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Maar niet alleen de voorkeurstem-
men spelen hierbij een rol. Ook de 
lijst en de plaats van de kandidaat 
op de lijst hebben belang. Een derde 
van de voorraad lijststemmen wordt 
immers toegevoegd aan de voor-
keurstemmen van de kandidaten op 
de lijst en dit tot ze het verkiesbaar-
heidscijfer bereiken. 

De eerste kandidaat op de lijst krijgt 
dus lijststemmen bij tot hij het ver-
kiesbaarheidscijfer bereikt heeft. Zo 
ook voor de tweede, de derde,… tot 
de voorraad over te dragen lijst-
stemmen is uitgeput.
Volgende formule wordt gebruikt om 
het aantal over te dragen stemmen 
te bepalen: 

(Aantal lijststemmen X behaald 
zetelaantal) : 3

Weet dus dat nadat de stembureaus 
op 14 oktober dichtgaan er heel wat 
tel- én rekenwerk begint!

Alle info over de verkiezin-
gen vind je op  
www.vlaanderenkiest.beV.
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V E R K I E Z I N G E N  O P  Z O N D A G  1 4  O K T O B E R

Zo’n 11.500 Anzegemnaren moe-
ten op zondag 14 oktober hun 
stem uitbrengen. Hoe worden de 
zetels verdeeld en wie is verko-
zen? Niet zo eenvoudig als het 
lijkt. Wij zetten het voor jou op 
een rijtje. 

Zet je schrap, want er komt heel 
wat bij kijken! Eerst en vooral heeft 
de kiezer de keuze: geeft hij een 
lijststem, een of meerdere naam-
stemmen binnen eenzelfde lijst of 
een combinatie van beiden? Per lijst 
wordt de totaalsom gemaakt van het 
aantal keer dat iemand een van deze 
keuzes heeft gemaakt. Bijvoorbeeld: 
600 mensen brengen een lijststem 
uit op Lijst A. Daarnaast duiden nog 
eens 200 mensen een of meer indi-
viduele kandidaten van diezelfde lijst 
aan op hun kiesbrief. Dat brengt het 
totaal aantal stembrieven voor Lijst 
A op 800. Dit is het stemcijfer.

Hoe worden de zetels verdeeld? 
Daarvoor is het stemcijfer het ver-
trekpunt. De zetels worden over de 
lijsten verdeeld door de stemcijfers 
te delen door 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – … 
Dit geeft een evenredige verdeling 

van het aantal zetels in verhouding 
tot de verkregen stemmen.

Al deze quotiënten van alle partijen 
worden samen gerangschikt in één 
grote lijst van groot naar klein. Het 
grootste quotiënt krijgt de eerste 
zetel, het volgende de tweede, 
enzovoort. Bij een ex aequo gaat de 
zetel naar de partij met het grootste 
stemcijfer. Grote partijen worden 
door dit systeem licht bevoordeeld, 
waardoor een al te grote versnippe-
ring van stemmen wordt voorkomen 
en men gemakkelijker een meerder-
heid kan vormen.

Wie is verkozen? 
Het stemcijfer speelt ook een rol 
om te bepalen wie effectief verko-
zen is. Volgende formule wordt dan 
toegepast:

(Stemcijfer X behaald zetelaantal) : 
(behaald zetelaantal + 1)

De uitkomst van dit quotiënt heet 
het verkiesbaarheidscijfer. Dit cijfer 
geeft aan hoeveel voorkeurstemmen 
een kandidaat moet behalen om 
verkozen te zijn. 

HOE WORDEN ZETELS VERDEELD EN 
TOEGEWEZEN?

i
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W I J  Z I J N  O P  Z O E K  N A A R  V R I J W I L L I G E R S !

