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Groendienst dit verwijderen. 
• Gebroken of beschadigde ge-

denkstenen moeten door de na-
bestaanden verwijderd worden. 
Wordt dit niet opgevolgd dan 
mogen de gemeentediensten 
deze gedenktekens verwijderen.

• Bloemen die je plaatst ter gele-
genheid van Allerheiligen wor-
den door de gemeentediensten 
verwijderd vanaf 1 december.

Tarieven
De kostprijs voor een graf bedraagt 
670 euro. Dan mag dit graf 30 jaar 
blijven bestaan. Eventueel kan 
dit daarna nog verlengd worden. 
Een gratis graf mag 10 jaar blijven 
bestaan. Een naamplaatje op de 
strooiweide kost 67 euro en de prij-
zen voor een grafkelder variëren van 
650 tot 1300 euro afhankelijk van de 
grootte.

dienst Begraafplaatsen , L. 
Bauwensstraat 40 (Sociaal 
Huis),  tel 056 77 70 09, 

dienstbegraafplaatsen@anzegem.be 
openingsuren: ma, di en wo 
van 8u30-12u en ook op di van 
14u-18u30.V.
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N O V E M B E R M A A N D  =  H E R D E N K I N G S M A A N D

Op 1 november trokken we naar 
de kerkhoven om onze overle-
denen te herdenken. Op de 7 
gemeentelijke begraafplaatsen 
leverde onze Groendienst de voor-
bije weken dan ook hard werk om 
alles pico bello te maken. Daar-
naast hebben we op de kerkhoven 
in Anzegem, Vichte, Ingooigem en 
Tiegem nu ook sterretjesweides 
aangelegd.  

Deze sterretjesweides zijn bedoeld 
voor ouders die hun veel te vroeg 
geboren kindje (tot 26 weken) willen 
herdenken. Zo kan men de resten 
uitstrooien en/of een sterretje plaat-
sen als herinnering. Deze sterretjes 
worden door ons gemaakt en kan 
je aanvragen bij dienst Bevolking in 
het gemeentehuis of Sociaal Huis. 
Wie dat wenst kan de voornaam en/
of datum laten graveren. Alle kosten 
die hieraan verbonden zijn, worden 
door ons betaald. Enkel deze ster-
retjes mogen op de weide geplaatst 
worden. Zo willen we een rustig en 
sereen plekje creëren. Wil je het 
kindje begraven dan kan je daarvoor 
terecht op de kinderbegraafplaats.
Volgend jaar worden ook op de an-

dere begraafplaatsen (Kaster, Heir-
weg en Gijzelbrechtegem) sterretjes-
weides voorzien.

Niet alleen van de sterretjesweides 
willen we een mooie plaats maken, 
maar bij uitbreiding ook van de vol-
ledige kerkhoven. Onze Groendienst 
doet haar uiterste best om alles te 
onderhouden, maar we zouden wil-
len vragen dat iedereen z’n steentje 
bijdraagt. Zo kunnen we er samen 
een mooie en serene rustplaats van 
maken. 

Enkele aandachtspunten:
• Graftekens mogen de veiligheid 

en doorgang niet belemmeren. 
• De nabestaanden zijn verant-

woordelijk voor het onderhoud 
van de graven. Dode bloemen 
en planten moeten door hen 
verwijderd worden. 

• Het grafteken moet gedurende 
de hele duur van de concessie 
blijven staan en onderhouden 
worden. 

• De beplanting moet zich beper-
ken tot het eigen perceel. Wan-
neer een graf door plantengroei 
overwoekerd wordt, zal onze 

NIEUW ZIJN DE STERRETJESWEIDES 
OM KINDJES DIE VEEL TE VROEG GE-

BOREN ZIJN TE HERDENKEN.

i
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SLUITINGSDAGEN

Op zaterdag 10 november is het 
gemeentehuis gesloten.
Op dinsdagnamiddag 27 
november is het Sociaal Huis 
gesloten.

www.anzegem.be/thuisloket 
24 op 24 en 7 op 7 open (bv. 
voor uittreksel strafregister, 
attest van woonst, ...)

