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Burgemeester
Claude Van Marcke

16.07.1969
20.09.2017

De zon ging onder
voor het avond werd.
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A F S C H E I D  V A N  B U R G E M E E S T E R  C L A U D E  V A N  M A R C K E

Met grote verbijstering nam 
het college en het volledige 
gemeentebestuur kennis van 
het onverwachte overlijden 
van onze geliefde burgemees-
ter, Claude Van Marcke. Een 
man die nog boordevol plan-
nen zat, is veel te vroeg van 
ons heengegaan.

Claude zette in 1995 zijn eerste 
stappen in de politiek. Op 1 
januari werd hij gemeente- en 
provincieraadslid. Zes jaar later 
werd hij verkozen tot schepen 
en dit bleef hij tot december 
2012. Vanaf januari 2013 nam 
hij de burgemeesterssjerp op. 
Eerst nog schoorvoetend, maar 
na verloop van tijd groeide zijn 
vertrouwen en groeide ook het 
vertrouwen van de bevolking in 
hem. 

Hij stond open voor iedereen en 
behandelde iedere inwoner op 
dezelfde respectvolle manier. 
Hij hoorde dan ook niet graag 
het woord burgemeester, maar 
verkoos burgervader. Of nog 
liever gewoon Claude. Hij hield 
van eenvoud en dit gecombi-
neerd met zijn vriendelijkheid 
en betrokkenheid maakte van 
hem een uitzonderlijke mens. 
Een man van 
het volk. Een 
bruggenbou-
wer die wist 
verschillende 
meningen 
met elkaar te 
verzoenen en 
die altijd naar 
een pragmati-
sche oplos-
sing voor een 
probleem 
zocht. 

Hij bracht rust waar dat nodig 
was en nam altijd zijn verant-
woordelijkheid.

Hij keek ook over de grenzen 
heen. Hij wist dat samenwer-
ken met andere gemeenten 
onvermijdelijk zou zijn in de 
toekomst en nam daarin ook het 
voortouw. Onder andere met 

Deerlijk zette 
hij een mooie 
samenwer-
kingsover-
eenkomst op 
poten. 

Daarnaast 
had hij ook 
een hart voor 
de vereni-
gingen. Hij 
probeerde 
hen op elke 
mogelijke 

manier te steunen. Elk week-
end zag je hem wel ergens 
verschijnen op een eetfestijn 

"HIJ HIELD VAN 
EENVOUD EN DIT 

GECOMBINEERD MET 
ZIJN VRIENDELIJKHEID 

EN BETROKKENHEID 
MAAKTE VAN HEM 

EEN UITZONDERLIJKE 
MENS."

of een kaarting. Dan probeerde 
hij iedereen te begroeten en 
een praatje te slaan met wie 
dat wilde. Zo hield hij de vinger 
aan de pols en wist hij wat er in 
Anzegem leefde. 

In al die jaren is hij er in ge-
slaagd een blijvende stempel 
te drukken op Anzegem en 
zijn inwoners. Het valt ons dan 
ook zwaar dat hij er niet meer 
is, maar we zullen ons best 
doen om de dossiers die hij vol 
enthousiasme heeft gestart (bv. 
heropbouw kerk, bouw zwem-
bad en brandweerkazerne) tot 
een goed eind te brengen.

De zon ging onder voor het 
avond werd…

Een herinnering zo dierbaar, in 
gedachten geen vaarwel.
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S O C I A A L  H U I S :  I E D E R E  A N Z E G E M N A A R  I S  V I P

Er werd een nieuw, fris 
logo voor het Sociaal Huis 
ontworpen. Een logo dat een 
open huis wil symboliseren, 
waar iedere Anzegemnaar 
als VIP behandeld wordt en 
terecht kan met al zijn vragen.

Het team van het Sociaal Huis 
staat paraat om je vragen te 
beantwoorden en voor het 
oplossen van diverse sociale 
of welzijnsproblemen. Je bent 
altijd van harte welkom. Ben je 
minder mobiel? Dan komen we 
graag op huisbezoek!

