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Partnerrelatie Pèrèrè 
Wie werkt mee?

Erfgoeddag
Op zondag 23 april.

Buitenspeeldag
Wie komt mee buiten spelen?
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V E R K E E R S V E I L I G  D O O R  A N Z E G E M

Jaarlijks sterven er nog te veel mensen in het verkeer. Het grote aandeel van de verkeersslacht-
offers in de overlijdensstatistieken, het menselijke leed dat achter deze statistieken schuilgaat 
en het groeiende besef dat veel verkeersongevallen voorkomen kunnen worden, zorgt ervoor dat 
verkeersveiligheid de laatste jaren is uitgegroeid tot een topprioriteit in Anzegem. 

In de eerste plaats willen we vooral zorgen voor een veilige schoolomgeving. Kinderen zijn ons dierbaar-
ste bezit en verdienen dus extra bescherming. Zo maken we van de Blaarhoekstraat (Gijzelbrechtegem) 
éénrichtingsverkeer bij het begin en het einde van de school. Op de Heirweg zetten we de straat rond 
de kerk over de middag af, zodat de kinderen veilig kunnen gaan eten in ’t Klokske, in Ingooigem zorgen 
we voor veilige parkeerplaatsen en aan de Vrije Basisschool in Vichte hebben we maatregelen genomen 
zodat het parkeren en het afzetten van kinderen veilig kan verlopen. 

Daarnaast brachten we in 2015 ook een schoolroutekaart uit. Elke lagere school in onze gemeente heeft 
een schoolroutekaart op maat. Hierop staan de meest veilige routes naar hun school en zijn de plaatsen 
waar kinderen moeten opletten gemarkeerd. Natuurlijk zorgen we er dan ook voor dat ze veilig met de 
fiets naar school kunnen komen: we onderhouden de fietspaden en veldwegeltjes, van sommige straten 
maakten we een fietsstraat (bv. in de Nieuwpoortstraat en de Sint-Antoniusstraat is de fietser baas) en in 
Landergemstraat – en straks ook in de Heuntjesstraat – plaatsten we haagjes tussen het fietspad en de 
rijweg.

Voor de scholieren die naar Waregem moeten fietsen zorgen we voor een nieuwe veilige verbinding langs 
de Maalbeek, daarvoor hebben we nu de studie opgestart.

Natuurlijk moeten automobilisten ook hun steentje bijdragen. Velen rijden nog steeds veel te snel. We 
proberen hen te sensibiliseren door bv. extra grote borden van 50km/u te plaatsen. Als we zien dat de 
snelheid in sommige plaatsen nog te hoog ligt, dan plaatsen we wegversmallingen, voeren we traject-
controles uit (aan Drie Kaven) of vragen we aan de politie om te flitsen.

We proberen het verkeer in Anzegem dus zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar als je zelf 
nog een suggestie hebt, laat ons dit dan gerust weten. Dit kan via de meldingskaart  
(www.anzegem.be/meldingskaart) of tel 056 69 44 31.

I
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GRATIS INFOSESSIE BEVEILIG JE WONING

Wist je dat er in België meer dan 200 woninginbraken per dag 
worden gepleegd?Jammer genoeg denkt men maar aan preventie 
als het te laat is. De seniorenadviesraad en gezins- en welzijnsraad 
organiseren daarom een infosessie. Je krijgt tips hoe je zelf je 
woning kan beveiligen met eenvoudige middelen en trucjes. Met 
enkele organisatorische en/of bouwkundige maatregelen in en aan 
je huis kan je al veel leed voorkomen. Daarnaast geven we ook wat 
uitleg over alarmsystemen.

DI 25.04  19u30  KLEINE KLUIS GIJZELBRECHTEGEM

 inschrijven tel 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

70KM/U IS DE NORM OP DE GEWESTWEGEN

Sinds 1 januari zijn plaatsen waar je 90 mag, nog 
hoogst uitzonderlijk. Doordat 70 kilometer per uur 
buiten de bebouwde kom de algemene regel is 
geworden, zullen deze verkeersborden dan ook 
verdwijnen. Het principe is nu: waar er buiten de 
bebouwde kom geen bord staat mag je maximaal 
70 rijden. Hou hier dus rekening mee!