ALGEMENE POLITIEVERORDENING

De algemene politieverordening beschrijft wat mag en niet mag op het 
openbaar domein in onze gemeente.

De gemeente heeft een aantal regels opgesteld die ervoor moeten zorgen 
dat inwoners en bezoekers op een aangename manier samenleven. Deze 
regels zijn gebundeld in de algemene politieverordening die bepalingen 
bevat over de openbare orde, rust, netheid, veiligheid, bestrijden overlast, 
begraafplaatsen, … Onlangs voerde de gemeenteraad wijzigingen door 
op vlak van afvalstoffen (bijvoegen van de PMD+-zak) en begraafplaatsen 
(bijvoegen van de sterrenweides – voor niet levensvatbare kindjes). 

Het volledige reglement vind je terug op onze website.

E N E R G I E R E K E N I N G  N A A R  B E N E D E N ? 
Doe een energiescan of kom naar onze infoavond

Elektriciteit en gas zijn heel erg duur. Dat merken we 
maandelijks aan onze energiefactuur. Bovendien blijven 
de prijzen stijgen. Als klant kan je tegen die prijsstijgingen 
weinig beginnen. Toch kan je je kosten verlagen! Dit kan 
al door een paar kleine aanpassingen te doen. 

Om je hierbij te helpen werken we samen met de netbe-
heerder Fluvius (Eandis) en de Energiesnoeiers van vzw 
Effect. De Energiesnoeiers komen bij je thuis en gaan na 
wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen. 
Deze energiescan is gratis voor een specifieke doelgroep: 
• beschermde afnemers
• huurders bij een sociale huisvestingsmaatschappij
• gezinnen met een maximum belastbaar gezinsinkomen 
lager dan € 30.640

Twijfel je of je recht hebt op een gratis energiescan? Op 
28 november tussen 16u en 19u komen de Energie-
snoeiers naar het gemeentehuis in Anzegem. Je krijgt er 
meteen een aantal energietips. Men kijkt om een eventu-
ele afspraak vast te leggen of helpt je bij een energieleve-
ranciersvergelijking. 

Infoavond
Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter Leef-
milieu hebben ook een avondsessie ontwikkeld met 
verrassende tips. Zonder veel moeite en zonder grote 
investeringen kun je al snel een paar honderd euro per 
jaar besparen. Geen extreme toestanden, maar wel een 
leuk anderhalf uur, vol praktische info waarmee je meteen 
aan de slag kunt! 
Deze infoavond vindt plaats op maandag 17 december 
van 19u30 tot 21u in de bib van Vichte (Ommersheimplein 
4). Deze infoavond is gratis en voor iedereen die graag 
geld en energie bespaart met weinig moeite!
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DAG VAN DE KINDERBEGELEIDER

HOERA voor onze kinderbegelei-
ders! Op donderdag 12 oktober 
was het hun feestdag! Dage-
lijks zetten ze zich in om van de 
kinderopvang een fijne en warme 
plek te maken waar elk kind zich 
goed voelt. Elke dag weer geven 
ze complimenten aan de kinderen. 
Die complimenten doen kinderen 
groeien in hun ontwikkeling en in 
hun zelfvertrouwen.

En daarom deden we het op 12 
oktober even andersom. Op de 
dag van de kinderbegeleider vroe-
gen we aan de kinderen en (groot)
ouders om complimenten te geven. 
En dat deden ze massaal! De kin-
derbegeleiders waren heel tevre-
den met alle leuke complimenten 
en attenties!

W I N N A A R S 
B E V R A G I N G  L O K A

In juni organiseerde de advies-
raad voor kinderopvang (LOKA) 
een bevraging voor gezinnen met 
kinderen van 0 tot 12 jaar.  De 
bevraging ging over kinderop-
vang, Mamacafé, speel-o-theek, 
buitenschoolse activiteiten, …

Naar aanleiding van het nieuwe 
meerjarenplan worden de resulta-
ten bekeken door de adviesraad 
en zullen een aantal acties onder-
nomen worden.

