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Antwoorden van Vlaams minister van Mobiliteit
Anzegem dringt er bij de Vlaamse
overheid op aan om de verkeersveiligheid in de dorpskern van Anzegem op korte termijn te verbeteren. Het schepencollege stelde
daarom een paar maatregelen
voor aan Vlaams minister van
Mobiliteit Lydia Peeters. We geven
hieronder haar antwoorden mee.
De volledige vragen en antwoorden kan je hier raadplegen:
www.anzegem.be/doortochtn382

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –11 JAARGANG N° 8
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

Maatregel 1: trajectcontrole
De minister geeft aan dat volgens metingen de snelheid geen
probleem vormt in de Kerkstraat.
Trajectcontrole is volgens haar dan
ook niet noodzakelijk. Ze deelt nog
mee dat er ook geen trajectcontrole
mogelijk is op wegen met een gemengd snelheidsregime (30/50). Ook
een zone 30 over grote lengte is hier
niet haalbaar of afdwingbaar.
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Maatregel 2: bocht Dorpsplein-Kerkstraat en bocht Dorpsplein-Statiestraat aanpakken
Volgens de minister zijn dit lokale
ingrepen die te overwegen zijn, al
hebben de bochten ook een functie
in het afremmen van de snelheid.
Daarnaast biedt het wegwerken
ervan geen oplossing voor de verkeersveiligheid in de gehele doortocht. De problematiek van te smalle
(of geen) fiets- en voetpaden, wordt
hiermee niet weggewerkt. Verder zijn
er nog bochten die de doorstroming
remmen en waarbij vrachtwagens
over fietspaden rijden. Het voorgestelde plan biedt dus een gedeeltelijke oplossing aangezien het plan niet
de volledige doortocht afdekt.
Maatregel 3: het wegnemen van
de parkeervakken op de weg
Volgens de minister is het wegnemen van de parkeervakken op
de weg vanuit verkeersveiligheid
absoluut te verdedigen. Ook de
doorstroming kan hierbij gebaat zijn.
Bij de heraanleg van de doortocht
werden een aantal parkeerhavens
gecreëerd. De minister vraagt of de
gemeente de keuze van het wegne-

men van de parkeervakken zal verdedigen of maatregelen zal nemen
ter compensatie?
Maatregel 4: tol voor
vrachtwagens
De N382 is niet geselecteerd als
tolweg omdat deze voorziet in een
directe aantakking van het complex
E17 in Waregem. Tol invoeren zal
dit niet veranderen. Tolheffing kan
zelfs onbedoelde effecten creëren
en is dus niet wenselijk volgens de
minister.
Ontwerp inrichtingsplan
Het schepencollege bezorgde de
minister een voorstel van inrichtingsplan voor de doortocht. Dit zijn haar
bemerkingen:
•
Het plan gaat over een segment
van de N382, Kerkstraat. Daarom is er slechts een gedeeltelijke verbetering.
•
Het voorstel komt neer op enkele onteigeningen die eerder door
AWV al werden gesimuleerd.
Toenmalig voorstel, voorgesteld vanuit verkeersveiligheid,
lokte veel verontwaardiging uit.
Huidig voorstel vanuit verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
zal wellicht dezelfde reacties
teweegbrengen. In het voorliggend inrichtingsplan wordt er
voornamelijk gekeken naar de

•

•

•

ruimtelijke ontwikkelingen die er
zijn, maar niet naar de mogelijkheden voor het verbeteren
van de infrastructuur voor de
zwakke weggebruikers.
De subjectieve onveiligheid van
fietsers in de bocht aan de rotonde Heuntjesstraat wordt niet
opgelost door het gemeentelijk
voorstel.
Het typedwarsprofiel tussen de
Heuntjesstraat en de Landergemstraat zal met het voorstel
van de gemeente gelijk blijven.
Er zijn met het voorliggend plan
in die zone geen mogelijkheden
tot verruiming.
In het voorstel van de omleidingsweg wordt doorgaand
zwaar verkeer geweerd uit de
doortocht en dat zou de problematiek in die zone verminderen.