B O R D E N  V E R D W I J N E N

Z O  D I C H T B L I J
MET BELGERINKEL DOOR ANZEGEM

We nemen van 29 april tot en met 3 juni 2017 
deel aan de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’, de 
opvolger van het succesvolle ‘Met Belgerinkel 
naar de Winkel’. Tijdens deze campagneperiode 
belonen de deelnemende handelaars fietsende 
klanten met een 'Zo Dichtblij'-lot waarmee je 
kans maakt op een lokale prijs. Neem dus zeker 
je fiets om boodschappen te doen! 

Meer info op www.zodichtblij.be.
Voor de werken van start kunnen gaan, vindt er 
een milieuonderzoek (project-MER) plaats. In dit 
milieuonderzoek worden de verschillende effecten 
onderzocht voor het landschap, de mens, de natuur 
en het milieu en dat zowel voor de werken als de 
exploitatiefase. 

Over dit milieuonderzoek is meer informatie terug te 
vinden in de kennisgevingsnota die gedurende een 
periode van 30 dagen ter inzage ligt bij Elia, de dienst 
MER van de Vlaamse overheid en de gemeenten die 
gelegen zijn in het projectgebied: Zomergem, Nevele, 
Deinze, Zulte, Kruishoutem, Wortegem-Petegem, 
Anzegem en Avelgem. U kan het kennisgevingsdossier 
ook raadplegen op de website van de dienst MER van 
de Vlaamse overheid (www.lne.be). 

     Meer informatie 
Elia wil op een open en transparante manier met de 
betrokkenen over het project en de geplande werken 
communiceren.

Voor vragen en meer informatie kan u terecht 
op de Elia-infolijn 0800 11 089 of via e-mail op 
omwonenden@elia.be. Voor meer informatie kan u ook 
terecht op onze website www.elia.be/horta-avelgem.

  Vervangen van de geleiders 

van Horta tot Avelgem

“

“

Het vervangen van de geleiders tussen 
Horta en Avelgem is noodzakelijk voor de 
bevoorradingszekerheid en energie-uitwisseling 
op Europese schaal.

Project-MER

www.elia.be/horta-avelgem

omwonenden@elia.be

Keizerslaan 20

1000 Brussel

0800 11 089

Elia is de beheerder van het Belgische transmissie net 
dat uit meer dan 8.000 kilometer aan hoogspannings-
verbindingen bestaat. Elia vervoert immers de 
elektriciteit van de producenten naar rechtstreekse 
verbruikers en naar de distributienetten waarop kleine 
verbruikers (KMO’s, instellingen, particulieren) en lokale 
(decentrale) productie zijn aangesloten.

hoogspannings-
stations

masten km luchtlijnen km kabels
volt

Wie is Elia?

W E R K E N  H O O G S P A N N I N G S L I J N

Elia wil de geleiders van de hoogspanningslijn van Zomergem 
(hoogspanningsstation Horta) tot het hoogspanningsstation in Avelgem 
vervangen. Deze werken zijn voorzien vanaf eind 2018, maar eerst 
vindt nog een milieuonderzoek plaats. Ook jij kan je visie weergeven 
over de volledigheid van het geplande onderzoek. Meer informatie: 
dienst Ruimtelijke Ordening of via www.elia.be/horta-avelgem. 
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1 0 0 . 0 0 0  M E N S E N  D R E I G E N  V A N  H O N G E R  T E  S T E R V E N
W I J  W I L L E N  E R  I E T S  A A N  D O E N .  J I J  O O K ?

In Zuid-Soedan is de hon- 
gersnood uitgeroepen. Circa 
100.000 mensen dreigen van 
honger te sterven door oorlog 
en de ingestorte economie. 
Nog eens 1 miljoen mensen 
staan op de rand van hon- 
gersnood en 5 miljoen mensen 
hebben dringend nood aan 
voedsel- en landbouwhulp. 
Vooral kinderen zijn enorm 
kwetsbaar voor overlijden door 
ondervoeding.  
 