LOKA verloot onder de deelne-
mers 3 prijzen.  De winnaars: 
• 1007
• 761
• 950 

Winnaars kunnen tijdens de ope-
ningsuren hun prijs ophalen in de 
sporthal (Landergemstraat 1) en 
dit tot 21 december 2018.

SLAAP KINDJE SLAAP…
Mamacafé

Lukt het inslapen van je baby of 
peuter wat moeilijk? Weet je niet 
welke slaaprituelen je kind nodig 
heeft? Moet je het middagdutje 
afbouwen wanneer je kind bijna 
naar school gaat?

Slaapconsulent Eline Dobbelaere 
geeft ons heel wat tips en beant-
woordt alle vragen over het slapen 
van je kind.

Op het Mamacafé ontmoeten 
(toekomstige) mama’s van kinderen 
tussen 0 en 3 jaar elkaar. Je krijgt 
de kans om in een ontspannen 
sfeer met andere mama’s over op-
voeding te praten. We gooien per-
fectie overboord en leren je vooral 
dat je mild mag zijn voor jezelf!

 Ouden Koestal (Meersstr. 6)
          gratis

i DO 08.11 20u
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B E Z O E K  B O E D D H I S T I S C H  K L O O S T E R 

Het Internationaal Dhammakaya Genootschap van België heeft als hoofddoel mensen te laten kennis maken met 
meditatie. Het benadrukt vooral de praktische kant van het Boeddhisme.

Het programma begint met een rondleiding doorheen het klooster, waarna we in de vernieuwde meditatiezaal kun-
nen genieten van een ontspannen meditatiesessie. Nagenieten doen we met een kopje koffie of thee. 
Het volledige programma is in het Nederlands en duurt ongeveer 2 uur.

i ZO 25.11

 DHAMMAKAYA KLOOSTER IN LEDE 
 OPSTAPPLAATSEN: 14u aan kerk Vichte of 14u15 aan sporthal Anzegem
 Deelnameprijs (rondleiding, meditatie en thee inbegrepen): € 10 - € 2 (UiTkansenPAS) 
 omruilvoordeel: 20 UiTPASpunten = gratis deelname
 Info en inschrijvingen (t.e.m. maandag 19 november): 056 78 26 23 of dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

A F F I C H E W E D S T R I J D  1 1 . 1 1 . 1 1

Ook dit jaar organiseerden we een affichewedstrijd 
voor de derdejaars van het Sint-Vincentiusinstituut. De 
leerlingen moesten rond het thema ‘Allemaal mensen’ 
een affiche ontwerpen en een slogan schrijven. Dit jaar 
waren er 16 prijswinnaars. De winnende slogan was 
‘Landen zijn met elkaar verbonden, waarom wij niet?’ 
De winnende affiches worden verspreid in de gemeen-
te.

De deur-aan-deur-actie van 11.11.11 vindt plaats op 9, 
10 en 11 november. Dit jaar kan je opnieuw chocolade 
kopen! Hou ook de speciale acties in het oog!

11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame ver-
andering. Een veilige thuis, een gezond klimaat, gelijke 
rechten, ... We verdienen allemaal een waardig leven.

www.11.be/allemaalmensen



kalender 
N O V E M B E R

CULTUUR

TENTOONSTELLING  
Dirk De Hulsters
ZO 3 VAN 14U TOT 18U

 OUDE KERK(V) 

 Olie op doek

 t.e.m. zo 11, open in het weekend

SPELLENUURTJE
VR 9 OM 15U30 

 BIB ANZEGEM 

WORKSHOP BUDGETKOKEN
VR 23 OM 19U 

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

 org. Viva-SVV West-Vlaanderen

TONEEL 
“Mooi zijn alle vrouwen”
VR 23 OM 20U 

 MENSINDEZAAL(T) 

 door toneelgroep Uilenspiegel(T)

 ook op 24, 28 en 30 nov., en 1 dec. om 

20u – aanvang 25 nov. en 2 dec. om 18u

CONCERT 
Herman Roelstraete
ZA 24 OM 19U30

 OUDE KERK(V)

