-Vlaanderen vind je
dan de schoolfietsroutekaart voor
de hele provincie. Handig voor de
Anzegemse jeugd die bv. naar Waregem naar school gaat.
Anzegem zet dus in op een sterk
fietsbeleid. We beschikken over een
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) dat onze gemeente
met de verschillende omliggende
steden en gemeenten verbindt, en
we maakten al werk van een ‘zachte
ring’, een recreatieve lus van 29km
die langs alle deelgemeenten loopt.

SLUITINGSDAGEN
Z O M E R VA K A N T I E
Gemeentehuis Anzegem
21 juli
22 juli t.e.m. 15 augustus:
gesloten op zaterdag en
in de namiddag
Sociaal Huis
5 en 21 juli
In juli en augustus geen laatavondopening, dus op dinsdagnamiddag
enkel open van 14u tot 16u30 (met
uitzondering van dienst Burgerzaken
deze dienst is wel open tot 18u30).
Geen mobiele dienstverlening in juli
en augustus.
Burgerzaken in het Sociaal Huis
19 juli t.e.m. 15 augustus: volledig
gesloten (je kan dan wel terecht in
het hoofdgemeentehuis)
Recyclageparken
21 juli
Jeugd- en Sportdienst
19 juli t.e.m. 15 augustus
Buitenschoolse Kinderopvang
21 juli t.e.m. 15 augustus

Uitleendienst
26 juli t.e.m. 16 augustus
Cultuur, Toerisme en
Internationale Samenwerking
21 juli
2 augustus t.e.m. 15 augustus
23 augustus

Bibliotheek
21 juli
hoofdbibliotheek Anzegem:
2 augustus t.e.m. 15 augustus
uitleenposten Ingooigem en
Vichte:
21 juli t.e.m. 15 augustus

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
NOG STEEDS OP AFSPRAAK
Voor dienst Burgerzaken/Bevolking (rijbewijs, Kids-ID, identiteitskaart, …)
en dienst Omgeving (omgevingsvergunning, milieu, premies, lokale economie, …) kan je online een afspraak maken via www.anzegem.be/afspraak.
Voor de rest van de dienstverlening maak je best telefonisch een afspraak.
•
Gemeentehuis | tel 056 69 44 40
•
Sociaal Huis | tel 056 77 88 28
•
Dienst Cultuur & Toerisme | tel 056 68 82 50
•
Sport- en Jeugddienst | tel 056 68 02 02
•
Buitenschoolse Kinderopvang | tel 056 71 93 78
•
Uitleendienst | tel 056 77 15 94
Is een afspraak wel nodig?
Veel kan al via ons Thuisloket (www.anzegem.be/thuisloket) of telefonisch
geregeld worden.
Recyclagepark en bibliotheek zonder afspraak
De recyclageparken en de bibliotheken blijven wel open tijdens de gewone
openingsuren. Je kan langsgaan zonder afspraak.

ALGEMEEN
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ONTVANG 5 EURO KORTING OP JE BESTELLING VAN STREEKEIGEN BOMEN EN PLANTEN
Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ wil Natuur.koepel vzw, in samenwerking met het gemeentebestuur, iedereen aanmoedigen om streekeigen bomen en struiken aan te planten. Want bomen, struiken en
klimplanten zijn niet enkel mooi om naar te kijken, maar ook een thuis voor heel wat vogels, insecten en zoogdieren.
Neem een kijkje op www.maakhetgroener.be en geef je bestelling voor 25 oktober door.
Alle pakketten en soorten kan je eenvoudig aanplanten op een beperkte oppervlakte, je hoeft dus zeker geen grote
tuin te hebben. Bovendien verkoopt Natuurpunt de pakketten aan een zeer voordelige prijs en gaat de opbrengst
van de actie naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving. Dubbele winst voor de natuur dus!
Als inwoner van Anzegem krijg je eenmalig 5 euro korting.
www.maakhetgroener.be
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N O O D W E E R A F G E KO N D I G D ?