De minister wacht het verdere
verloop van de PRUP-procedure
voor de omleidingsweg af vooraleer
beslissingen te nemen. Intussen
loopt het traject voor het aanpakken
van knelpunten op schoolroutegewestwegen verder. Daarin zullen
de aangehaalde knelpunten verder
bekeken worden en verbeterpunten
worden voorgesteld.
www.anzegem.be/doortochtn382

D I E N S T V E R L E N I N G VA N A F 1 S E P T E M B E R

L A N G S KO M E N O P A FS P R A A K B L I J F T B E H O U D E N
...........................................
Corona gooide op veel vlakken roet in het eten, maar gaf ons ook de kans om onze dienstverlening eens
grondig onder de loep te nemen. Vanaf 1 september zal werken op afspraak een vaste waarde worden, en
ook aan de openingsuren van het Sociaal Huis hebben we wat gesleuteld. Het resultaat? Een vlotte én
efficiënte dienstverlening op maat van de Anzegemnaar!

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

Vanaf 1 september 2021 kan je in het gemeentehuis en het Sociaal Huis
enkel terecht op afspraak. Uitsluitend voor kleinere zaken kan je tijdens de
openingsuren nog zonder afspraak langskomen (zie opsomming hiernaast).

VOOR WAT KAN JE LANGSKOMEN
ZONDER AFSPRAAK?
In het gemeentehuis en Sociaal
Huis ben je tijdens de openingsuren welkom zonder afspraak voor:
•
aankoop huisvuilzakken en
Anzegembonnen
• afhalen aangevraagde attesten, rijbewijzen en reispassen
•
afhalen stickers ‘geen reclamedrukwerk’ en ophaalkalender
•
inschrijven voor activiteiten
Bij dienst Toerisme, Jeugd-, Cultuur- en Sportdienst, de bib en de
recyclageparken ben je tijdens hun
openingsuren altijd welkom zonder
afspraak.
De volledige lijst met producten
waarvoor je geen afspraak hoeft te
maken, vind je op
www.anzegem.be/zonderafspraak

De vrijetijdsdiensten, de bibliotheek en het recyclagepark ontvangen je
tijdens hun openingsuren wel nog zonder afspraak. Voor de Buitenschoolse
Kinderopvang is een afspraak dan wel weer noodzakelijk!
Hoe maak je een afspraak?
Online: alleen voor Burgerzaken-Bevolking, Omgeving en de Buitenschoolse
Kinderopvang: ww.anzegem.be/afspraak.
Telefonisch
•
gemeentehuis | tel 056 69 44 40
•
Sociaal Huis | tel 056 77 88 28
•
Buitenschoolse Kinderopvang | tel 056 71 93 78
Is een afspraak wel nodig?
Voor veel zaken is het helemaal niet nodig om langs te komen.
Via www.anzegem.be/thuisloket kan je al heel veel regelen. Ook via e-mail
en telefoon helpen we je graag!
Gewijzigde openingsuren Sociaal Huis
Vanaf 1 september zijn dit de nieuwe openingsuren voor het Sociaal Huis
•
maandag tot en met vrijdag: 9u-12u
•
dinsdag ook van 14u-18u30
Voor de mobiele dienstverlening van het Sociaal Huis moet je ook een afspraak maken. Dat kan via tel 056 77 88 28.
In de week van 30 augustus zal je nog een bewonersbrief in de bus vinden
met een overzicht van alle openingsuren en contactgegevens.

D I E N S T VAELRGLEEMNEI NE G
N
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WORD JIJ OVERSTEEKBEGELEIDER?
Verkeersveiligheid is een topprioriteit en zeker in de
omgeving van onze scholen. Daarom zetten we dagelijks, ter hoogte van elke schoolpoort, gemachtigde
opzichters in om de kinderen veilig de weg te helpen
oversteken.
Wil je graag gemachtigd opzichter worden, dan moet
je eerst een korte en gratis opleiding volgen. Daarna
stemmen we met jou af op welke oversteekplaats,
dag en tijdstip(pen) je ingeschakeld kan worden
(enkel ‘s ochtends en/of ‘s middags en tijdens de
schooldagen).

www.anzegem.be/oversteekbegeleider
tel 056 69 44 53
personeelsdienst@anzegem.be

I
FOLIEZAKKEN
VERDWIJNEN
Sinds 1 april mogen alle plastic
verpakkingen samen in ‘De Nieuwe Blauwe Zak’. Dat betekent dat
je de transparante foliezak, waarin enkel zachte plastic verpakkingen werden verzameld, niet meer
nodig hebt.
Heb je nog foliezakken liggen?
Gebruik ze dan tegen eind 2021
op. Deze foliezak mag je nu ook
gebruiken voor alle plastic verpakkingen en PMD. Vanaf 2022
worden ze niet meer meegenomen.
Heb je nog oude PMD-zakken
liggen? Deze blijven onbeperkt
geldig.