Heb je wekelijks of om de 14 dagen tijd om een bezoekje te brengen, te praten over koetjes en kalfjes of een luis-
terend oor te zijn voor de Anzegemse inwoner die hier nood aan heeft? Contacteer dan ons zorgnetwerk ANNAH 
(Anzegems Netwerk Aanvullende Hulp) en we bekijken wat er haalbaar voor je is. We voorzien een kilometervergoe-
ding en komen op regelmatige tijdstippen samen met de vrijwilligers van ANNAH.  
Meer info: ANNAH – L. Bauwensstraat 40, tel 056 78 26 23, annah@anzegem.be

BUSBESTUURDERS
voor leerlingenvervoer i.k.v. diverse schoolactiviteiten 
We zijn op zoek naar busbestuurders die in het bezit zijn van een rijbewijs D en het nodige vakbekwaamheidsattest 
en die op vrijwillige basis enkele ritten voor hun rekening kunnen nemen (leerlingenvervoer in het kader van zwem-
men, turnlessen, ...). We realiseren ons dat dit flexibiliteit en verantwoordelijkheid vraagt. Om die reden voorzien we 
dan ook een aantrekkelijke vrijwilligersvergoeding!

Kan je je af en toe vrij maken en heb je een hart voor kinderen? Neem dan contact met ons op via tel 056 69 44 56 
of vrijwilligerswerk@anzegem.be.

Meer informatie over onze vrijwilligerswerking: www.anzegem.be/vrijwilligerswerki
OPVRAGEN VAN ADRESSENLIJSTEN BIJ DE GEMEENTE 
KAN NIET MEER

Vroeger kon je adressenlijsten opvragen bij de Bevol-
kingsdienst van de gemeente. Intussen is de privacy-
wetgeving verstrengd (de beruchte GDPR-wetgeving) en 
mogen we deze lijsten dus niet meer geven aan scholen, 
verenigingen of andere organisaties die deze willen ge-
bruiken om reclame te maken voor hun activiteiten.

Zo gingen in het verleden leerkrachten en directie af en 
toe op bezoek bij ouders die mogelijks op zoek waren 
naar een school. Dit zal voortaan dus niet meer kunnen. 
Ouders kunnen nu zelf beslissen met welke scholen ze 
contact opnemen.
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R E V E I L  O O K  I N  A N Z E G E M

Reveil is een evenement dat op 1 
november mensen dichter bij elkaar 
brengt op begraafplaatsen over 
heel Vlaanderen. Ook Anzegem 
doet mee tussen 17u en 18u met 
muziek, woord en verhalen op de 
begraafplaats van de Heirweg. Wil je 
zelf ook iets brengen of wil je meer 
info? www.reveil.org of mail Sylvie 
Vanrenterghem: 
sylvie.vanrenterghem@vives.be

SLUITINGSDAGEN

Alle gemeentelijke diensten (ook 
de bib en de recyclageparken) 
zijn gesloten van 1 t.e.m. 3 no-
vember.

Het hoofdgemeentehuis is ook 
nog op woensdagnamiddag 31 
oktober gesloten. 

SCHOLENBAND TUSSEN ANZEGEM EN PÈRÈRÈ

In mei richtten we nog officieel een stedenband met 
het Afrikaanse Pèrèrè (Benin) op. Zeven Anzegemse 
scholen volgen nu ons voorbeeld en gaan een scho-
lenband aan met zeven scholen uit Pèrèrè. Ze stelden 
hiervoor een actieplan op en dit werd goedgekeurd 
door het VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikke-
lingssamenwerking en Technische Bijstand). Hierdoor 
krijgt iedere deelnemende Anzegemse school een 
subsidie van 4000 euro. Volgend jaar zal er een Anze-
gemse delegatie uit het onderwijs naar Pèrèrè reizen 
om de plannen verder vorm te geven.

MARKTACTIE

Van oktober t.e.m. december vindt opnieuw de spaarac-
tie plaats tijdens de vrijdagvoormiddagmarkt op Vichte-
plaats. Bij elke aankoop krijg je een stempel. Heb je vijf 
stempels, dan maak je kans om per maand 1 van de 4 
waardebonnen van 25 euro te winnen. Elke laatste vrij-
dag van de maand (rond 12u) vindt een trekking plaats. 
Het wedstrijdreglement van deze spaaractie vind je op 
onze website.

NIEUWE SPORTACCOM-
MODATIE LENDEDREEF

Aan de Lendedreef kunnen sport-
clubs sinds kort gebruik maken van 
deze nieuwe sportaccommodatie. Er 
zitten kleedkamers, sanitair en een 
bar in.
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W A T  L E V E R D E  H E T  A R C H E O L O G I S C H  O N D E R Z O E K  I N  D E  K E R K  O P ?