Haal je gratis zandzakjes in het recyclagepark
Hulpverleningszone Fluvia stelt aan onze inwoners en
verenigingen gratis zandzakjes ter beschikking. Zo kan
je je wapenen bij aangekondigd noodweer.
De zandzakjes zijn beschikbaar tijdens de openingsuren op de recyclageparken. De zakjes zijn gratis, maar
het is niet de bedoeling om tientallen zakjes te hamsteren. We willen graag heel wat mensen uit de nood
kunnen helpen en daarom registreren we alles via het
Diftar-systeem. Eén zakje weegt ongeveer 12 kilo.
We beschikken op elk recyclagepark over een voldoende voorraad. Toch kan het zijn dat we bij grotere
stormen moeten doorverwijzen naar Imog Moen of
Imog Harelbeke.
Recyclage?
Het zand is verpakt in een plastic zak. Zolang deze niet
gescheurd is, kan je het zandzakje hergebruiken
mits een goede stockage. Hou hierbij de zandzakjes
maximaal droog. Raadpleeg de Sorteerwijzer als de
zandzakjes niet meer geschikt zijn voor hergebruik.
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1 JAAR AQUANDÉ
Op 1 juli blies Aquandé kaarsje nummer 1 uit. Dan was
het een jaar geleden dat de eerste baantjes werden getrokken in het zwembad van de gemeenten Anzegem en
Deerlijk.
Volgens de laatste cijfers doken er bijna 70.000 zwemmers in het liefdevol op temperatuur gehouden water van
Aquandé.
In het eerste seizoen was ons zwembad 320 dagen open
en 45 dicht. Dat maakt dat er dagelijks ongeveer 200
inwoners en waterratten uit de regio bij ons passeerden.
Op afspraak dan nog!
Win een abonnement!
Met deze mooie cijfers leek het ons dan ook niet meer
dan gepast om vooral jullie te bedanken voor dit jaar.
Daarom schenkt Aquandé 5 abonnementen (goed voor
telkens 3 maanden zwemplezier) weg! Check onze facebookpagina en website voor meer info!

A F G E B R A N D E S I N T- J A N S K E R K H E E F T W E E R K L O K K E N
In januari begon men met de
restauratie van de SintJanskerk.
In juni was er de eerste mijlpaal:
de klokken werden in de toren
gehangen.

Klokkenstoel
De klokken werden bevestigd in
een eikenhouten klokkenstoel. Deze
werd naar oorspronkelijk model
door de ambachtslieden van Artes
ter plaatse geproduceerd. In totaal
telt de klokkenstoel meer dan 160
houtverbindingen en bijna 6 m3
eikenhout.
Momenteel werkt men verder aan
de torenspits. Deze wordt in de
tentvorm van de jaren 1920 herbouwd en terug met leien gedekt.

De torenspits zelf is 10,5 meter hoog
en samen met de nieuwe vergulde
torenhaan zelfs 15 meter. De totale
hoogte van de kerk zal uiteindelijk
35 meter worden.
Wat volgt er nog?
In het koor wordt de 17de eeuwse
dakstructuur gereconstrueerd naar
detailopmetingen van voor de brand.
Als belangrijk decoratief element zal
het pleisterwerkplafond bewaard en
gerestaureerd worden. Ook de twee
natuurstenen zijaltaren die bewaard
zijn gebleven, zullen gerestaureerd

worden.
De huidige restauratiewerken
worden binnen afgewerkt tot aan
de binnenbepleistering. De verdere
afwerkingen, zoals vloer- en wandafwerkingen, meubilair, schilderwerken
... dienen nog in een vervolgtraject
bepaald te worden.
Het einde van de restauratiewerken
aan de toren, sacristie en het koor
wordt voorzien in juli 2022.
I

Omdat de oorspronkelijke klokken
te beschadigd waren door de brand,
werden er drie andere klokken gebruikt. De kleinste klok werd nieuw
gegoten en de twee andere klokken
werden overgenomen uit de klokkengieterij Eijsbouts.
De grootste beschadigde klok zal
wel nog een plaatsje in de gerestaureerde kerk krijgen, als herinnering
aan de brand in 2014.