O N D E R H O U D H E T V O E T PA D V O O R J E P E R C E E L
Zo zorgen we samen voor een proper Anzegem
Iedereen woont graag in een propere buurt. Onze diensten zijn hiervoor dagelijks in de weer. Maar wist je dat je volgens het Algemeen politiereglement
het voetpad, de berm, het gazon en de straatgoot voor je woning of perceel
zelf moet onderhouden? Dat wil zeggen dat je in de winter het voetpad
sneeuw- en ijsvrij houdt en in de zomer verwijder je er het onkruid, wilde
begroeiing en vervuilende producten of materialen. Zorg dat voetgangers en
andere weggebruikers altijd goed kunnen passeren. Pak dus de overhangende begroeiing ook aan. Een kleine moeite om ongelukken te voorkomen!
Is je buur niet goed te been, help hem dan een handje!
Onze diensten staan op hun beurt in voor het grote onderhoud en de
herstellingen van voetpaden, bermen en wegen. De graspleinen op openbaar domein worden frequent gemaaid en een gespecialiseerde firma komt
jaarlijks langs om in opdracht van de rioolbeheerder (RioPact) het slib in de
rioolputjes op te zuigen.
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I N V O E R E N VA N ‘ U I T G E Z O N D E R D P L A AT S E L I J K V E R K E E R ’
I N H E E L WAT S T R AT E N
Anzegem zet in op een sterk
fietsbeleid. We beschikken over
een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 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. De volgende stap
is het invoeren van ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’ in heel wat
straten. Op die manier halen we
het sluipverkeer er uit en worden deze verkeersluwe straten
aantrekkelijker en veiliger voor
fietsers en wandelaars.

ASFALTERINGSWERKEN
STARTEN OP 6 SEPTEMBER
Op 6 september starten we met
een aantal asfalteringswerken.
De aannemer zal de betrokken
bewoners ook nog verwittigen bij
de start van de werken.
In volgende straten zal er gewerkt
worden:
Nieuwpoortstraat – Heuntjesstraat – Heuntjeshoek
Razenheedstraat – Groenstraat
Landergemweg – Stientjesstraat
Zijptestraat – Brandgatstraat
Vossestraat – Stijn Streuvelsstraat
Sint-Antoniusstraat – Bomstraat
Sprietstraat – Bergdries

rijdreef, Butsegem, Doornstraat,
Gaverstraat, Groeningestraat,
Heiestraat, Hollendries, Kleimolenstraat, Kleiveldweg,
Kolstraat, Krommestraat,
Lindestraat, Ommegangstraat,
Oudepontstraat, Oudstrijdersstraat, Sint-Arnolduslaan,
Sprietstraat, Tweehoeven, Zijptestraat, Zurendriesstraat

een file wil vermijden.
Deze regels gelden uiteraard niet
voor fietsers en voetgangers.
Over welke straten gaat het?
• zone tussen Tiegem en Anzegem, begrensd door de N382,
N36 en N494, inclusief Borrestraat en Sprietstraat:
Bassegembosstraat, Bassegemstraat, Belsbruggestraat,
Bergdries, Borrestraat, Brouwe-

•

Landergemweg, Scheihoekstraat

O P E N B A R E V E R KO P E N
De volgende panden worden openbaar verkocht:
•

Zaal De Speldoorn
Vichtsesteenweg 108a
Woning
Beukenhofstraat 41
Loods Arena
Klijtberg 6/8
Deelgemeentehuis
Kaster
Bevrijdingslaan 94
Woning
Beukenhofstraat 45

•
•
•
•

I

Het invoeren van plaatselijk verkeer
zal ingaan begin september. Dit zal
geen impact hebben op wie in een
van deze straten woont. Deze inwoners zullen zich nog vrij kunnen bewegen. Worden immers beschouwd
als plaatselijk verkeer: bewoners en
hun bezoekers, leveranciers van de
bewoners, lijnbussen, …
Je bent dus geen plaatselijk verkeer
als je gewoon door een straat wil
rijden omdat dit je reisweg inkort of

www.notarisignacedemeulemeester.be
Bieden kan via www.biddit.be. Wie het pand vooraf wil bezichtigen
of meer informatie wenst, kan een afspraak maken met notaris
Demeulemeester.

