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I N F O M A G A Z I N E

Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 6 januari

GEMEENTELIJK
NIEUWS

Bedankt!

Recyclageparkwachters

Warm Anzegem

Steun jij ook het goede doel?

DECEMBER
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ANZEGEM GAAT ELEKTRISCH!

V.U.: WN. BURGEMEESTER RIK COLMAN – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR – 7E JAARGANG N°11.
TEL 056 69 44 31 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM – INFO@ANZEGEM.BE

Het personeel gebruikt voortaan
deze elektrische wagen.
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Anzegem gaat voor een propere en gezondere leefomgeving en daarom kochten we onlangs een
elektrische wagen en een elektrische fiets. Zo willen we onze ambitie op vlak van klimaatbeleid
kracht bij zetten.
De elektrische wagen en fiets zijn een milieuvriendelijk alternatief voor de bestaande vervuilende dieselen benzinewagens. Het is de bedoeling dat ons personeel de dienstverplaatsingen zo veel mogelijk met
deze vervoersmiddelen doet. Zo proberen we bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit in
onze gemeente.
Deze investeringen kaderen perfect in het burgemeestersconvenant waar we als gemeente op
aangesloten zijn. Dit klimaat- en energie-initiatief brengt duizenden lokale en regionale autoriteiten
samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoestellingen van de EU op hun
grondgebied te verwezenlijken. Zo willen we de CO2-uitstoot in Anzegem tegen 2020 met 20% doen
dalen. Dit doen we niet alleen door elektrisch te gaan rijden, maar o.a. ook door:
• Omschakelen op LED-verlichting.
In samenwerking met Eandis zouden we als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen onze
straatlampen laten vervangen door duurzame LED-verlichting. Voordelen: zo’n LED-verlichting gaat
langer mee, verbruikt minder en kan ‘slimmer’ aangestuurd worden. Dat wil zeggen dat we ervoor
kunnen kiezen bepaalde lantaarnpalen ’s nachts enkele uren te dimmen of zelfs uit te schakelen. Zo
besparen we opnieuw wat energie.
• Nieuw verlichtingsplan Anzegemse sporthal. Zo kan er efficiënter met energie omgegaan worden.
• Samenwerking met Leiedal en de twaalf buurgemeenten o.a. voor het project ‘Warmer Wonen’
(hiervoor kreeg de regio zuidwest in 2016 de Vlaamse klimaatprijs).
Om de klimaatambities tegen 2050 te halen, moeten jaarlijks 2.800 woningen in de streek een
doorgedreven energetische renovatie ondergaan. Dat is drie keer sneller dan het huidige tempo. Om die
doelstelling te halen, bundelen de gemeenten hun krachten, middelen en kennis. De regio kon hiervoor al
rekenen op 1,2 miljoen aan Vlaamse en Europese subsidies. Meer info: www.warmerwonen.be.
• Aan de Ansold en aan het station in Vichte komt er een laadpaal voor een elektrische auto.

HEF MET ONS HET GLAS OP HET NIEUWE JAAR
za 6 januari | 19u-23u | zaal De Stringe (Ommersheimplein 5)
! inschrijven voor 29 december via:
anzegem.be/nieuwjaarsreceptie of tel 056 69 44 40
Busvervoer
Maak het jezelf gemakkelijk, laat de auto langs de kant staan en kom gewoon
met de bus. Wij leggen twee bussen in die tussen 17u30 en 22u30 door alle
deelgemeenten passeren om zo iedereen veilig van en naar De Stringe te
brengen. Om de 20 minuten zal je een bus kunnen nemen.
Dit zijn de haltes: kerkplein Ingooigem (kant graf Stijn Streuvels) • kerkplein Tiegem (Westdorp)
Tiegemstraat (N36), parking vroeger restaurant Kasterhof (Kaster) • Statieplein, ter hoogte van de
ingang van het station (Anzegem) • kerkplein Anzegem (aan de bushalte aan beide kanten van het
Dorpsplein) • Kerk Heirweg

A N Z E G E M B O N
HET IDEALE EINDEJAARSGESCHENK!
Ben je op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk of twijfel je wat te kopen? Dan
is de Anzegembon de perfecte oplossing!
Deze kan je in het hoofdgemeentehuis (De
Vierschaar 1) en in het Sociaal Huis (L. Bauwensstraat 40) kopen. De bonnen kunnen bij
171 Anzegemse ondernemers ingeruild worden. Met de Anzegembon doe je niet alleen
iemand een groot plezier, je steunt er ook
nog eens onze lokale handelaars mee!

www.anzegem.be/anzegembon

VUURWERK?
VRAAG EEN VERGUNNING AAN!
Ben je van plan de eindejaarsfeesten op te vrolijken
met vuurwerk? Weet dan dat er heel strenge
richtlijnen rond bestaan en dat je hiervoor een
vergunning moet hebben! Deze moet je minimum
twee weken op voorhand aanvragen. Dit kan via
www.anzegem.be/vuur.
Hou het ook veilig: tips kan je terugvinden op
www.hvzfluvia.be.