Veel inwoners moesten vluch-
ten voor het conflict en hebben 
sindsdien amper toegang tot 
gezondheidszorg en sanitaire 
voorzieningen. Veel mensen 
hebben alle bronnen waaruit ze 
voedsel kunnen krijgen uitge-
put. Al maandenlang zijn ze 

totaal afhankelijk van de planten 
die ze kunnen vinden en de vis 
die ze kunnen vangen.  
Anzegem steunt het gebied via 
Caritas Catholica. Wij nodigen 

je uit om ook een steentje bij 
te dragen via  
BE88 0000 0000 4141. 
 
Meer info: www.caritas.be

PARTNERRELATIE MET PÈRÈRÈ: WIE WERKT MEE?
Een tijdje geleden gingen we op zoek naar een nieuwe zusterge-
meente. Uit vijf stevige dossiers kozen we voor Pèrèrè uit Benin, 
Afrika. Dit is een landelijke, vredevolle, maar erg arme gemeente. Bij 
het aangaan van een partnerrelatie staan uitwisseling en beleidser-
varing centraal en is het de bedoeling dat we leren van elkaar. 

Wie wil aansluiten bij de werkgroep kan contact opnemen met de 
dienst Internationale Samenwerking:   
internationalesamenwerking@anzegem.be of tel 056 68 82 50

OP ZOEK 
NAAR EEN 

VAKANTIEJOB?

Dan hebben wij misschien 
wel iets voor jou! We zijn 
op zoek naar jobstudenten 
ter ondersteuning van 
verschillende gemeentelijke 
diensten (bv. jeugd- en 
sportdienst, bib, openbare 
werken, …)

Meer info via

www.anzegem.be/vakantiejob

FOTO: STEFAAN DEVARREWAERE
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A N Z E G E M  H A R T V E I L I G !

Paraat. Altijd, overal.

www.hartveilig.be

Steden en Gemeenten
Hartveilig
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Maak je omgeving 

HARTVEILIG
Volg de opleiding !

Dagelijks krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten 
het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit. Wordt een slachtoffer bin-
nen de 3 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toege-
diend met een AED, dan heeft hij tot 70% kans om te overleven. 

In samenwerking met het Rode Kruis-Vlaanderen, afdeling Waregem-
Anzegem organiseren we daarom een AED-opleiding. 

MA 24.04  19u-22u  DE LINDE

6 euro (masker, boekje en drankje inb.)
inschrijven bij dienst Sociaal Welzijn: tel 056 78 26 23 of 

dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
aantal inschrijvingen zijn beperkt.

S A M E N  M A K E N  W E  M O R G E N  M O O I E R !
Word netheidsmeester

De netheidsmeester houdt zijn straat proper en is de ogen en oren 
van de buurt. Imog voorziet hiervoor een opleiding: 2 avonden op 20 
en 25 april van 19u tot 21u (Imog Harelbeke). Als je netheidsmeester 
bent, krijg je opruimmateriaal, een onkostenvergoeding van IMOG (€ 
90/jaar) en een vergoeding van ons (€ 5/uur met max. € 20/dag)

Word glasbolpeter of -meter

Dan zorg je voor maximum 2 glasbollen in je buurt door zwerfvuil 
op te ruimen, sluikstorten meteen te melden, enz. Hiervoor voorziet 
Imog een infomoment op 20 april van 19u tot 21u (Imog Harelbeke). 
Als je glasbolpeter of -meter bent dan krijg je opruimmateriaal, een 
onkostenvergoeding van IMOG (€60/jaar) en een vergoeding van ons 
(€30/jaar).

Interesse? duurzaamheid@imog.be, tel 0800/99 827 of conctacteer 
de gemeentelijke Milieudienst. 