ALGEMEEN
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E E N V O L K S T U I N TJ E
IN JE BUURT?

TENTOONSTELLING STEDENBAND PÈRÈRÈ
zo 5.09 | gemeentehuis

Volkstuintjes brengen mensen
samen. Samen tuinieren, je eigen
groenten kweken, elkaar ontmoeten,
de rust van de natuur … allemaal
redenen waarom heel wat mensen
graag aan de slag gaan in een eigen
volkstuin.

Sinds 2017 heeft Anzegem een stedenband met Pèrèrè, een gemeente
in Benin (Afrika). Benieuwd wat die
samenwerking betekent? Kom dan
langs op 5 september (kermiszondag)
in de raadszaal van het hoofdgemeentehuis. We stallen er vanaf de
middag de reizende tentoonstelling
uit met heel wat souvenirs van de reis
naar onze partnergemeente.

Lijkt jou dat wel wat? Laat dan van
je horen via
www.anzegem.be/volkstuin
of tel 056 69 44 31.

S TRO O M PA NNE ? G AS G E U R ?
S TRA ATL A M P D E FEC T ?
Fluvius bouwt en beheert de netten
die elektriciteit, aardgas en warmte
tot bij je thuis brengen. Daarnaast
hebben ze ook netten onder hun
hoede voor openbare verlichting
en telecommunicatie. Fluvius
beheert dus een brede waaier aan
nutsvoorzieningen. En zo heb jij
één enkel aanspreekpunt voor vele
vragen.
Nuttige contactgegevens
• noodgevallen/incidenten
078 05 00 27
• storingen en defecten
078 35 35 00
• gasgeur
080 065 065
• defecte straatlampen
www.straatlampen.be
www.fluvius.be

T E C H N I E K A C A D E M I E O P N I E U W VA N S TA R T
Zit je in het 3de of 4de leerjaar? En heb je zin in een nieuwe uitdaging?
In de Junior Techniekacademie neem je deel aan 10 workshops, waar je
onder begeleiding van 2 techniekcoaches 5 boeiende STEM-projecten
maak.
•

Nooit meer rommelige kleren op de grond! Vanaf nu hang je die aan
jouw unieke houten kapstok.
Racen doe je met je zelfgebouwd autootje.
Kinderen baas! Jij programmeert een LEGO WeDo robot. De robot voert
jouw instructies uit.
Self made is hip! Je ontwerpt een sjiek uniek etui.
Naar links of rechts? Snel, of is het toch traag? Bouw een LEGO-molen
en -voertuig en ontdek spelenderwijs hoe tandwielen werken.

I

•
•
•
•

De workshops vinden vanaf 6 oktober plaats op woensdagnamiddag:
•
in het St.-Vincentiusinstituut (Kerkstraat 86) van 13u30 tot 15u
•
in de Academie voor Beeldende Vorming (Ommersheimplein 1)
van 15u30 tot 17u.

I
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Inschrijven kan vanaf zaterdag 4 september via
www.techniekacademie-anzegem.be/junior/inschrijving
Meer info? www.techniekacademie-anzegem.be.

HEB JIJ RECHT OP
EEN (SOCIALE) TOELAGE?
Ontving je vorig jaar een gemeentelijke sociale toelage? Of zijn jouw
gegevens gekend bij de dienst Zorg
en Welzijn? Dan kreeg je deze zomer
de nodige aanvraagformulieren toegestuurd. Geen formulieren ontvangen, maar denk je toch in aanmerking te komen? Neem dan eerst de
folder met alle voorwaarden door.
Deze folder kan je vinden in het gemeentehuis, Sociaal Huis of op
www.anzegem.be/socialetoelagen.
Kom je in aanmerking? Maak dan
een afspraak. Aanvragen dienen
uiterlijk eind oktober ingediend te
worden.

I

Sociaal Huis
L. Bauwensstraat 40
tel 056 78 26 23
socialetoelagen@anzegem.be
Langskomen kan alleen na afspraak.
Deze kan je boeken via
www.anzegem.be/afspraak of
tel 056 78 26 23.