www.anzegem.be/heropbouw

ALGEMEEN
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REIS
VEILIG EN VRIJ
Sinds 1 juli 2021 is het weer mogelijk om vrij door de EU te reizen.
Dat kan door het ‘Europees digitaal
coronacertificaat’. Dit is het digitale
bewijs dat:
•
je ingeënt bent tegen COVID-19
•
je negatief hebt getest op
COVID-19
•
je hersteld bent van COVID-19
Je kan het certificaat zowel digitaal
als op papier krijgen. Om het certifiaat per post opgestuurd te krijgen,
moet je bellen naar tel 078 78 78 50.
Het certificaat is gratis en is geldig in
alle EU-landen.
www.anzegem.be/corona

I

DIGITALE LESSEN VOOR 55-PLUSSERS
Apps deel 2 Android smartphone/tablet
ma | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 6 september 2021 | € 110
Je gaat aan de slag met je eigen tablet of smartphone en leert werken met
verschillende apps over uiteenlopende thema’s.
Ontdek je Android smartphone/tablet
di | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 7 september 2021 | € 110
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van je Android tablet of smartphone? Maak kennis met de belangrijkste instellingen en apps.
PowerPoint (e.a. presentatietools)
di | 13u-16u | 60 lestijden | 1ste les: 7 september 2021 | € 110
PowerPoint is het meest gebruikte programma voor professionele presentaties. Er bestaan ook heel wat alternatieven, deze komen ook aan bod!
Dagelijkse computerkost
do | 8u45-11u45 | 40 lestijden | 1ste les: 14 oktober 2021 | € 75
Deze opleiding wordt volledig op maat aangeboden, gebaseerd op de specifieke behoeftes van de klasgroep.
Apps deel 2 iPhone/iPad
do | 13u15-16u15 | 60 lestijden | 1ste les: 9 september 2021 | € 110
Kun je al vlot overweg met je iPhone of iPad? Wil je nog meer zicht krijgen in
de grote diversiteit aan apps? Dan is deze opleiding iets voor jou!
E-services
vr | 8u45-11u45 | 40 lestijden | 1ste les: 8 oktober 2021 | € 75
In deze cursus leer je een uitgebreide waaier aan e-diensten (oa My Pension,
Zoomit, Doccle,…) op een veilige manier gebruiken.
J VROEGER PC-LOKAAL GEMEENTESCHOOL VICHTE (BEUKENHOFSTRAAT 38)

Geen lessen tijdens de schoolvakanties. Inschrijven via Sociaal Huis, L. Bauwensstraat 40, tel 056 77 88 28 of
sociaalhuis@anzegem.be - m.m.v. CVO Miras

W E R K E N V I C H T S E S T E E N W E G S TA R T E N O P 9 A U G U S T U S
Aquafin voorziet de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de
Vichtsesteenweg, tussen de Razenheedstraat en de Tempeliersstraat.
De rioleringswerken zijn opgedeeld in twee grote fases: de eerste fase start
op maandag 9 augustus en omvat het stuk tussen de Tempeliersstraat en
de Schaagstraat. De tweede fase start rond midden oktober en gaat van de
Schaagstraat tot aan de Razenheedstraat.
Bewoners die tijdens de werken hun woning met de auto niet kunnen bereiken, zullen in de Roterijstraat en op site Douterloigne kunnen parkeren.
Over het huisvuil moet men zich geen zorgen maken. Dit kan men aan de
straat plaatsen op de gebruikelijke dagen en zal opgehaald worden door
onze Technische Dienst.
Omleiding doorgaand verkeer
Voor het doorgaand verkeer voorzien we een omleiding via de Lange Winterstraat, Bloeistraat en Stientjesstraat.
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.
www.aquafin.be (projectnummer 23.206)

I

INGESCHREVEN IN
DE KRUISPUNTBANK
VOOR ONDERNEMINGEN?