De cijfers van 2016 bewijzen 
alvast dat het Sociaal Huis heel 
wat vragen te verwerken krijgt. 

Wist je dat…
• we vorig jaar 34 aanvragen 

kregen voor een leefloon? 
29 ervan kregen dit 
toegekend, goed voor een 
totaalbedrag van  
€ 91.941,94.

• 47 begunstigden een 
tussenkomst kregen voor 
socio-culturele participatie 
en € 795,61 werd 
terugbetaald aan mensen 
die verse groenten en fruit 
kochten? 

• 149 Anzegemnaren een 

lidkaart van de kledijwinkel 
bezitten?

• er 323 aanvragen voor 
tussenkomst in de 
verwarmingskosten werden 
ingediend en goedgekeurd 
en dit voor een totaalbedrag 
van € 48.552,14? 

• het cliënteel van de 
poetsdienst 241 gebruikers 
bedroeg, goed voor 27.437 
gepresteerde uren door 
de medewerkers van de 
poetsdienst? 

• er 12.753 maaltijden 
verdeeld werden?

• 123 burgers een of 
meerdere bezoeken van een 
karweiman kregen?

• er door de 32 vrijwilligers 
van het zorgnetwerk Annah 
3.446 prestaties voor 
181 gebruikers geleverd 
werden, goed voor 87.096 
km (vervoer, samen 
boodschappen doen, 
bezoekjes)? 

• er 108 80-jarigen een 
verjaardagsbezoekje 
kregen vanuit ANNAH en 
327 85-plussers van de 
SeniorenAdviesRaad? 

• er op de 7 Oes Plekkes 977 
deelnemers waren? Oes 
Plekke is een laagdrempelig 
ontmoetingsmoment 
in eigen buurt 
waar gezelligheid, 

aangepaste activiteiten, 
kennismaking met hulp- en 
dienstverleningsaanbod 
centraal staan. 

• er 475 aanvragen 
gezinstoelage waren waarbij 
er een premie tussen de € 
25 en € 140 werd uitbetaald 
voor mensen met een 
bescheiden inkomen?

• er 750 zorgtoelagen werden 
aangevraagd, 23 toelagen 
dagopvang, 28 toelagen 
kortverblijf, 10 palliatieve 
thuiszorgtoelagen en 23 
vakantietoelagen? 

• er 1.070 mensen een 
UiTPAS hebben en 346 
mensen recht hebben op 
een UiTkansenPAS? Dit 
zijn mensen die verhoogde 
tegemoetkoming hebben 
of recht hebben op 
gezinstoelage. Met deze 
kansenpas krijgt men 80% 
korting op gemeentelijke 
activiteiten.

CONTACT

Lieven Bauwensstr. 40
sociaalhuis@anzegem.be
ma 14u-16u30
di 14u-18u30
wo 9u-12u
do 14u-16u30
vr 9u-12u
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Over seksualiteit tijdens of na 
de zwangerschap zijn er veel 
taboes. Als zwangere vrouw 
heb je soms wat minder zin of 
voel je je er niet goed bij. Net 
na de bevalling is je lichaam er 
niet direct klaar voor en neemt 
de baby je helemaal in beslag. 
Hoe reageert de partner op de 
veranderingen? Kunnen jullie 
hierover spreken met elkaar?

Achiel & Hector, Kaankouter 4
 gratis (incl. drankje)

JOUW BEDRIJF OF VERENIGING IN DE ANZEGEM-APP?

Binnenkort lanceren we de Anzegem-app. In deze 
gratis app vind je alle info van de gemeente, 
handelaars en verenigingen. Via de app kan je een 
put in de weg melden, een broodje bestellen, een 
tafeltje reserveren in je favoriete brasserie of snel 
de openingsuren van je apotheek opzoeken. 

Verenigingen en handelaars kunnen zich gratis 
aansluiten op deze app. Via dit platform sta je 
rechtstreeks in contact met je klanten en kan je 
gemakkelijk activiteiten aankondigen en promoties 
versturen en kan men online bestellingen plaatsen.