LIGT HET VOETPAD ER 
SLECHT BIJ? LAAT HET 

ONS WETEN

Heb je een losliggende steen, 
een verzakking of een put in 
het voetpad gezien? Aarzel 
dan niet om dit te melden. 
Aangezien we ettelijke kilo-
meters voetpadden liggen 
hebben, kunnen we onmo-
gelijk van ieder gebrek op de 
hoogte zijn. Daarom roepen 
we jouw hulp in. Gebruik 
hiervoor de meldingskaart: 
anzegem.be/meldingskaart of 
via tel 056 69 44 37 (Openba-
re Werken).

Tip: volgens het politiere-
glement is iedereen verant-
woordelijk om de voetpaden 
en greppels voor zijn of haar 
deur onkruidvrij te houden. 
Aangezien er geen pesticiden 
meer mogen gebruikt worden, 
rekenen we dus op jullie!



kalender 
J A N U A R I

CULTUUR

 
RESET
door William Boeva (humor)

ZA 8.04   20u

 DE STRINGE (V)

 € 15

 org. GC Anzegem

TENTOONSTELLING
Zen
ZA 15.04   11u-19u

 OUDE KERK (V)

 met werk van Leen Vandenabeele, Heidi 
Platteau en Nina Verschaetse (keramiek, 

schilderijen, juwelen) 

 / open op 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 april 

en 1 mei  

TONEEL
Kat op een heet zinken dak
ZA 22.04   20u

 DE STRINGE (V)

 door toneelgroep Streven 

 ook op vr 28 en za 29 april 

LENTECONCERT
All of La Gioia
ZA 22.04   20u

 DE LINDE (I)

 VVK €6 – ADD €8  

 org. Koor La Gioia Vichte 

ERFGOEDDAG
ZO 23.04   

 KERK TIEGEM & LIJSTERNEST

 zie rubriek Vrije Tijd

WANDELINGEN  
ZO 9.04   9u30  ochtendwandeling  DE SPORTDUIF- vooraf inschrijven 

ZA 23.04  7u-15u  Familiewandeling Kom op tegen kanker (5-10-15-20-25km)  
           DE STRINGE - € 5 (gratis consumptie) - doorlopend kinderkermis met  

             mooie prijzen, bar en tombola - org. VZW De Nachtlichtjes 

WO 26.04  7u-15u  13e Grastocht (6-12-18-24 km)  ZAAL ANSOLD  

         org. de textieltrekkers 

ZA 29.04  16u-17u-18u        culinaire wandeling  SINT-JANSBOND (A) 

   reservatie: 0493 67 68 20 

ZO 30.04  14u30   Hyacintenwandeling  PARKING VITAL MOREELSPLEIN (T) 

      org. Natuurpunt Krekel

A P R I L

JEUGDBOEKENFEEST 
ZO 23.04   12u

 BIB WAREGEM 

VOORSTELLING
En wat nu” door Fried Ringoot

VR 28.04   20u

 KLEINE KLUIS(G) 

 sitting stand-up comedian  

 org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

topauteurs  /  airbrush tattoos  \  boekenzoektocht
voorleescaravan   \   boekenverkoop   /   live radio …
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W A N N E E R  zondag 23 april van 12u tot 17u
W A A R  Bib Waregem, Boekenplein 1, 8790 Waregem
V O O R  gezinnen met leesverslaafde kinderen tot 12 jaar
I N F O & T I C K E T S  www.uitinzuidwest.be

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

13 april 2017 door via 
www.uitdatabank.be. Dit 

infoblad wordt verdeeld in week 
van 1 mei 2017.



SENIOREN  

FIETSTOCHT 15 À 20KM 
DO 27.04  14u  

 DE STRINGE (V)

 org. Sportdienst Anzegem

Bekijk onze volledige kalender online of blijf op de hoogte via    ! 