Ben of was je garagist, carrossier of onderhoud je landbouwvoertuigen? Ben je eigenaar van een stuk grond waarop één van bovenstaande activiteiten wordt of ooit werd uitgeoefend? Weet dan dat alle
werkplaatsen, ook klasse 3 bedrijven, verplicht zijn om hun bodem te
laten onderzoeken.
Dit moet de eerste keer 12 jaar na de start van de exploitatie op een nog
niet onderzochte grond. Nadien moet men dit om de 20 jaar herhalen. Zo’n
onderzoek is ook nodig als je de activiteit stopzet of het terrein wil verkopen.
40% subsidies
Indien je grond verontreinigd is, dan kan Tersana helpen. Tersana neemt de
saneringsplicht van je over. Daarnaast krijg je 40% subsidies op het totale
kostenplaatje; onderzoek, sanering en diensten van Tersana inbegrepen.
Aansluiten kan tot 31 maart 2022.
www.tersana.be, info@tersana.be of op 02 776 78 75

Als je gegevens niet kloppen, kan
je bepaalde bonussen of subsidies mislopen, moet je mogelijk
meer belastingen betalen, kunnen
er ten onrechte sociale premies of
belastingen worden geclaimd.
In de onlinetool My Entreprise
kan je bepaalde gegevens zelf
gratis aanpassen. Die gegevens
zijn vaak openbaar. Het is dus
belangrijk dat die informatie
correct is.
I

BODEMSANERINGSFONDS VOOR DE
GARAGE-, CARROSSERIE-, EN LANDBOUWMACHINESECTOR

Ben je een nieuwe activiteit
begonnen of gestopt? Heb je een
nieuwe vestigingseenheid geopend of ben je verhuisd? Heb je
de juridische vorm van je bedrijf
gewijzigd?
Actualiseer dan je bedrijfsgegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.

www.myenterprise.be

I

H O E G A AT H E T E C H T M E T J O U ?
Nieuw: eerstelijnspsychologische hulp in het Sociaal Huis

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

Voel je je moedeloos of niet goed in je vel? Heb je gevoelens van angst?
Heb je het moeilijk met alcoholgebruik? Ervaar je problemen met het (overmatig) gebruik van slaap- of
kalmeringsmiddelen? Heb je een dierbaar iemand verloren en heb je het er moeilijk mee? Maak dan een
afspraak met de eerstelijnspsycholoog van het Sociaal Huis.

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

Samen met een eerstelijnspscyholoog breng je in kaart wat er speelt.
Je vindt er een plek waar je terecht
kan met je problemen. De afspraken eerstelijnspsychologie vinden
plaats in het Sociaal Huis, Lieven
Bauwensstraat 40 en dit op vrijdagnamiddag tussen 13u en 17u.
Ga eerst naar je huisarts voor een
verwijsbriefje.
TERUGBETALING
Per jaar heb je recht op 4 terugbetaalde sessies. Indien nodig kan je
verlengen tot 8 sessies.
Je betaalt 11,20 euro per sessie.
Wie recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming betaalt 4 euro voor
een sessie.
Heb je nood aan psychologische
ondersteuning, maar kan je het
financieel niet betalen? Maak dan
een afspraak met Hanne Crombez,
klinisch psychologe op het nummer
0472 04 58 37 of via
info@hannecrombez.be.
HEEL WAT ORGANISATIES
LUISTEREN NAAR JOU!
KZITERMEE
Zit je met iets, heb je een vraag,
zoek je hulp, wil je jouw veerkracht
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versterken of iemand anders helpen? Neem dan zeker eens een
kijkje op www.kzitermee.be. Je vindt
er instanties die je zowel fysiek,
maar ook via chat, telefoon of mail
kan bereiken. Afhankelijk van jouw
vraag kom je bij de juiste organisatie
terecht.
www.kzitermee.be
Ken je de Waddist-app al?
Via Waddist kan je elke dag delen
wat je denkt, voelt en meemaakt.
Hoe meer vragen jij beantwoordt,
hoe meer Waddist weet wat
jongeren willen. Samen laten we
jullie stem weerklinken. Want jouw
mening telt.
Andere organisaties waarbij je
terecht kan:
Tele-onthaal: Bel naar 106 of chat
via www.tele-onthaal.be.
Awel: Voor kinderen en jongeren.
Bel naar 102 of chat op awel.be.
Netwerk geestelijke gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen:
www.psyzuid.be (voor angstige, depressieve en alcoholische klachten).
CAW Zuid-West-Vlaanderen:
voor welzijnsvragen, tel 0800 13
500, www.caw. be/chat.
Jonger dan 25? JAC: 0800 13 500
of www.jac.be/chat.