Wil je graag meer info over deze app? Kom dan 
naar een van onze infoavonden:

Voor ondernemers: op maandag 16 of woensdag 
18 oktober om 20u in de raadszaal van het 
gemeentehuis.

Voor verenigingen: op maandag 23 of woensdag 
25 oktober om 20u in de raadszaal van het 
gemeentehuis.

Inschrijven voor deze infoavonden kan via 

info@anzegem.be of tel 056 69 44 31.

DOWNLOAD GRATIS 
DE ANZEGEM APP

via de App Store of Google Play

Beleef
ANZEGEM

IN 1 APP

VAC AT U R E :  S C H O O N M A K E R S  ( M ,V, X )

OCMW Anzegem is op zoek naar personeel voor de versterking 
van het dienstenchequebedrijf en dit voor een deeltijdse functie 
van 20 uur per week. Er is een mogelijkheid om het urenpakket uit 
te breiden. Concrete invulling van het uurrooster is bespreekbaar. 
Bij aanvang wordt een contract van 6 maanden aangeboden, dit 
kan omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur bij 
een positieve evaluatie.

Ervaring wordt gezien als een pluspunt net als snelle inzetbaar-
heid.

Meer info? www.ocmwanzegem.be

MAMACAFÉ

DO 19.10 20u
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D O E  M E E  A A N  D E  FA I RT R A D E  K A A RT E N AC T I E  &  W I N  E E N  L E K K E R E  P R I J S !

Nog tot 4 november kan je meedoen aan de FairTrade Kaartenactie.  

Koop of verbruik een Fairtrade- en/of duurzaam product bij één 
van de deelnemers en je kan direct deelnemen. Gewoon je kaartje 
vragen, invullen en het kaartje in de fairtradebox deponeren! Op die 
manier kan je meerdere kaartjes indienen. Ieder kaartje geeft je kans 
op een leuke prijs geschonken door de deelnemende ondernemers. 
Hoofdprijs dit jaar is een etentje voor 2 personen in de Welriekende 
Dreef!

Deelnemende winkels:
AD Delhaize (Kerkstr. 50 & Bosstr. 20), Oxfam Wereldwinkel (Vich-
tepl. 42) | De Witte Kraanvogel (Vichtepl.11, ) 
Deelnemende horecazaken:
De Welriekende Dreef (Vossestr 23), Achiel & Hector (Kaankouter 
4) 
Deelnemende landbouwbedrijven (met hoevewinkel):
Beirlaen Paul (Landergemstr. 49) | De Sterhoekhoeve (Lander-
gemstr. 32) | Vindevoghel Geert (Tempeliersstr. 20) | Dermaut Ivo 
(Materzeelstr. 60) Demeulemeester Richard (Dolage, Bergstr. 9).

Volg ons op facebook: fairtradegemeente Anzegem

D A G  V A N  D E  W E R E L D W I N K E L
Voor de koffieboeren in het Zuiden zou handel met het rijke Noorden meer dan een deftig inkomen 
moeten opleveren, want de vraag naar hun product is in het Noorden enorm. 
Niets is echter minder waar. Enkel koffie uit eerlijke handel zorgt hiervoor!
Daarom roept Oxfam Wereldwinkels iedereen op zijn koffie te ruilen voor eerlijke koffie!
Dit kan uitzonderlijk zelfs gratis op zaterdag 14 oktober! Wie dan een lege koffieverpakking, van een-
der welk merk, komt binnenbrengen in de Wereldwinkel krijgt een vol pakje Oxfam-koffie in de plaats!
Uiteraard hopen de medewerkers van de Wereldwinkel dat van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt 
om ook eens kennis te maken met de andere producten.
De Wereldwinkel is op zaterdag open van 10u tot 12u.



kalender 
J A N U A R I

CULTUUR

WAAROM WE 2 OREN 
HEBBEN EN SLECHTS 1 MOND
Frederik Imbo

DI 10.10

 DE STRINGE (V) 