 € 15

 Reservatie: 051 30 46 43

SENIOREN

THEATERMONOLOOG 
“Zien met nieuwe ogen” 
DI 20 OM 14U 

 GASTHOF ’T PARK(T) 

 door Ad Goos

 0470 20 06 63 

 org. Vief Anzegem

AQUAGYM ZWEMBAD 
WAREGEM
DO 22 OM 15U30 

 org. seniorenraad Anzegem

 door de weerstand in het water train je op 

een goede manier je spieren, verbeter je 

je hartritme en verbrand je calorieën.

 van 15u30 tot 16u30 is het zwembad van 

Waregem exclusief gereserveerd voor 

senioren

 kostprijs: € 5 (koffie en taart inbegrepen) 

 inschrijven kan tot en met 17/11: 

sportdienst@anzegem.be 

 wie geen vervoer heeft, kan contact 

nemen met de Sportdienst: 056 68 02 02

DANSCAFÉ
MA 3 DEC. OM 14U 

 ZAAL DE LINDE(I) 

 org. seniorenraad Anzegem

SPORTIEF

NETBAL
WO 14 OM 12U 

 SPORTHAL ANZEGEM 

 org. Sportdienst Anzegem

WANDELCLUB 
TEXTIELTREKKERS VICHTE
ZA 24 VAN 9U TOT 17U 

 ZAAL ’T SPEY(V)

ALLES MET DE BAL
WO 28 OM 12U

 DE STRINGE(V) 

 Sportdienst Anzegem

WANDELEN 5 OF 15 KM 
ZO 2 DEC. OM 14U 

 VERTREK AAN CAFÉ DE SPORTDUIF(A)



11 NOVEMBER-VIERINGEN
  VICHTE

 9u: samenkomst aan Vichteplaats en vredesoptocht naar het gedenkteken 

 9u15: plechtigheden aan het gedenkteken met speciale hulde aan de Vichtse overleden 

soldaat Gustaaf Delabie en alle Vichtse burgerslachtoffers 

 10u: gebedsdienst

 11u: vredesoptocht naar de Britse militaire begraafplaats en huldebetoon aan onze 

bevrijders

 17u15: optocht naar de Britse Militaire Begraafplaats voor een nocturne met kaarswake

 INGOOIGEM

 9u: gezamenlijke eucharistieviering in de St.-Antoniuskerk

 optocht naar het monument van de gesneuvelden op het kerkhof en bloemenhulde met 

evocatie

 TIEGEM

 10u15: bijeenkomst en plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden 

 KASTER

 10u45: plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden en op het kerkhof

 ANZEGEM

 11u15: bijeenkomst aan het monument van de gesneuvelden aan de kerk

 optocht onder begeleiding van de fanfare naar het kerkhof en bloemenhulde aan het 

herdenkingsmonument ter plaatse

 
ZO 11.11    IN ‘T GAPERKE(A), BIJ LUC SOBRIE

ZO 18.11    IN CLO-CO(A), BIJ JEAN-CLAUDE PERSOONS

VR 23.11    IN DE BREUGEL(V), T.V.V. MINIVOETBALCLUB BRUINE DUIVELS(V), 

ook op zo 25
ZO 25.11    IN SINT-ARNOLDUS(T), BIJ ROEL, BARBARA EN JACK

ZO 02.12    IN DE SPORTDUIF(A), BIJ ROSETTE DECONINCK

PIROBAKKENFEEST

PRIJSKAARTING BIEDEN OF 
MANILLEN
ZA 10 OM 17U30 

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

VIVA-SAMENZIJN MET 
KAASBUFFET
DI 13 OM 14U30 

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

DOORLOPEND KAARTING 
VOOR KOFFIE/KOEKJES 
t.v.v. De Dorpskaarters
VR 16 

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

 ook op za 17

PRIJSKAARTING BIEDEN OF 
MANILLEN
ZA 1 DEC. OM 17U30 

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

VIVA-SINTERKLAASFEEST 
ZA 24 OM 15U 

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

voor alle kinderen tot 12j. 