Wil je graag meer weten over dit 
archeologisch onderzoek? Kom 
dan zeker naar de archeologiedag 
op zondag 21 oktober!

Er zijn rondleidingen om 13u, 14u, 
15u en 16u. 

Inschrijven kan via  
tel 056 69 44 31 of 
www.anzegem.be/archeologiedag

(opgelet: plaatsen zijn beperkt)

Het archeologisch onderzoek in de kerk van Anzegem loopt na 4 
maanden veldwerk stilaan op zijn einde. Niet toevallig worden de meest 
interessante zaken op het einde van het onderzoek gevonden. Ergens 
ook logisch aangezien op dat moment de onderste - en dus oudste - 
niveaus bereikt worden. 

Naast de volledige plattegrond van de laat 12de eeuwse romaanse kerk, met 
bijhorende goed bewaarde 13de-14de eeuwse tegelvoeren, is de topontdek-
king de vondst van 4 grafkelders die volledig opgebouwd zijn in Doornikse 
kalksteen. Deze zijn zodanig gebouwd dat ze mooi de vorm van het mense-
lijke lichaam volgen. Deze gaan terug tot de 10de-11de eeuw. Dit betekent dat 
er in die periode al een kerk stond in Anzegem! 

De overgrote meerderheid van de doden werden echter in grafkisten be-
graven. Van het hout van deze kisten is vrijwel niks bewaard gebleven; de 
kistnagels werden wel nog teruggevonden. In totaal zullen er, in de zone 
waar de kelder voor het nieuwe gemeentehuis zal komen, zo’n 150 skeletten 
opgegraven zijn. Onderzoek zal uitwijzen hoe oud deze zijn.  

Na de afronding van het veldwerk zullen alle vondsten (aardewerk, munten, 
knopen, gespen, speldjes,..) en de skeletten proper gemaakt worden. Er zal 
een selectie van de skeletten in detail onderzocht worden door een fysisch 
antropoloog. Deze zal achterhalen wat de leeftijd, de lengte en het geslacht 
van het individu was. Daarnaast kunnen er ook pathologieën (breuken, 
bepaalde aandoeningen/ziektes,..) op de botten herkend worden die een 
beeld zullen geven van het leven van de persoon. Tot slot zullen er voor elke 
periode enkele skeletten uitgekozen worden waarop een isotopenonderzoek 
zal uitgevoerd worden. Het is namelijk zo dat er op basis van de verhouding 
tussen bepaalde chemische elementen in de beenderen een beeld kan gere-
construeerd worden van het eetpatroon (veel vlees/vis, ondervoeding,..) van 
de persoon in kwestie. Dit zal een uniek beeld geven van de evolutie van de 
leefomstandigheden van de Anzegemnaar doorheen de middeleeuwen.

TWEEDE ARCHEOLOGIEDAG  
OP ZONDAG 21 OKTOBER

i



kalender 
O K T O B E R

CULTUUR

HERFSTCONCERT 
Sint-Cecilia Vichte
ZA 6 OM 19U30

J DE STRINGE(V) 

` € 10 

` ook op zo 7 om 18u30 

FOTOTENTOONSTELLING 
Point of view
ZA 6 

J OUDE KERK(V)

` met werk van het fotografencollectief 

“Regenboog” uit Waregem i.s.m. 3 

Waregemse kunstenaars, nl. Nora Van 

Driessche (keramiekwerk), Sofie Peers 

(hand made juwelen), Jan Van Braekel 

(houtsnijwerk) 

` open tijdens de week van 14u tot 18u en 

in het weekend van 10u tot 18u

` t.e.m. zo 14 

VIVA-VOORDRACHT
Oefeningen voor rug en nek
DI 9 OM 14U30 

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

TONEELVOORSTELLING 
Alles uit behalve het licht
vr 19 OM 20u

J ZAAL ANSOLD(A) 

` door Toneel ’t Vat Anzegem 

` € 8 

` ook op 20, 26 en 27.10 om 20u en op 

21.10 om 18u

 
TENTOONSTELLING 
Luc Noreilde 
ZA 20 

J OUDE KERK (V) 

` keramiek, mixed media en schilderijen 

` t.e.m. zo 28.10 

` open tijdens de week: 14u-17u en in het 

weekend: 14u-19u 

MYSTERIE VAN DE VOGELTREK
ZO 28 OM 7U30

J KSA-LOKALEN BEUKENHOF VICHTE 

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem 

36E DAVIDSFONDS 
BOEKENBEURS
VR 2 NOV. 