H E R O P S TA R T A C T I V I T E I T E N
55-PLUSSERS

Na maandenlang noodgedwongen
stilzitten wordt er weer een brede
waaier aan activiteiten voor 55-plussers gepland. Van een feestelijke
seizoensopener van ‘oes plekke’
tot een filmnamiddag, danscafé,
kaarting, pop-up-restaurant én nog
zoveel meer.
Ook benieuwd? Tijdens de tweede
helft van augustus valt onze brochure bij jou in de brievenbus en kan je
je keuze maken.
De inschrijvingen vinden plaats op
donderdag 26 augustus van 9u30
tot 13u. De locatie zal in de brochure
vermeld staan.

VERRASSING
VOOR ALLE 80-PLUSSERS

Uitstel maar geen afstel! Door
corona konden de gebruikelijke
nieuwjaarsbezoekjes aan de
85-plussers niet doorgaan, maar
we zijn jullie niet vergeten!

SOCIALE WONINGEN VOOR 65-PLUSSERS
Vo o r r a n g s r e g e l i n g
De gemeenteraad keurde een reglement goed dat de toewijzing van
aangepaste, toegankelijke sociale woningen aan 65-plussers regelt.
Op die manier willen we stimuleren dat onze inwoners zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen en dat dit betaalbaar blijft.
De 65-plussers krijgen hiermee voorrang bij de toewijzing van een sociale woning bij de sociale huisvestingsmaatschappijen Mijn Huis en Eigen
Haard. In totaal werden 28 woningen opgenomen binnen het reglement.
Voor de overige sociale huurwoningen in de gemeente geldt deze bijzondere voorrang voor 65-plussers niet.
De inschrijving en toewijzing voor een sociale woning gebeurt volgens
de standaard inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden conform het
Kaderbesluit Sociale huur.

In de tweede helft van augustus
en begin september verrassen de
vrijwilligers van de seniorenraad
alle 85-plussers die nog thuis
wonen met een bezoekje en een
kleine attentie.
Voor de bewoners van de plaatselijke woon- en zorgcentra Wielant en Ter Berk werd in juni een
koffienamiddag georganiseerd
met optreden van accordeonist
Marino Punk.
Geboren tussen 1937 en 1941?
Hou alvast je brievenbus in het
oog tijdens de tweede helft van
augustus.
Dan voorziet de seniorenraad een
leuke verrassing voor jou!

dienst Wonen: beterwonen@anzegem.be of tel 056 69 44 48

S EWNEI O
L ZRI EJ N
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GEZOCHT:
NATUUREDUCATIEF VRIJWILLIGER
BOOMKLEVER
In het Sint-Arnolduspark werden
vroeger geleide wandelingen
georganiseerd voor klasgroepen.
Graag willen we dit opnieuw aanbieden, en daarom zijn we op zoek
naar natuurliefhebbers die graag
hun kennis willen delen met onze
kinderen.
Ken je veel van de natuur en het
bos en spreek je graag voor (scholen)groepen? Stuur dan voor 20
augustus een mailtje naar
toerisme@anzegem.be!

SCHRIJF JE IN VOOR
BUREN BIJ KUNSTENAARS
Beeldende kunst is springlevend
en Buren bij Kunstenaars is daar
het bewijs van. Op 23 en 24
oktober zal je opnieuw kunnen
binnengluren in ateliers en expo’s
verspreid over de regio Zuid-West-Vlaanderen. Je maakt er kennis
met het werk van beeldhouwers,
schilders, glaskunstenaars, fotografen, tekenaars …
Wil je als kunstenaar deelnemen
en je werk aan een ruimer publiek
laten zien? Schrijf je dan in voor
16 augustus via www.kortrijk.be/
burenbijkunstenaars2021.