iedereen welkom 

vooraf inschrijven

VARIA

OUDERCAFÉ 
voorlezen
DO 22 OM 20U

 BIB ANZEGEM 

DAG VAN DE NATUUR
aanplant
ZA 24 OM 9U 

 org. Natuurpunt Krekel Anzegem

Jouw activiteit in de UiT-agenda van 
december? Geef die dan voor 

14 november door via www.uitdatabank.
be. Dit infoblad wordt verdeeld in week 

van 3 december en bevat alle activiteiten 
tot en met 1 januari.
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Wat te doen indien uw 
riolering verstopt zit?

Als eigenaar of huurder van een woning bent u zelf verantwoordelijk voor de afvoer van regen- 
en afvalwater op uw privédomein. De afvoer vanaf de rooilijn (scheiding tussen privédomein en 
openbaar domein) is de verantwoordelijkheid van uw rioolbeheerder, Riopact.

Waar bevindt  
de verstopping zich? 

Giet water door een andere afvoer, 
bij voorkeur in een andere ruimte 
(bv. badkamer, keuken,…) op het-

zelfde of een lager niveau. 

Loopt het water weg? 

Is er een huisaansluitputje 
aanwezig t.h.v. de rooilijn 

(grens openbaar/privé)

Een afvoerleiding op uw privé- 
domein is verstopt. 

Contacteer een loodgieter of een 
lokale ontstoppingsdienst, 

Riopact komt niet tussen in de 
gemaakte kosten.

Is dit 
huisaansluitputje 

leeg?

Controleer uw toezichtput zo dicht 
mogelijk bij het openbaar terrein. 

Zit dit putje vol met water?

De verstopping bevindt zich 
vermoedelijk op openbaar domein. 
Contacteer Riopact (02/238.96.99)

Indien blijkt dat de verstopping zich toch op 
privé-domein bevindt, zullen de kosten voor 
deze ontstopping worden doorgerekend aan 

de aanvrager.

Nee

Ja

Ja Nee

Ja Nee Ja Nee

Tip! Het maken van enkele foto’s kan altijd helpen om discussies achteraf te vermijden.

?

R I O L E R I N G  V E R S T O P T ?

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN PAREELSTRAAT: INFOAVOND

Agentschap Wegen en Verkeer wil de mobiliteitsproblemen rond Koop-
center Molecule aanpakken en dit door verkeerslichten te plaatsen op het 
kruispunt van de N36 met de Pareelstraat. Hierdoor is de extra ontslui-
tingsweg die voorzien werd in het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Pareelstraat’ 
niet meer nodig. Daarom wordt er nu een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
gemaakt waarin opnieuw bouwmogelijkheden worden gegeven aan de 
percelen langs de Ingooigemstraat en de achterliggende grond terug een 
agrarische bestemming krijgt. De start- en procesnota van dit RUP (40.1 
Pareelstraat wijziging B) kan je raadplegen vanaf 9 november 2018 t.e.m. 
7 januari 2019 in het gemeentehuis of op www.anzegem.be. Daarnaast 
organiseren we ook een informatievergadering op donderdag 22 november 
2018 om 19u30 in ‘t Prutske (in de De Stringe, Ommersheimplein 5). Re-
acties op de startnota worden aangetekend verstuurd of afgegeven tegen 
ontvangstbewijs aan het College van burgemeester en schepenen, De 
Vierschaar 1, 8570 Anzegem of via stedenbouw@anzegem.be en dit voor 7 
januari 2019.
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VERWENMOMENT MANTELZORG

Als mantelzorger zorg je voor een zorgbehoevend 
persoon uit je omgeving. Dit kan zowel een partner, 
buurman, kind, ouder of vriend zijn. Tijdens ons ver-
wenmoment zetten we onze mantelzorgers centraal.