J ZAAL ANSOLD(A)

` op 2/11 opening prof. Magda Devos met 

lezing over oorsprong familienamen om 

20u

` open op 3.11 vanaf 13u30 tot 18u30 

` op 4.11 van 10u tot 18u30, met om 10u 

lezing auteur Matthias Declercq 

` op 5, 6.11 van 8u30 tot 18u30 en op 7.11 

van 8u30 tot 18u

SENIOREN

WANDELING HEESTERT 
DI 23 OM 14U

J KERK HEESTERT 

` org. Sportdienst Anzegem 

FIETSTOCHT VICHTE
DO 25 OM 14U

J DE STRINGE 

` org. Sportdienst Anzegem

SPORTIEF

TREFBAL
WO 17 OM 12U

J DE STRINGE(V) 

`org. Sportdienst Anzegem

IJSSCHAATSEN
WO 24 OM 12U 

J FINLANDIA GULLEGEM 

` org. Sportdienst Anzegem

13E ZAAITOCHT 
4-lussenwandeling rond Tiegemberg
DO 25 VAN 7U TOT 15U

` Start aan de Mensindezaal(T) 

` Afstanden: 6-12-18-24 km 

` org. De Textieltrekkers(V)



Jouw activiteit in de UiT-agenda van november? Geef die dan voor 
17 oktober door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in 
week van 5 november en bevat alle activiteiten tot en met 2 december.

FEEST

STEAK- OF VISFESTIJN 
t.v.v. Yvegem Sportief
ZA 6 VANAF 12U EN VANAF 19U30 

J ’T SMESSEPLEIN(I) 

` € 20 (aperitief inbegrepen) 

` kindermenu verkrijgbaar 

` reservatie en info: 0475 56 75 99  

VIVA-SPAGHETTIAVOND
ZA 6 OM 18U30 

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

PRIJSKAARTING BIEDEN EN 
MANILLEN
ZA 13 OM 17U30 

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A) 

EETFESTIJN 
J BS HET BOLLEBOS(A)

ZA 20 

` Mosselen, stoofvlees en américain 

` org. vriendenkring en ouderraad

JEUGD

VIVA HALLOWEEN
voor kinderen tot 12j.
ZA 27 OM 16U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

VARIA  
NACHT VAN DE DUISTERNIS
ZA 20 OM 19U

J VBA DE VERREKIJKER GIJZELBRECHTEGEM 

` org. Natuurpunt Krekel(A)

QUIZ BEKER VAN DE BURGEMEESTER, RONDE 6
ZA 20 OM 19U30 

J OC GROENINGE(K)  

OPENDEURWEEKEND DRANKENHANDEL CALLEWIER(T)
ZA 20 OPEN VAN 10U TOT 20U 

`16e wijndegustatie onder begeleiding van wereldwijnmeester Germain Lanneau 

`doorlopend 

DAG VAN DE TRAGE WEG
ZO 21OM 14U30

J KERKPLEIN INGOOIGEM 

`org. Natuurpunt Krekel Anzegem

PIROBAKKEN
ZA 13 J IN DE BERGRUST(A), BIJ DIMITRI & LINDA, ook op zo 14

ZA 20 J IN NIEUW YVEGEM(I), BIJ LUC LAKIERE, ook op zo 21

ZA 27 J IN DEN OUDEN KOESTAL(T), BIJ MARC EN RITA DELOBELLE, ook op zo 28

ZO 28 J IN DE CASINO(A), BIJ DEBORAH DE CLERCQ

VR 2 NOV. J IN D’HALVE MAAN(I), BIJ AN EN PIET, ook op za 3 nov.