SLUITINGSDAGEN EINDEJAAR
Hou er rekening mee dat alle gemeentelijke diensten gesloten zijn op
25 en 26 december en 1 en 2 januari.
Bijkomende sluitingsdagen:
dienst Burgerzaken gemeentehuis: zaterdag 23 en 30 december
Cultuur en Toerisme, kinderopvang, Jeugddienst, Sportdienst:
27 t.e.m. vr 29 december
Uitleendienst: 29 dec. t.e.m. 4 januari
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WIE VOLGT DEZE ONDERNEMERS OP ALS DOEND'RIK?
BESLIS MEE!

Al sinds 2009 reiken we ieder jaar enkele Doend’riks uit aan bedrijven die van zich hebben laten spreken.
Door deze jaarlijkse uitreiking willen we de ondernemers belonen en aanmoedigen. En ook dit jaar zijn
we op zoek naar de nieuwe Doend’rik. Vind je jezelf geschikt als Doend'rik of ken je een ondernemer die
deze prijs verdient, surf dan voor 8 januari 2018 naar www.anzegem.be/doendrik.

BELEEF ANZEGEM
IN ÉÉN APP!
D O W N L O A D G R AT I S
DE ANZEGEM-APP

4 DE EDITIE TE GAST BIJ ONZE ONDERNEMERS
Op zondag 18 maart 2018 organiseren we de vierde editie van
‘Te gast bij onze ondernemers’. Hiermee willen wij het publiek
een kijkje achter de schermen bij onze lokale handelaars
gunnen.
We roepen ieder bedrijf, zowel de kleine als de grote
ondernemingen, op om mee te stappen in dit project. De
deelnameprijs (200 euro) hebben we laag gehouden omdat we
willen dat iedereen kan meedoen. De voorgaande edities trokken
altijd zo'n 7.000 bezoekers.
Nog wat meer info nodig? Kom dan gerust naar onze infoavond
op donderdag 11 januari 2018 om 20u in het hoofdgemeentehuis
(De Vierschaar 1) of surf naar www.anzegem.be/tegast. Via deze
link kan je je ook al inschrijven.
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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.
Via dit platform sta je rechtstreeks in contact met je favoriete handelszaak of vereniging en blijf je zo op de
hoogte van hun activiteiten,
hun promoties en kan je via
de app bestellingen plaatsen.
Zoek dus naar Anzegem in je
App Store of Google Play!

DANKJEWEL! MERCI!
Tijdens de week van de afvalophaler en recyclageparkwachter hebben we onze parkwachters in de
bloemetjes gezet. Dag in dag uit bemannen ze het recyclagepark zodat jij op een efficiënte manier je afval
kwijt kan en dat verdient heel veel respect! En natuurlijk een dikke merci!
139 kg/jaar/inwoner
Dit is de ambitieuze doelstelling voor Anzegem tegen 2022. Dit betekent dat de Anzegemse inwoner nog
23kg per inwoner per jaar restafval minder moet produceren om aan deze doelstellingen te voldoen
Nieuwe openingsuren recyclagepark
ma

gesloten

di

10u-11u45 & 14u-17u45

wo

14u-18u15

do

14u-17u45

vr

10u-11u45 & 14u-17u45

za

9u-14u45

v.l.n.r. Philip (nieuwe recyclageparkwachter), Luc, Dirk
(binnenkort met pensioen), Bernard & Luc.

GOESTING VOOR TECHNIEK? PROBEER DAN DE TECHNIEKACADEMIE!
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Anzegem? Ben je graag
creatief bezig? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar
ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie
ideaal voor jou!
De Techniekacademie wil kinderen op een onderzoekende wijze
laten kennismaken met techniek en technologie. Via 12 concrete
workshops worden kinderen op een unieke manier in contact
gebracht met chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit,
elektronica, informatica/robotica.
De lessen starten op 17 januari 2018 en vinden plaats op
woensdagnamiddag (twee momenten) en zaterdagvoormiddag. Het
aantal deelnemers is per groep beperkt tot 20. Inschrijven kan vanaf
9 december via www.techniekacademie-anzegem.be.
De deelnameprijs bedraagt € 70, maar er is een fiscaal attest zodat
tot 45% gerecupereerd kan worden. Voor het 2 e kind van hetzelfde
gezin krijg je € 10 korting. Je kan ook punten sparen via de UitPAS.