WO R D J I J E E N WO O N B U D DY ?
Karibu Anzegem vzw is een netwerk van vrijwilligers.
De werkgroep Karibu Wonen helpt erkende vluchtelingen bij het vinden van een woning in onze gemeente. Vaak huren ze zelf en onderverhuren ze aan de
nieuwkomer. Wanneer ze een huurcontract afsluiten,
schakelen ze een vrijwillige woonbuddy in.
Een woonbuddy …
•
brengt regelmatig een bezoekje aan de huurder
•
zorgt voor een kennismakingsmomentje met de
buren
•
luistert naar de noden van de mensen, helpt hen
bij hun administratie en maakt hen wegwijs
Wat bieden ze jou?
•
Drie vormingen op 5, 13 en 21 oktober die je
vertrouwd maken met de asielprocedure, de taken
van de sociaal assistent en de opdracht en de
valkuilen voor de woonbuddy ...
•
Regelmatige ontmoetingen met een warm netwerk
van mensen die samen proberen van Anzegem
een warme gemeente te maken.
Interesse? Neem dan voor 30 september contact op
via karibuanzegem@outlook.com!

WELZIJN
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K I C K - O F F C U LT U U R S E I Z O E N G C D E Z I N N E N

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

Eindelijk! Na maanden van stilstand en afstand bewaren, kan je binnenkort opnieuw met volle teugen van cultuur komen genieten!

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

Op vrijdagavond 27 augustus geven we het startschot en verwelkomen we
je graag om 19u30 op het grasplein nabij de Stringe voor de kick-off van
ons nieuw seizoen. Met een hapje en een drankje kan je er genieten van een
muziekoptreden van de “Airkesmachine XL” door Micha Vandendriessche
en Thomas Vanelslander. Je krijgt ook uitleg over onze programmatie en ons
nieuw digitaal reservatiesysteem.
Wil je er graag bij zijn? Schrijf je dan in via cultuur@anzegem.be.
TICKETS EN ABONNEMENTEN
Een abonnement bestellen kan vanaf maandag 31 augustus. Losse tickets
zijn ter beschikking vanaf maandag 6 september. Onze volledige programmabrochure wordt tijdig aan huis bezorgd zodat je rustig je keuze kan maken. Ook online vind je de brochure terug via www.anzegem.be/cultuur.
EERSTE VOORSTELLINGEN
bestel je tickets via www.anzegem.be/cultuur
Try-Out - Wouter Deprez
Comedian, cabaretier, schrijver & zielenzalver
do 16.09 & vr 17.09 | OC d’Iefte Deerlijk | 20u15
€ 20 eenheidsprijs / € 18 (-26j) – beperkt aantal tickets beschikbaar
Thank God I’m a Country Girl - Barbara Dex & live muzikanten
Barbara Dex en countrymuziek, twee handen op één buik
za 25.09 | De Stringe | 20u
€ 14 standaardprijs/€ 12 abo/ €13 (55+) / € 11 (-26j)

K U N S T Z E Z O E K T J O N G E M A K E R S VA N E I G E N B O D E M
Via KunstZe willen we lokaal talent lanceren in eigen regio en de kans geven
om breder ontdekt te worden. We zoeken jonge beloftevolle makers die we kunnen
begeleiden in hun ambacht en creatieve kunde. Dankzij verschillende netwerk- en
uitwisselingsmomenten met professionele coaches en door hen in contact te
brengen met mede-kunstenaars, biedt KunstZe de ondersteuning die ze verdienen!
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.

I
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www.anzegem.be/kunstze

VRIJE TIJD

S P O R TA A N B O D
VOOR KINDEREN

SCHOOLSPORT
Begin september krijgen alle kinderen een overzicht van de data mee
via de klas.
De eerste sportactiviteit is de jaarlijkse veldloop op 22 september in
de Lendedreef. Deelnemen is gratis.
www.anzegem.be/schoolsport

I

SPORTREEKSEN
KLEUTERS EN LAGER
OP WOENSDAG
Multimove voor kleuters
woensdag | 14u-15u | Sporthal
Anzegem
Spelenderwijs alle basisvaardigheden verbeteren
Kick@sport voor lagere school
woensdag | 15u-16u | Sporthal
Anzegem
Kennismaken met verschillende
sporten.