ZO 4 NOV. J IN DEN HEIRWEG(A), BIJ CORINE

ZO 4 NOV. J IN ’T SCHUTTERSHOF(K), BIJ PETER DECLERCQ

BLOEDINZAMELING
WO 3 VAN 17U30 TOT 20U J ZAAL ANSOLD(A)

DO 11 VAN 17U30 TOT 20U J MENSINDEZAAL(T)

DI 16 VAN 17U TOT 20U J DE STRINGE(V)

BERGKERMIS TIEGEM
Superstar Deejay, VR 12 J TENT TIEGEMBERG, org. Scouts Tiegem

jogging - stratenloop, ZA 13 OM 14U 

“Tiegem Quizt” met doorlopend pirobak, ZA 13 19U30 J TENT TIEGEMBERG, org. 

VOSOG 

Feestelijke viering in Boskapel, ZO 14 OM 10U30 

aperitief in tent, ZO 14 OM 11U30

steakfestijn à volonté, ZO 14 OM 12U, inschrijven 056 68 93 40, muzikale animatie “de 

Tobis”
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B I N N E N K O R T  S I E R E N  D E Z E  Z W E R F V U I L B E S T R I J D E R S  H E T  S T R A A T B E E L D . . .

LAAT GRATIS  JE  F IETS GRAVEREN

Wil je vermijden dat je fiets in de torenhoge fietsdiefstal statistieken 
verdwijnt? Ga dan preventief te werk en laat je fiets gratis markeren vóór 
dieven iets proberen!

Jouw rijksregisternummer wordt op een zichtbare plaats in het fietskader 
gegraveerd. Via het rijksregisternummer kan de politie sneller de recht-
matige eigenaar terugvinden. De gravure wordt extra benadrukt door een 
opvallende sticker. Een gegraveerde fiets is immers een herkenbare fiets, 
want fietsdieven houden niet van zo een visuele herkenbaarheid, omdat 
de fiets dan moeilijker te verkopen is.

De jaarlijkse fietsgraveeractie vindt plaats op woensdag 17 oktober van 
14u-17u in de Arena (loods Tehcnische Dienst), Klijtberg 8. Daar kan je 
gratis je fiets laten graveren. Vergeet je identiteitskaart niet!

W E E K  VA N  D E  FA I RT R A D E !
Klantendag Oxfam Wereldwinkel: ruil je chocopot!
Kom op zaterdag 13 oktober tussen 10u en 12u naar de Oxfam Wereldwin-
kel in de Beukenhofstraat met een lege, uitgewassen chocopot van gelijk 
welk merk en ontvang GRATIS een pot Choco Nut van Oxfam Fair Trade. 
De cacao-industrie staat immers bol van uitbuiting van boeren, toenemen-
de kinderarbeid en massale ontbossing. De grote spelers op de markt zijn 
hiervoor verantwoordelijk! Er bestaan echter alternatieven uit eerlijke handel 
en op 13 oktober kan je hier kennis mee maken!

Van 3 tot 13 oktober is er opnieuw de week van de FairTrade. 
Deze keer zetten we de producten met het FairTrade-logo in de kijker!
Bezoek zeker onze warenhuizen en de Oxfam-wereldwinkel en ontdek zo 
deze producten. 
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R S V K  B E R E I K T  K A A P  V A N  D E  1 5 0  H U U R W O N I N G E N

Het RSVK Waregem vzw is een erkend sociaal verhuurkantoor actief in de regio Waregem, Deerlijk, Anzegem 
en Wortegem-Petegem. Eind juni bereikte het RSVK de kaap van de 150 huurwoningen. Steeds meer eige-
naars vinden de weg naar het sociaal verhuurkantoor. RSVK Waregem huurt immers woningen op de private 
huurmarkt om ze onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen en een dringende huisvestingsnood. 

Het RSVK is de hoofdhuurder en dat biedt de eigenaar tal van voordelen. Zo hoeft hij niet langer wakker te liggen 
van wanbetalingen of huurachterstallen. Niet de onderhuurder, maar het RSVK is verantwoordelijk voor de betaling 
van de huur. Daarnaast heeft het RSVK de verantwoordelijkheid om je woning aan het einde van het contract in de 
oorspronkelijke staat (afgezien van de normale slijtage) terug te geven. 