CIRCUS IN HET DORP 
ZA 29.04   14u

 BS HET BOLLEBOS  

 openklasdag

 BBQ om 18u

1 MEIVIERING 
ZO 30.04   15u

 DE SPORTDUIF (A) 

 met Bingo + gratis taartenbuffet 

 iedereen welkom

JEUGD  

LOKALE HELDEN 
JH Topetegare

VR 28.04   19u

 DE ANSOLD (A)

 op zoek naar lokaal talent in Anzegem 

(lokale bands) 

 org. Jeugdhuis TopeTegare en Poppunt

PALOEDER FEEST!
 CHIROLOKALEN DE PALOEDER (I)

 vr 28.04 - 18u: Kinderkaraoke en om 

20u: Karaokeavond

 za 29.04 - 14u: Iedereen Chiro 

 zo 30.04 - om 14u: Viking Kubb Tornooi

 org. Chirojongens Yvegem 

BBQ
ZO 30.04   11u30

 SINT-JANSBOND (A)

 reservatie: 0493 67 68 20 

VARIA  

PRIJSKAARTING BIEDEN & 
MANILLEN 

ZA 8.04   17u30

 DE SPORTDUIF (A)  

 
MA 1.05   17u30

 DE SPORTDUIF (A)  

BLOEDINZAMELINGEN
DO 13.04   17u30-20u  

 MENSINDEZAAL (T) 
DI 18.04   17u-20u

 DE STRINGE (V) 

 

PINTJE DEK MET PAASEITJES
ZO 16.04   doorlopend

 DE SPORTDUIF (A)

t.v.v. 't Sportkliekske

VINKENZETTING
MA 1.05   9u

 DE SPORTDUIF (A)

FEEST

WILLIAM BOUVA OP 8 APRIL IN DE STRINGE



L E V E N  &  W E L Z I J N

L E V E N  &  W E L Z I J N

OCMW ZOEKT SCHOONMA(A)K(ST)ER
Voor versterking van het dienstenchequebedrijf, deeltijds (20u), 
contract van 6 maanden, maar bij positieve evaluatie kan dit 
omgezet worden naar contract onbepaalde duur. 

TAKENPAKKET 
Je staat in voor de hygiëne, netheid en de logistieke taken bij de 
huishoudens van het thuiszorgcliënteel van het OCMW, maar je 
kan ook worden ingeschakeld in het patrimonium. 

PROFIEL 
• stipt, flexibel, discreet, empathisch en goede werkattitude 
• je bent bereid je te verplaatsen binnen de gemeente  
• ervaring en snelle inzetbaarheid zijn een pluspunt 
• geen diplomavereisten

PROCEDURE 
Er is een praktische proef op 8 mei en een mondeling gedeelte op 
11 mei. Er wordt een werfreserve aangelegd van 3 jaar, eventueel 
verlengbaar met 2 jaar. Verstuur je kandidatuur, met CV en uittrek-
sel uit het strafregister (model 1) aangetekend uiterlijk op 19 april 
2017 (poststempel telt) gericht aan de OCMW-voorzitter, p/a Soci-
aal Huis, Lieven Bauwensstraat 40, 8570 Anzegem of geef deze af 
in het Sociaal Huis tegen ontvangstbewijs.

Meer info: www.ocmwanzegem.be of tel 056 77 88 28.

DE WOONCLUB

Heb je vragen over of proble-
men met het vinden van een 
woning op de private markt? 
Kom dan naar de woonclub. Zij 
helpen je uitzoeken wat haal-
baar is, ondersteunen je bij de 
administratie en helpen je een 
huurwoning te vinden. 

Huurders en verhuurders met 
(betaal)problemen zijn ook 
welkom bij de Woonclub. We 
zorgen voor begeleiding om uit-
huiszettingen te voorkomen.