www.anzegem.be/
sportacademie

I

KLEUTERSPORT OP ZATERDAG
2e en 3e kleuter
zaterdag | 9u-10u | Sporthal kerk
Heirweg
Deze reeks vindt plaats op:
11/9 – 18/9 – 25/9 – 2/10 – 9/10
16/10 – 23/10 – 13/11 – 20/11
27/11 – 4/12 – 11/12 – 18/12
€ 39 per reeks
www.anzegem.be/kleutersport

Deze reeks vindt plaats op:
11/9 – 18/9 – 25/9 – 2/10 – 9/10
16/10 – 23/10 – 13/11 – 20/11
27/11 – 4/12 – 11/12 – 18/12
€ 39 per reeks
www.anzegem.be/
sportenmetjeminime

INSCHRIJVEN?
Voor alle sportreeksen kan je vanaf
zaterdag 4 september om 9u inschrijven www.i-school.be/login.

SPORT-NA-SCHOOL-PAS
Met die pas kunnen jongeren uit het
secundair onderwijs in heel Vlaanderen na de schooluren deelnemen
aan verschillende sportactiviteiten.
Je kijkt op het uurrooster wat er die
dag te doen is en gaat er op af.
Een jaarpas kost 45 euro en een
semesterpas kost 30 euro.
Vormt de kostprijs van een SNS-pas
een drempel, kom dan langs bij het
Sociaal Huis. Daarnaast kan je mogelijks een tegemoetkoming krijgen
met papieren van het ziekenfonds.

I

€ 36 per reeks

SPORTEN MET JE MINI-ME
Beweeg- en belevingsontwikkeling
met je peuter
zaterdag | 10u-11u | Sporthal kerk
Heirweg
Peuters t.e.m. 1ste kleuter onder
begeleiding van 1 volwassene

I

Deze twee reeksen vinden plaats
op: 8/9 - 15/9 - 29/9 - 6/10 - 13/10
20/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11 - 8/12
15/12 - 22/12

wim.vandezande@sportnaschool.be of 0473 92 35 46
www.sportnaschool.be
turnleerkracht op school
VRIJE TIJD
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SPORTEN
VOOR 55-PLUSSERS
Wandelen
di 28.09 | 14u | Kerk Heestert | gratis
Fietsen
do 30.09 | 14u | Kerk Tiegem | € 1,5
(incl. drankje en versnapering)
Blijf fit en gezond (vanaf 50-plus!)
wo | 10u-11u | 1ste les: 15.09* | € 4
per les
We werken aan onze conditie aan de
hand van spierversterkende oefeningen.
*Gratis proefles, hiervoor moet je
ook inschrijven via sportdienst@
anzegem.be of tel 056 68 02 02
Inschrijven
vanaf za 4.09 om 9u via
www.i-school.be/ login
of tel 056 68 02 02

I

www.anzegem.be/sportelen

S P O R T R E E K S E N V O O R V O LWA S S E N E N
YOGA
start op 13.09 | 18u | Sporthal Anzegem
€ 6,5 per les, kom je naar minstens 80% van de lessen
dan betaal je maar € 5,5 per les.
AEROBIC
start op 14/09 | 19u of 20u | Sporthal Sint-Vincentius
€ 4 per les, kom je naar minstens 80% van de lessen
dan betaal je maar € 3,5 per les.
FIT 18+ (NIEUW!)
start op 15/09* | 9u | sporthal Anzegem
€ 4 per les, kom je naar minstens 80% van de lessen
dan betaal je maar € 3,5 per les.
*Gratis proefles op 15/09, voor de gratis proefles moet
je ook inschrijven via sportdienst@anzegem.be of 056 68 02 02
BOOTCAMP
start op 16/09 | 19u of 20u | Sporthal Kerk Heirweg
€ 4 per les, kom je naar minstens 80% van de lessen dan betaal je maar € 3,5 per les.
Inschrijven
vanaf za 4.09 om 9u via www.i-school.be/login of een mailtje naar sportdienst@anzegem.be om je logingegevens
op te vragen.
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www.anzegem.be/sportinitiaties
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OPENKLASMOMENTEN