 Interactieve presentatie

 € 10

 org. Cultuurraad & Gezins- en 

welzijnsraad m.m.v. socio-culturele 

verenigingen

RUGPREVENTIE
Voordracht

DI 10.10

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

EEN WEELDE AAN WOORDEN
Jan Glorieux

WO 11.10  

SALUT LA COPINE
Muziek

VR 13.10

 MENSINDEZAAL (T)

 door Lien Van de Kelder, Jan De Smet & 

Wouter Berlaen

 € 12

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

toneelgroep Uilenspiegel Tiegem

20u

14u30

20u

 
BUREN BIJ KUNSTENAARS 
VR 20 T.E.M. 22.10

 voorstelling artistiek werk van Julien 

Delagrange, Anne-Sophie Blieck, 

Beatrice Callens, Jean-Pierre Roobrouck 

en Chris Roobrouck, Kris Van Gent,  

Activity Line, Lies Vanmarcke 

PRIKKEL
Slokop
ZO 22.10

 DE STRINGE (V)

 danstheater voor kinderen van 5 t.e.m. 8 

jaar en hun familie

 Zacht gepruttel, hard gebonk, een warme 

pels, flinterdunne haren. Een vertrouwde 

hand en een rinkelende waterdruppel. 

Hoe vertrouw je een wereld waarin je 

niets ziet? (€ 7)

ALCOHOL
Viva-Voordracht

DI 24.10

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

SAX
Les Désaxés

ZA 28.10

 DE STRINGE (V)

 Muzikale humor

 € 18

 org. GC De Zinnen Anzegem m.m.v. KH 

De Eendracht Anzegem & Ingooigem 

KJV-BOEKENKAMP
(2e en 3e kleuter)

MA 30.10

 BIB ANZEGEM - UITLEENPOST ING.

 tot vr. 3.11

14u30

20u

O K T O B E R

14u30



TREFBAL
WO 11.10  12u  

 DE STRINGE

 org. Sportdienst Anzegem

12DE ZAAITOCHT
DO 26.10  7u-15u  

 MENSINDEZAAL(T) 

 Afstanden: 6-12-18-24 km

 org. De Textieltrekkers(V)

SPORTIEF

SENIOREN  

DESSERTSCHIETING
Aktiv+tour

MA 23.10  14u  
 DE STRINGE (V)

 org. Sportdienst Anzegem 

WANDELING 
DI 24.10  14u  

 KERK WAARMAARDE

 7km

 org. Sportdienst Anzegem 

FIETSTOCHT  
DO 26.10  14u  

 ZAAL ANSOLD (A)

 15 à 20km

JEUGD  

VIVA HALLOWEEN VOOR ALLE 
KINDEREN 

ZA 28.10  17u  
 CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

KAAS- EN 
STREEKBIERENAVOND 

ZA 4.11  18u30  
 MENSINDEZAAL (T)

 inschr. 056 68 93 40

 org. Gezinsbond Tiegem

VARIA  

PIROBAKKEN
ZA 14.10    IN NIEUW YVEGEM(I), BIJ LUC LAKIERE (ook op zo 15)
ZA 14.10    IN DE BERGRUST, BIJ DIMITRI EN LINDA (ook op zo 15)
ZA 21.10    IN DEN OUDEN KOESTAL(T), BIJ MARC EN RITA DELOBELLE, (ook 

op zo 22)

NACHT VAN DE DUISTERNIS – STERREN EN PLANETEN
ZA 14.10  19u  

 VBA DE VERREKIJKER(G) 

 org. Natuurpunt Krekel Anzegem

BLOEDINZAMELING
DO 19.10  17u-20u 

 MENSINDEZAAL (T)

DI 24.10  17u-20u 
 DE STRINGE 

DOORLOPEND KOFFIE- EN KOEKJESKAARTING 
VR 20.10   

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

 t.v.v. De Dorpskaarters

 ook op za 21

OPENDEURWEEKEND DRANKENHANDEL CALLEWIER(T)