Naast de zekerheden die je al geniet van de woninghuurwet, biedt het RSVK nog tal van financiële voordelen:
• Als je een woning koopt en ze daarna verhuurt aan het RSVK, kan je genieten van het gunsttarief van 7% regis-

tratierechten (i.p.v. 10%). 
• Bij nieuwbouw verlaagt het btw-tarief naar 12% i.p.v. 21% als je de woning voor minstens 15 jaar verhuurt. 
• Als laatste geniet je ook van het verlaagd tarief op de onroerende voorheffing. Als je een woning wil renoveren 

dan kan je aanspraak maken op hoge renovatiepremies.

Je werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van wo-
ningen. Het RSVK neemt het beheer van je woning over en volgt alle administratieve taken op. Het RSVK 
is je huurder. Heb je interesse in een eerste kennismaking, neem dat vrijblijvend contact op met het RSVK 
Waregem, Schakelstraat 4, 8790 Waregem – 056 62 98 93 – info@rsvk.be – www.rsvk.be .i

V R A G E N  O V E R  J E  A R B E I D S O N G E VA L ? 

De dienst Fedris richt zich specifiek op arbeidsongevallen en beroepsziek-
tes.

Heb je een arbeidsongeval gehad en zit je nog met vragen? Een sociaal 
assistent van Fedris staat tot jouw dienst op de zitdag in het Sociaal Huis in
Kortrijk en dit elke woensdag van 13u30 tot 16u. (Budastraat 27, KORTRIJK
 tel 056 24 48 52). Er is wel geen zitdag tussen kerst en nieuw.
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H U I Z E N  O N  T O U R
Van gevangenissen naar kleinschalige detentiehuizen

Gevangenissen zijn ziekmakend, wakkeren criminaliteit 
eerder aan dan ze terug te dringen en staan herstel en 
re-integratie in de weg. Een zinvolle detentie bereidt de 
gedetineerde voor op het leven na de straf. Een indivi-
dueel oplossingsplan en een persoonlijke aanpak zijn 
daarbij noodzakelijk.

Op deze gespreksavond met muzikale omkadering door 
Marijn Devalck & co, komen volgende sprekers langs: 
Hans Claus, gevangenisdirecteur Oudenaarde
Marjan Gryson, agressiebegeleiding bij vzw Touché
Helene Devos, criminologe – over de Europese bewe-
ging en buitenlandse voorbeelden
Sarah Holbrouck, architecte – over detentie en architec-
tuur
een ervaringsdeskundige

wo 24.10 | 20u | De Stringe | € 3 (drankje inbegrepen)
Tickets: GC De Zinnen (tel 056 68 82 50, cultuur@anze-
gem.be) & Sociaal Huis (tel 056 78 26 23)

org. cultuurraad & gezins- en welzijnsraad m.m.v. so-
cio-culturele verenigingen

BUREN BIJ  KUNSTENAARS

In Anzegem kan je op 19, 20 en 21 oktober terecht 
bij: 

Activity Line, Oostdorp 36 (keramiek) / Atelier Mon-
treuil, Heuntjesstraat 6 (teken- en schilderkunst) 
Beatrice Callens, Landergemstraat 39 (olieverfschil-
derijen, aquarellen) / Sien Crombez, Landergemstraat 
12 (glas, fusen, slumpen, vormsmelten, pâte du verre)  
Luc Noreilde, Oude Kerk, Kerkdreef (keramiek, 
beelden, schilderijen, abstract) / R. Design, Schernaai 
4 (clay jewelry, pottery) / Krist Van De Casteele, Anto-
nius Eik 27 (beeldhouwkunst) / Kris Van Gent, Juliaan 
Claerhoutstraat 22 (beeldhouwkunst) / Myriam Van 
Wynsberghe, Beukenhofstraat 34 (beeldhouwkunst, 
keramiek) 

www.burenbijkunstenaars.be of haal de brochure 
in het gemeentehuis, dienst Cultuur of de bibs

C U LT U U RVO O R S T E L L I N G E N

Moes– Casier en Dies  
zo 7.10 | 11u of 14u30 | tent tuin Mensindezaal 
€ 7 (€ 1 op lidkaart gezinsbond) | figurentheater voor 
kinderen van 1,5 t.e.m. 4 jaar en hun familie

Op de vloer een appelboom en 3 kastjes. De kastjes 
herbergen levendig keukengerei en gekke machines. Zij 
spelen het verhaal van appels tot Moes. 