Programma
10u-11u30: met de feestperiode in het verschiet, 
nemen we jullie mee in de verrassende wereld van 
mocktails en nojito’s. 0 % alchohol, 100% genieten!
 
11u30-13u45: samen genieten van een maaltijd aange-
boden door het gemeentebestuur waar er mogelijkheid 
tot uitwisseling is met andere mantelzorgers.

14u: je kan aansluiten op de muzikale namiddag met 
Connie Neefs. En dit aan een mantelzorgtarief (€ 6), 
plaatsen zijn beperkt 

  De Stringe (Ommersheimplein 5)
     inschrijven voor 1 december: 
             mantelzorg@anzegem.be of tel 056 78 26 23

i MA 10.12

V R I J S T E L L I N G  ‘ P R I J S  V A N  D E  L I E F D E ’  S T I J G T  V E R D E R

Sinds 1 augustus 2018 is de vrijstelling van de ‘prijs van de liefde’ ge-
stegen bij mensen die recht (kunnen) hebben op de integratietegemoet-
koming. Deze tegemoetkoming dient om de onkosten in het kader van 
een handicap op te vangen. 

Het vrijgesteld bedrag gaat over de inkomsten van de partner waarmee men 
gehuwd is of samenwoont. De vrijstelling betekent dat deze inkomsten ho-
ger mogen zijn dan vroeger. Zo zullen sommige mensen nu wel een uitkering 
kunnen krijgen. Zo probeert men de discriminatie weg te werken. 

Bedragen
Het inkomen van de partner wordt pas in rekening gebracht vanaf 39.289,17 
euro bruto per jaar. Vroeger was dit 22.450 euro. Ligt het inkomen van 
je partner dus lager dan wordt hier geen rekening mee gehouden bij de 
berekening van de integratietegemoetkoming. Is het inkomen hoger? Dan 
zal men het deel dat boven het plafond uitkomt gedeeltelijk in aanmerking 
nemen.

Praktisch
Heb je nu al recht op een uitkering dan hoef je zelf niets te doen, want de 
herberekening gaat automatisch. Heb je een attest en met deze wijziging 
wel recht op een uitkering? Ga dan langs bij je ziekenfonds of bij de dienst 
Zorg en Welzijn in het Sociaal Huis, L. Bauwensstraat 40 of op een van hun 
zitdagen in de deelgemeenten:  
tel 056 78 26 23 of dienstsociaalwelzijn@anzegem.be 
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W I E  M O E T  V O L G E N S  J O U  D E  C U L T U U R -  O F  S P O R T T R O F E E  W I N N E N ?

We naderen het einde van het jaar en dat wil zeggen dat we tijd maken om terug te blikken op wat 2018 ons 
heeft gebracht. Personen of verenigingen die zich cultureel of sportief hebben laten opmerken, willen we ook 
deze keer in de bloemetjes zetten.

Cultuurtrofee
Ken je mensen of verenigingen die het afgelopen jaar of over de jaren heen heel wat inspanningen op cultureel vlak 
geleverd hebben? Aarzel niet om ons een seintje te geven. Kandidaturen worden verwacht tegen 9 december 2018. 
Verenigingen krijgen zelf nog een aanvraagformulier toegestuurd. 
Meer info: Cultuurdienst: tel 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be.

Sportlaureaten en sportfiguur
Op vrijdag 8 februari 2019 huldigen we de plaatselijke sportlaureaten en de sportfiguur 2018 in zaal Ansold. Kandi-
daturen kan je hiervoor indienen bij de Sportdienst en dit tot 10 januari 2019. Geef hierbij een duidelijke omschrijving 
van de behaalde prestaties, gestaafd met eventueel krantenartikels, uitslagen en een foto.
Criteria die gehanteerd worden bij de verkiezing van de sportfiguur zijn: 
• De kandidaten moeten een uitmuntende sportieve prestatie geleverd hebben het jaar voorafgaand aan de ver-

kiezing (januari - december 2018).
• De prestatie moet zich minstens situeren op provinciaal vlak.
Kandidaturen bezorg je aan de Sportdienst (Landergemstraat 1) of via www.anzegem.be/huldiging-sportlaureaten. 