15e wijndegustatie onder begeleiding van wereldwijnmeester Germain Lanneau

WANDELEN + AANSLUITEND MIDDAGMAAL (HUTSEPOT MET 
WORST)

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

QUIZ BEKER VAN DE BURGEMEESTER, RONDE 4

 OC GROENINGE (K)

ZA 21.10 11u-20u

ZO 22.10 10u

ZA 28.10 19u

Door het overlijden van de burgemeester werd Aktiv één week later 
verdeeld. Daardoor zijn er een aantal activiteiten niet in het infoblad 

gepubliceerd. Onze excuses hiervoor.
Jouw activiteit in de UiT-agenda van november? Geef die dan voor 

12 oktober door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld 
in week van 30 oktober en bevat alle activiteiten tot en met 4 december 

2017.
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N U  D E N K E N  A A N  L A T E R :  Z O R G B E U R S  &  F I L M  ' S P R A K E L O O S '

FILM SPRAKELOOS 
naar de roman van Tom 
Lanoye.

Het leven van de succesvolle 
schrijver Jan Meerman (Stany 
Crets) wordt ondersteboven ge-
keerd wanneer zijn moeder (Vi-
viane De Muynck) onverwachts 
een beroerte krijgt. 

Zijn flamboyante en levendige 
moeder verliest haar spraak-
vermogen. Haar spraak wordt 
herleid tot jammerlijke kreten 
en brabbeltaal. Jan worstelt in 
deze moeilijke periode met de 
deadline van zijn nieuwe roman.

De confrontatie die Jan moet 
aangaan met zijn moeder dwin-
gen hem om alles in vraag te 
stellen, ook zijn literaire priori-
teiten.

INFOBEURS ZORGPLANNING
Nu al nadenken over de ba-
lans tussen ‘zo lang mogelijk 
leven’ en ‘levenskwaliteit’ en 

indien mogelijk zelf al een 
aantal zaken regelen.

Je kan je oor te luisteren leggen 
bij diverse deskundigen:
• infosessie 1: je wil meer 

weten over de negatieve 
wilsverklaring of actueel 
euthanasieverzoek en hoe 
je dit kan regelen, ook voor 
het geval je zelf niet meer 
kan beslissen? 

• infosessie 2: je wil meer 
weten over de vooraf regis-
treerbare mogelijkheden op 
de gemeente rond regeling 
uitvaart, voorafgaande 
wilsverklaring euthanasie, 
orgaandonatie 

• infosessie 3: je wil meer 
weten over de mogelijkhe-
den op juridisch vlak rond 
zorgplanning (bewindvoe-
ring, vertrouwenspersoon, 
zorgvolmacht,…) 

• infosessie 4: je wil weten 
hoe je je nalatenschap 
optimaal kan regelen: gift, 
testament, notariële schen-
king, duolegaat,…?

do 26 oktober | de Stringe

Film 
14u | 2,50 euro (of 0,50 Uitkan-
senpas)

Infosessies 
om 16u, 17u, 18u en 19u30. 
Maak vooraf je keuze aan wel-
ke infosessie je wil deelnemen, 
met vermelding van voorkeur 
uur.  Op de dag zelf ontvang je 
dan je persoonlijk bezoekers-
schema.

gratis

Uiterlijk inschrijven voor 19 
oktober. (beperkte plaatsen!)