WINNAARS ERFGOEDWANDELINGEN EN – FIETSTOCHTEN
In de loop van de maanden april en mei organiseerde de cultuurraad
i.s.m. de Cultuurdienst een viertal erfgoedwandelingen en –fietstochten
met daaraan gekoppeld enkele wedstrijdvragen. Ondertussen werden
de antwoordformulieren verbeterd en onderstaande winnaars uitgeloot.
Zij worden in de loop van de komende weken gecontacteerd om uit het
nieuwe seizoensaanbod van het Gemeenschapscentrum hun welverdiende gratis tickets te kiezen.
Erfgoedwandeling Grijsloke - kinderen: Vic Ovaere
Erfgoedwandeling Grijsloke - volwassenen: Dorine Vandendriessche
Erfgoedfietstocht Kaster - Tiegem: Carmino Dhaene
Erfgoedfietstocht Anzegem - Heirweg: Filip Dheedene
Erfgoedwandeling Vichte - kinderen: Aude Leyman
Erfgoedwandeling Vichte - volwassenen: Eva Archie

010
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VRIJE TIJD

KUNSTZE - ZKT JONGE MAKERS VAN EIGEN BODEM
Plant je artistiek zaadje via www.anzegem.be/kunstze

Voor de gloednieuwe editie van KunstZe zijn we op zoek naar jongeren met een passie voor cultuur. Via KunstZe willen we lokaal talent lanceren in eigen regio en de kans geven om breder ontdekt te worden. We gaan op zoek naar
jonge beloftevolle makers die we kunnen begeleiden in hun ambacht en creatieve kunde.
Met KunstZe willen we hen ondersteunen door middel van verschillende netwerk- en uitwisselingsmomenten met
professionele coaches en hen in contact brengen met mede-kunstenaars.
Kandidaten kunnen zich inschrijven tot 20 september, daarna maakt een jury de selectie. Het traject loopt van oktober t.e.m. april met een toonmoment in mei.
www.anzegem.be/kunstze
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kalender
J U L I
BELEEF DE ZOMER
IN ANZEGEM
17.07:

Vertier in Vichte

23 EN 31.07 EN 11.08:

Boerenlandschapsroute
Landbouwfietstocht
` Meer info en inschrijvingen:
www.anzegem.be/toerisme
28.08:

PRUTSKE OP STAP

2 0 2 1

KICK-OFF NIEUW SEIZOEN
GC DE ZINNEN

VERJAARDAGSPOP-UP
’GUSTING’

27.08 OM 19U30

t.v.v. vzw De Stilte Omarmd

J GRASPLEIN NABIJ DE STRINGE

ZA 28.08 VANAF 13U EN ZO 29.08

` met culturele proevertjes!

VANAF 11U

` nieuw vanaf dit seizoen: digitaal

J DE OUDE PASTORIE, STIJN

ticketingsysteem
` abonnementenverkoop vanaf maandag
30 augustus om 9u
` losse ticketverkoop vanaf maandag
6 september om 9u

STREUVELSSTRAAT (I)

20.06 TOT 20.07

PONY- EN RUITERTORNOOI

J LIJSTERNEST

LRV Anzegem

` wandel een aangepaste Streuvelsroute
` start aan het Lijsternest, zoek de

wandelkaart en ga virtueel op stap in
Prutskes land. Zorg dat je je smartphone
bij hebt om de QR-codes te ontcijferen.
` Voel je vrij om te picknicken onderweg en
verras ons met een foto op
prutske@scholeningooigem.be.
` org. scholen Ingooigem

21 EN 22.08

J FEESTTERREIN LANGS DE
WORTEGEMSESTEENWEG

MUZI_FOTO_DIGI_TOCHT II
07.07-30.09

J VICHTE
` wandeling met fotozoektocht
` www.anmusa.be

` Ter ere van de 1ste sterrenverjaardag

van Gust organiseren de ouders, Pieter
Demerie en Ruth Desmet, samen met de
familie, een verjaardagspop-up.
Gust werd vorig jaar in augustus geboren,
maar overleed in het ziekenhuis na
amper 8 dagen. Graag herinneren en
vieren ze hem samen met iedereen die
hen en Gust een warm hart toedraagt.
` Er is live muziek en animatie voor jong
en oud.
` De opbrengst wordt integraal geschonken
aan vzw De Stilte Omarmd uit Kaster
die rouwbegeleiding aanbiedt aan
sterrenouders en hun omgeving.

VRIJE TIJD

11

BART DEMEERLAERE

MIA VERLEYE





MET SPEELGOED VAN DE SPEEL-O-THEEK

MARIEKE DERMAUT - MOE NA HET SPELEN

JAN COUCKE

LUC NEIRYNCK

CAROLINE SAMYN

Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

W W W. A N Z E G E M . B E