KERMIS ANZEGEM

VR 27.08 VAN 16U TOT 19U

VR 3.09

GROEPSTENTOONSTELLING
INDIGO

J GEMEENTESCHOOL ENGELHOEK

` 19u: prijzenworp aan gemeentehuis

ZA 11 EN ZO 12 VAN 10U TOT 19U

ZA 28.08 VAN 9U-12U

` terrasavond ‘Oud Gemeentehuis’

J ANSOLD (A)

J GEMEENTESCHOOL INGOOIGEM

` terrasavond en discobar aan Sportduif

` vrije toegang

` op afspraak

ZA 4.09

` ingeschreven leerlingen worden zelf

` 16u: stepjeswedstrijd

gecontacteerd, nieuw-geïnteresseerden
kunnen mailen naar
gemeenteschool@scholeningooigem.be

LANDBOUWFIETSTOCHT
ZA 28.08 VAN 13U TOT 16U45

` bezoek aan 3 landbouwbedrijven

` 18u: Optreden buikspreker Boullart aan

‘Sportduif’
` terrasavond ‘Oud Gemeentehuis’ en
‘Sportduif’ met discobar
ZO 5.09

` 16u30: ballonplooier, kinderschmink
` terrasnamiddag en -avond ‘Oud

Gemeentehuis’ en ‘Sportduif’

`€5

` cava- en jeneverbar ‘Oud Gemeentehuis’

` inschrijven via

` 18u: ‘Oud Gemeentehuis’: live muziek

www.anzegem.be/landbouwfietstocht

` 18u30: doorgang van Anzegemse

Harmonie
2 DE RONDOM GRIJSLOKE
ZA 28.08

J DE KLEINE KLUIS (G)
` 7 - 9 - 12km
` kostprijs: € 2,5 | € 1,5 voor leden van

de loopclub Dwars door Grijsloke én
wandelsport Vlaanderen

PRUTSKETOCHTEN
ZO 12.09 VAN 7U TOT 15U

J GC DE STRINGE (V)
` 4 - 6 - 12 - 18 - 25 - 36 - 42 km
` € 2,5 of leden wandelfederatie € 1,5 of

leden Textieltrekkers en kinderen -12jaar:
gratis

` 21u: voetbal België-Tsjechië op groot

scherm aan ‘Sportduif’
MA 6.09

` 12u: eetfestijn in ‘Sportduif’
` aansluitend Optreden Jaedar
DI 7.09

` 17u30: Bingo-avond in ‘Sportduif’, met

gratis BBQ-worst en glas champagne

OPENDEURDAG
Watermolen Walskerke

R

15 DE VELDCROSS
Grote Prijs Verhaeghe
ZA 18.09 VANAF 15U

J KERKDREEF (V)
` parcours: door het bos van kasteel

Verhaeghe en de weilanden aan de
Kerkdreef
` vanaf 15u: voor jongeren van 6 tot 12 jaar
` gratis inschrijven:
sportdienst@anzegem.be, of
gerrit.bauwens@telenet.be.
` om 17u: Veldcross der Vichtenaren.
Voor elke sportieve Vichtenaar of nietVichtenaar, maar aangesloten bij een
Vichtse vereniging, die de leeftijd van 15
jaar heeft bereikt.
` inschrijven:
gerrit.bauwens@telenet.be of
0473 56 71 33
` € 15, waarvan € 10 waarborg
` betaling en afhaling rugnummer in de
organisatietent Kerkdreef op zaterdag 18
september vanaf 16u
` maximaal 45 deelnemers.

ZO 12.09 VAN 10U TOT 18U

J WALSKERKESTRAAT 2 (A)
` bezoek gratis het molenmechanisme

89 STE TEXTIELPRIJS
DI 21.09 OM 14U

J FIRMA STEENO (OUDENAARDESTR.)
` gewijzigd parcours van 10 ronden van

Jouw activiteit in de UiT-agenda van oktober? Geef die dan voor
15 september door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld
in week van 4 oktober en bevat alle activiteiten tot en met 1 november.

16,8km via Tiegemberg (Vossenhol)
` Aankomst voorzien rond 17u30 à 18u
t.h.v. firma Steeno. Daar is er ook een
pop-upcafé (tot 20u) en kan je de
wedstrijd op groot scherm volgen.

VRIJE TIJD

11

Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!





VKT KETELS
CARINE RAGOLLE

JAAK COREELMAN

MIA VERLEYE

LUC NEIRYNCK

Of via  /  / info@anzegem.be
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