Organisatie: seniorenadvies-
raad en gezins- en welzijnsraad

Info en inschrijvingen
dienst Sociaal Welzijn
L. Bauwensstraat 40 
tel 056 78 26 23
dienstsociaalwelzijn@anzegem.
be

PRAKTISCH

08
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Zorgeloos verhuren, daar droomt toch iedere eigenaar-verhuurder van? Linda ook en daarom verhuurt 
ze een woning via het RSVK Waregem, het regionaal sociaalverhuurkantoor dat onder andere werk-
zaam is in Anzegem. Om problemen te vermijden zoals uithuiszettingen en om gezinnen te kunnen 
helpen koos ze ervoor om haar woning te verhuren via het RSVK. Op deze manier kan Linda zorgeloos 
verhuren want er is een prima samenwerking: het RSVK houdt toezicht op het onderhoud van de wo-
ning, er is iedere maand een stipte betaling van de huur, er moet geen leegstandstaks betaald worden, 
bij vragen kan ze steeds terecht bij een medewerker van het verhuurkantoor…Hierdoor moet Linda 
niks meer doen in functie van het verhuren van haar woning. Dankzij deze vrijgekomen tijd kan Linda 
vrijwilligerswerk uitvoeren via het RSVK.

Wil je hierover meer weten, kom dan op maandag 23 oktober 2017 naar de gratis infoavond ‘Zorgeloos 
verhuren’ in zaal Ansold (Landergemstraat 1B, Anzegem). Deze avond start om 18u45. 
Het programma ziet er als volgt uit:
• welkomstwoord
• inleiding: dreigende woonproblematiek
• huren en verhuren: rechten en plichten
• het conformiteitsattest
• renovatiepremies
• sociale isolatieprojecten en energiescans
• zorgeloos verhuren en gratis renovatiebegeleiding
• preventieve woonbegeleiding: sociale en private huurmarkt
• netwerkmoment met hapje en drankje

Vooraf inschrijven via ww.rsvk.be/infoavond. 
Meer info? RSVK, tel 056 62 87 17 of info@rsvk.be of in het Sociaal Huis.
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Z U I D W E S T E R Z I N N E N 
G L O E D N I E U W  L I T E R A I R  B E L E V I N G S P A R C O U R S  M E T  L I Z E  S P I T 

za 21.10 | 20u | café Den Hert & kasteel Verhaeghe

Zuidwesterzinnen is een tweedaags evenement 
waarvoor de bibliotheken van de regio samen 
met zuidwest de handen in elkaar slaan. Zuid-
westerzinnen neemt je op sleeptouw naar min-
der bekende, verrassende plekken. Dit jaar zijn 
Anzegem en Deerlijk de gastgemeentes voor 
een programma vol woord en muziek. 

Eerste zin: “De uitnodiging kwam drie weken 
geleden en was overdreven gefrankeerd.”

Lize Spit, bekend van haar bejubelde debuut ‘Het 
Smelt’, nodigt jong en fris vrouwelijk talent uit 
naar Vichte. De dames zoeken een plekje in het 
privésalon van het kasteel Verhaeghe en in café 
Den Hert. De Vlaamse Charlotte Van den Broeck, 
die de Herman de Concinck Debuutprijs 2016 
won, en de Nederlandse Marieke Rijneveld komen 
poëzie voorlezen. Lotte Lentes schrijft nog volop 
aan haar debuutroman, maar Lize vindt dat het 
grote publiek nu al met dit Nederlandse talent mag 
kennismaken. 

Zaterdag 21 oktober is een van de weinige pu-
blieke optredens waarvoor Lize zich momenteel 
vrijmaakt tijdens het schrijven van haar tweede 
roman. 

En er is ook muziek! Verder in hetzelfde thema
Jazz-stem Frie Maline vertelt of zingt met soul à 
l’Ostendaise op eigen wijze verhalen, ze wordt 
daarbij begeleid door harpiste Daphne Vandemeu-
lebroucke (jaja, die uit Anzegem!). 

Deerlijknaar Jonas Bruyneel kiest voor een avond 
vol mannelijk geweld in Deerlijk op zondag 22 
oktober om 18u met Nederlander P.F. Thomése en 

spoken word performer Max Greyson. Letterzetter 
Jonas zorgt zelf voor de muzikale noot met zijn 
project Boonyi waarbij hij samen met Hans Depel-
chin grillige tekst met experimentele soundscapes 
verenigt.