George Gershwin: Rhapsody in blue – Grupetto 
vr 26.10 | 20u | De Stringe | € 12 | m.m.v. KH De Een-
dracht Anzegem & Ingooigem | www.grupetto.be

Tapdanser, zanger en acteur Serge Hamers bezingt de 
hechte vriendschap tussen Gerschwin en zijn dansende 
muze Fred Astaire, en dit samen met de muzikale virtuo-
zen van Grupetto. 

Tickets: GC De Zinnen: 
tel 056 68 82 50 of cultuur@anzegem.be
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F I E T S O N D E R H O U D  &  M T B

Workshop onderhoud en fietsher-
stel za 6.10 | 9u-12u | € 5 | Sporthal 
Anzegem | breng je fiets mee

Hoe breng ik mijn fiets in een goede 
conditie? Wat moet ik wekelijks 
doen zodat alle onderdelen in per-
fecte staat blijven? Welke elementen 
moeten na iedere tocht best onder 
handen genomen worden? We over-
lopen alle onderdelen van de fiets en 
tonen hoe je best een ketting in- en 
ontvet, hoe je een schakel ver-
nieuwt, hoe een nieuwe binnenband 
op te leggen, ...

Vlotte start MTB-seizoen
za 13.10 | 9u-12u | Sporthal Anze-
gem Breng je fiets en helm mee

Kriebelt het om te mountainbiken, 
maar heb je nog een duwtje in de 
rug nodig? Schrijf je dan zeker in! 
Met de beginnende mountainbiker 
maken we een tocht waar we je 
leren door de modder rijden, afda-
len, remmen en schakelen, bochten 
nemen, ... ! 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!

www.anzegem.be/sport   
sportdienst@anzegem.be i

RESERVATIEPROGRAMMA SPORTINFRASTRUCTUUR

Wie op zoek is naar een vrij uurtje om te sporten in een gemeentelijke 
sportzaal, kan dit vanaf nu online opzoeken.

Het digitale reservatiesysteem kan je raadplegen op:  
reservaties.anzegem.be . Daar kan je de beschikbare uren bekijken. Wie 
een aanvraag wil doen moet zich dan registreren zodat we een account 
kunnen aanmaken. Bij vragen neem gerust contact op: 
sportdienst@anzegem.be – 056 68 02 02

ACTIVITEITEN IN DE HERFST-  EN KERSTVAKANTIE

Op zoek naar leuke activiteiten voor je kind in de 
herfst- en kerstvakantie? Check dan zeker onze 
kriebelkrant. Daar vind je het volledige aanbod 
voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners: 
sporten, knutselen, diverse uitstappen, een heus 
boekenkamp, ... Voor ieder wat wils!

De kriebelkrant wordt begin oktober in de scholen 
uitgedeeld, maar je kan alle info ook vinden op 
www.anzegem.be/kriebelkrant.

Opgelet: De info in de kriebelkrant is voor de herfst- en 
kerstvakantie samen, maar de inschrijfdata zijn wel op 2 
verschillende momenten.Hou de krant dus nog bij voor de 
kerstvakantie!

DIGIE CAFÉ XL

Communiceren via WhatsApp, Messenger of Snapchat? Wat is dat 
allemaal? Vroeger hadden we de telefoon, toen kwam de gsm en sms. 
Vandaag communiceren we op verschillende manieren met elkaar. 
Tijdens deze praktische sessie leren we het verschil kennen tussen alle 
communicatie apps op de smartphone en tablet. We gaan o.a. aan de 
slag met WhatsApp, Facebook Messenger en Snapchat. 

ma 22.10 | 20u | bib Anzegem | gratis, maar reserveer wel je stoel via 
bibinfo@anzegem.be of tel 056 68 14 22 | breng je smartphone mee



Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?

VOORUITBLIK
Een hart voor de senioren
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