De woonclub heeft om de 14 
dagen op donderdag van 14u 
tot 16u30 zitdag in het Sociaal 
Huis, Lieven Bauwensstraat 40. 
woonclub@welzijn13.be 

VERLENGING OPENINGSUREN KLEDIJWINKEL

Vanaf nu is de kledijwinkel iedere derde dinsdag van de maand open van 13u30 tot 18uur. De andere 
dinsdagen blijven de openingsuren van 13u30 t.e.m. 16u30. De kledijwinkel is terug te vinden in de 
Schaagstraat, aan de achterkant van de assistentiewoningen Residentie Heirwege.  
Meer info: lissah.defraeye@anzegem.be of tel 056 77 88 28



W A A R O M  D E  K E R K T O R E N  V A N  T I E G E M  S C H E E F  S T A A T  E N 
A N D E R E  L E U K E  A N E K D O T E S

V R I J E  T I J D 09

Tiegemnaar Jan Decock is al jaren een verwoed verzamelaar van 
gegevens en foto’s van alles wat met Tiegem te maken heeft. 
Speciaal voor Erfgoeddag maakt hij de tentoonstelling ‘Tiegem, 
parel der Vlaamse Ardennen’. Verwacht je aan leuke anekdotes, 
een terugblik op alle grote evenementen in Tiegem, het levens-
verhaal van Sint-Arnoldus, wist-je-datjes over de grote Tiegemse 
kunstenaars, .... We geven hier twee anekdotes mee zodat je zin 
krijgt in meer en zeker deze tentoonstelling bezoekt.

WIST-JE-DAT....

• ... je van op de ‘Verrekijker’ (uitzichttoren) 111 kerktorens  
   kan zien? Dat speelde in het voordeel van de Duitsers tijdens  
   Wereldoorlog I. Doordat ze daar op uitkijk stonden zagen ze al  
   van ver de Amerikanen uit Waregem en de Engelsen uit Ingooigem  
   komen. Door dat strategisch voordeel deden de geallieerden  
   er maar liefst drie dagen over voor ze Tiegem konden bevrijden.  
   Winston Churchill, de toenmalige minister van munitie, kwam zelfs 
   in Ingooigem kijken waarom het zo lang duurde vooraleer ze over  
   Tiegemberg geraakten.

• ... de kerktoren van Tiegem scheef staat (ja, kijk maar  
   eens goed)? Toen Napoleon aan de macht was liet hij op kerk- 
   torens tussen Parijs en Wenen een semafoor of een optische  
   telegraaf plaatsen. Hiervoor moest een deel van de toren afge- 
   broken worden. Met die semafoor stuurden ze dan van kerktoren  
   naar kerktoren signalen of tekens door (geheime boodschappen).  
   In drie uur tijden konden ze zo van Parijs naar Wenen een  
   boodschap doorsturen. Heel wat vlugger dan een koerier op zijn  
   paard. De toren werd nadien heropgebouwd, maar staat sindsdien  
   dus scheef.

Jan Decock werkte voor Erfgoed-
dag een tentoonstelling over 

Tiegem uit

I
         PRAKTISCH 

Tiegem, parel der Vlaamse 
Ardennen

ZO 23.04  13u-18u  KERK TIEGEM

collectie: Jan Decock & 
kerkfabriek Sint-Arnoldus

Om 18u: integrale filmvertoning 
van het Sint-Arnoldusspel in 
1987

org. door de Cultuurdienst en 
cultuurraad



10 V R I J E  T I J D

B E L G I S C H  K A M P I O E N S C H A P  T I J D R I J D E N  J E U G D

Op 1 mei staan er maar liefst 300 jeugdrenners aan de start met als tegenstander: de klok! Het startuur 
van de wedstrijd is voorzien rond 10u30 en duurt tot rond 18u30. Tijdens deze uren mag er geen verkeer 
op het parcours: 

Waregemstraat - Vichtseweg - Elsdreef - Ingooigemstraat - Brandgatstraat  - Razenheedstraat - 
Vichtsesteenweg - Stientjesstraat - Bloeistraat - Lange Winterstraat - Landergemstraat - Pastoor 
Verrieststraat - Guido Gezellestraat - Sint-Antoniusstraat - Hulstweg - Materzeelstraat - Heirbaan – 
Oudenaardestraat (= parcours van de grootste ronde. Het parcours voor de aspiranten gaat van de 
Stientjesstraat rechtstreeks naar de Materzeelstraat).