TICKETS & INFO

N I E U W  S E I Z O E N  V A N  S T A R T  I N  D E  B I B

Oktober betekent de start van een nieuw bib-seizoen met bekende, maar ook nieuwe activiteiten. 

13.10 – 15.11 | TENTOONSTELLING BEZETTERING1418 | gratis | bib Anzegem
13.10 | 15u30 | KINDEREN BAAS: SPELLENUURTJE | gratis | bib Anzegem
23.10 | 20u | DIGIE CAFÉ XL: GEZONDHEIDSAPPS | gratis | bib Anzegem
26.10 | 20u | FILM IN DE KERK “VINCENT” | € 4 | kerk Ingooigem

www.anzegem.be/nieuws/zuidwesterzinnen
€10 (2 avonden = €15)
bibinfo@anzegem.be  | tel 056 68 14 22  | 
webshopdeerlijk.recreatex.be 

UiTPASVOORDEEL
Inruil voor 5 punten geniet je van een overheerlijk bier-
tje van eigen bodem: Duchesse de Bourgogne
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B E S C H R I J F  J E  D O R P  I N  É É N  Z I N !

Zoals jullie vorige maand in Aktiv gezien hebben, 
werd de ingangstrap van het voormalig militair kerk-
hof aan de Landergemstraat blootgelegd. Maar er is 
meer op komst. Later dit jaar gebeuren er nog aan-
plantingen en ook het wandelpad aan de achterkant 
krijgt een speciale ingang zodat die verbonden is met 
het wandelnetwerk Land van Streuvels.

Omdat we geloven in dit mooi project willen we de 
wedstrijd ‘Beschrijf je dorp in één zin’ herlanceren. 
Op de herdenkingsheuvel staan er 7 eiken en elke eik 
symboliseert 1 deelgemeente. We vragen dat  inwo-
ners in één krachtige en tijdloze slagzin een deelge-
meente beschrijven. Deze zinnen komen dan aan de 
eiken (met vermelding van de naam van de inzender).

7 winnaars
De zinnen moeten voor 30 november 2017 verzonden 
worden naar toerisme@anzegem.be Per deelgemeen-
te is er één winnaar, deze krijgen een Anzegembon ter 
waarde van € 25.

M T B - S E I ZO E N  VA N  S TA RT !

Begin oktober wordt het stilaan kouder, we mer-
ken de eerste modderstroken tussen de weilan-
den, de bladeren vallen, ... Het kriebelt om terug 
te gaan mountainbiken! Maar misschien heb je 
een duwtje in de rug nodig om (terug) van start te 
gaan? 

Met de beginnende mountainbiker maken we 
een tocht waar we leren door de modder rijden, 
afdalen, remmen en schakelen, bochten nemen en 
veel meer! Met de iets meer ervaren mountainbiker 
maken we eveneens een tocht waarbij we tips 
geven om alle mountainbiketricks weer onder de 
knie te krijgen zodat je terug met veel plezier aan 
het seizoen start!

14 oktober | sporthal Anzegem | € 5 | vooraf in-
schrijven | meebrengen: eigen fiets en helm. Geen 
mountainbike? Dan kan je die bij ons huren. 

S P O R T F L I X

Met kinderen tussen het 1ste-6e leerjaar gaan we op 31 
oktober naar Waregem. 

Op de Sportinstuif ontdekken we o.a. de klimmuur, 
lasershoot, bumperball, gekke fietsen, panna, bmx, 
katapult, trampoline, circus, springkastelen, zwem-
men, ...! 

Je kunt mee met de bus vanuit Anzegem of Vichte 
om 8u45. We zijn terug rond 16u. Deelname kost 
€ 17. Vergeet zeker je zwemkledij en picknick niet! 
Inschrijven kan vanaf 16 oktober om 19u via I-school.



VOORUITBLIK
Droom je Anzegem!

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

Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?
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GOUDEN JUBILEUM NOEL EN MARIEKE VANBELLEGHEM DESMET
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GOUDEN JUBILEUM HERVÉ EN NICOLE CHRISTIAENS VERSTRAETE