T I C K E T S  V O O R  O N Z E  C U L T U U R V O O R S T E L L I N G E N ?
c u l t u u r @ a n z e g e m . b e  o f  t e l  0 5 6  6 8  8 2  5 0

Onder Druk – Tania Poppe (humor)
za 10.11 | Ansold | 20u | € 10 | m.m.v. Femma Anzegem  
Tania Poppe belicht in haar eerste échte solo hoe we 
onszelf tot in het absurde toe wringen in een leven “on-
der druk”. 

237 redenen om door te gaan  – Axel Daeseleire en 
Hans Van Cauwenberghe (theater)
za 1.12 | De Stringe | 20u | € 16 | m.m.v. Markant Vichte 
& KVLV Vichte
Deze voorstelling swingt van begin tot einde, deels door 
de muziek, deels door de geestige speldeprikken die 
deze soulmates elkaar uitdelen. Over de naderende afta-
keling, bucketlists en door blijven dansen, een feelgood 
voorstelling over het leven zelf. 
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S P O R T

HOE WAS HET OM JONG TE ZIJN TIJDENS DE GROOTE OORLOG?

Onze Jeugddienst heeft in het kader van Vuurlinie ook een evenement 
op poten gezet. Ze willen aan onze Anzegemse jongeren meegeven hoe 
het was om op te groeien tijdens die verschrikkelijke Eerste Wereldoor-
log. 

Hiervoor gaan de jongeren op tocht met de fiets en worden ze zo geconfron-
teerd met de werkelijkheid van vroeger. Ze moeten verschillende opdrachten 
uitvoeren en komen op het einde samen aan de Herdenkingsheuvel.  

Deze activiteit is er voor alle Anzegemse jongeren tussen 13 en 26 jaar. Ver-
zamelen op 10 november om 15u aan de Herdenkingsheuvel (Landergem-
straat t.h.v. huisnummer 43). Einde is voorzien rond 19u. Deelname is gratis. 
i.s.m. Jeugdraad Anzegem

JOUW RECLAME IN DE 
SPORTHAL?

Wil je je bedrijf of vereniging in 
de kijker zetten? Ga dan voor een 
advertentiebord in de Sporthal van 
Anzegem.

Deze advertentieborden (1,4 meter 
op 1 meter) zijn goed zichtbaar 
vanuit de inkomhal en de cafetaria 
boven.

Praktisch
Je doet voor 1 december een aan-
vraag bij de Sportdienst, je stuurt 
hen een ontwerp en zij maken het 
bord (eenmalige kostprijs van € 60). 
Je kiest zelf op welke plaats het 
bord opgehangen wordt.

Huurtarief per jaar 
• commercieel bedrijf: € 250 per 

paneel
• erkende sportvereniging: € 150 

per paneel

Voor erkende sportverenigingen en 
combinatieborden zijn er nog extra 
voordelen mogelijk.

www.anzegem.be/reclame-
sporthal

             sportdienst@anzegem.be 
             tel 056 68 02 02

i

FILM IN DE KERK
THE LEISURE SEEKER

Ella en John besluiten de zorg 
van hun artsen en hun volwassen 
kinderen te ontvluchten. Aan boord 
van hun camper - de Leisure See-
ker - trekken ze van Boston naar 
Key West. Ze beleven momenten 
van extase en angst en vinden hun 
passie voor het leven en de liefde 
terug.

  kerk Gijzelbrechtegem
€ 4 voor 1 film, € 10 voor 3 (er zijn 
drie films dit seizoen)
of gratis met 10 UiTPASpunten!

DO 08.11 20U



Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?

VOORUITBLIK
Actieve senioren
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