Volksmaaltijd

De toegang tot het parcours is gratis, maar van al dat gesupporter krijg je hoogstwaarschijnlijk honger. 
Schrijf je daarom in voor de volksmaaltijd. Tussen 11u30 en 15u30 kan je  in de gebouwen van Steeno 
(Oudenaardestraat, Vichte) genieten van een lekkere koude schotel met frietjes. Prijs: 15 euro p.p. (voor 
kinderen (-10 jaar): 7 euro p.p.), aperitief is inbegrepen. Kaarten kan je kopen bij Immo Vincent Van 
Parijs, Smesseplein en garage Lieven Colpaert of via www.bkanzegem.be.

Meer info?

www.bkanzegem.be of op facebook (bk Anzegem).

DE KOMENDE VIER 
JAAR WORDT ONZE 

GEMEENTE EEN KLEIN 
BEETJE WIELERGEK

Het hoogtepunt wordt uiteraard het Belgische Kampioenschap 
voor elite in 2020. Maar beginnen doen we op 1 mei 2017 met het 
BK Tijdrijden voor de jeugd. Inwoners die op het parcours wonen 
of zijn ingesloten, krijgen nog een aparte brief met praktische 
info.

I
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PRAKTISCH

V R I J E  T I J D

V R I J E  T I J D

ZOMERZOEKTOCHT LEIESTREEK:“DE 5 TUSSEN LEIE EN SCHELDE”
Met de wandelzoektocht ‘De 5 tussen Leie en Schelde’ kan je 
tussen april en september mooie prijzen winnen (cadeaucheques 
(€250) en streekproductenmanden). Anzegem, Avelgem, 
Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem hebben elk een wandeling 
uitgestippeld die toeristen naar de mooiste plekjes van de streek 
brengt. Elke wandeling is ongeveer vijf kilometer lang. De brochure 
met de vijf wandelingen kan je vinden in het hoofdgemeentehuis en 
bij dienst Toerisme.  
 
Meedoen aan de wedstrijd kan tot en met 30 september via  
www.toerisme-leiestreek.be/zomerzoektochtde5.

Een trainingsprogramma van 10 weken voor wie al enkele 
kilometers kan lopen. We wisselen lopen en wandelen af om naar 
10km te streven. De eerste training zullen we 5x5 minuten lopen 
met 5 minuten ertussen. Dus dit zou je al moeten kunnen voor je 
je inschrijft. Iedere training gebeurt onder begeleiding. De eerste 
training beginnen we met wat praktische info over de cursus. 

DI 18.04  19u   3 KAVEN (VICHTSESTEENWEG)

vanaf 16 jaar
twee keer per week op di en do
vanaf de tweede les kan de startlocatie wijzigen, zodat we leuke 

looproutes ontdekken
€ 35 (verzekering en begeleiding inbegrepen)
www.anzegem.be/sportinitiaties

JOGCURSUS: OPBOUWEN NAAR 10KM

BUITENSPEELDAG 
Kom op woensdag 19 april met 

ons buiten spelen!

Voor de Buitenspeeldag maken 
we een heus speeldorp met 
talloze speel- en sportstanden, 
workshops, ... (circus, trampo-
line, BMX, peuterhoek, spring-
kastelen, ...).  

Dit alles is gratis en vindt plaats 
op 19 april 2017 van 13u30-
16u30 in en rond De Stringe 
(Ommersheimplein). Voor 
kinderen van de kleuterklas en 
de lagere school, wel vergezeld 
van een (groot)ouder. 
 
Vooraf inschrijven hoeft niet, 
maar breng wel het infschrijf-
blaadje mee dat in de scholen 
werd verdeeld. 

anzegem.be/buitenspeeldag
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Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?
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EEN GROEP SCHOLIEREN UIT SEVILLA, SIENA EN POINT-À-PITRE KWAMEN 
IN HET KADER VAN HET ERASMUS + PROJECT 'GREEN MY SCHOOL' LANGS 
OP HET CONTAINERPARK EN IN HET GEMEENTEHUIS.
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