ALGEMEEN
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CULTUUR
TONIO
Filmvoorstelling
DO 07.12

20u

J KERK KASTER
` org. bib Anzegem

TENTOONSTELLING
Vierjaarlijkse prijs voor
kunstambachten
ZA 09.01

TONEEL
De klusjesman
ZA 22.12

14u-17u

J ZAAL ANSOLD (A)

J OUDE KERK (V)

` KWB-Femma Anzegem

` org. Provincie West-Vlaanderen,

“SOUNDS OF SOUL”
Jean Bosco Safari, Steve &
Chantal Kashala & Ibernice
Macbean
VR 08.12

20u

J DE STRINGE (V)
` €14

departement cultuur, beeldende kunst
` finissage op zo 10.12
` open op za en zo t.e.m. 10.12

` € 8: rik.colman@proximus.be of

tel 056 68 95 79
` ook op 23, 25 en 26.12

MUSICAL
Pinokkio?

TONEEL:
Boeing Boeing
ZA 16.12

20u

VR 22.12

20u

J DE STRINGE (V)

` org. Gemeenschapscentrum Anzegem

J HUGO VERRIESTZAAL(I)

m.m.v. Sint-Stefanuskoor Vichte
KMM De Eendracht, KH De Eendracht
` “Sounds of Soul” staat voor 4
gospelstemmen ondersteund door 2
muzikanten, gebracht op een net iets
andere manier dan traditionele gospel!
De stemmen van de 4 zangers blenden
op een magische manier en laten je
genieten van een wervelend concert
met zowel een aantal gekende songs
als verrassende hedendaagse nummers.
Denk aan “ Oh happy day “ of “ Have a
little faith in me” maar evengoed “ Take
me to church”. Een sfeervolle feelgoodavond!

` door toneelgroep Lust in ’t Schoone(I)

` ook op 23, 26, 27, 28, 29, 30.12

` ook op 17.12 om 17u en op 22, 23, 26

en 27.12 om 20u

` org. Muzinar VZW

THE MOST WONDERFUL TIME
ZA 23.12

19u

J SINT-STEPHANUSKERK
` de KH De Eendracht Anzegem-Ingooigem
` € 8 vvk, € 10 add
` info@muziekanzegem.be

ZONDAG
17 DECEMBER 2017
11 TOT 19 UUR

LETTERRIJK
KERST
OP HET LIJSTERNEST
LETTERZETTER KORTRIJK De Oogst
KOEN D’HAENE Ketters van de Kemmelberg
SYLVIE MARIE, LUT DE BLOCK & JO GISEKIN
Rijmsnoer om en om Gezelle
ANNEMARIE ESTOR Roodkapje verduisterd
JOHAN DE BOOSE Bloedgetuigen
KOEN PEETERS, BART JANSSEN AST

Het Lijsternest

Streuvelshuis & schrijversresidentie
Stijn Streuvelsstraat 25, 8570 Ingooigem
gedetailleerd programma & meer info?
facebook.com/Streuvelshuis

Verder ook doorlopend literaire Streuvelswandelingen
en huifkartocht met verteller.
Prutske-hoek voor de kleinsten.

SPORTIEF
IJSSCHAATSEN
WO 20.12

11u

J FINLANDIA GULLEGEM
` €9
` org. Sportdienst Anzegem

SENIOREN
WINTERWANDELING MET
AFSLUITER
DI 12.12

14u

J SPELDOORN (H)
` aansluitend koffie en taart
` org. Sportdienst Anzegem

EINDEJAARSFEEST
DI 12.12

VAKANTIEAANBOD KERSTVAKANTIE

14u

J GASTHOF ’T PARK(T)
` koffietafel met dessertbuffet
` € 7 (niet-leden € 9)
` org. Vief Anzegem
` inschrijven noodzakelijk: 056 68 73 10

Wil je je kind een leuke kerstvakantie bezorgen? Raadpleeg dan
zeker ons uitgebreid kriebelaanbod. Van een actief sportkamp tot
een bezoek aan Pretland en knutselen in onze kinderopvang.
Raadpleeg het volledige aanbod op www.anzegem.be/
kriebelkrant.
Inschrijven kan vanaf maandag 11 december 2017.

SENIORENFEEST
DI 12.12

12u

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)
` eetfestijn + muziek met “Rita Maya zingt

Edith Piaf”
` vooraf inschrijven

VARIA
KERSTHAPPENING
ZA 09.12

17u

J KERKPLEIN TIEGEM
` ook op zo 10.12 om 16u

PIROBAK
ZA 16.12

J 'T SMESSEPLEIN
` bij Marc en Veerle Steeland
` ook op zo 17

BLOEMSCHIKKEN
ZA 23.12

18u30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

Jouw activiteit in de UiT-agenda van januari? Geef die dan voor
11 december 2017 door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt
verdeeld in week van 1 januari en bevat alle activiteiten tot en met
5 februari 2018

EEN SPEELMETAMORFOSE VOOR ANZEGEM

ER KOMEN EEN PAK SPEELPLEINTJES BIJ!

Vorige maand openden we het nieuwe speelpleintje aan de kerk in Vichte. Dit speelpleintje komt
er naar aanleiding van ons groot inspraaktraject ‘DoeKéZot met 100.000 euro’. Via dit budgetgame
mochten de deelnemers – zowel volwassenen, tieners als lagere schoolkinderen - beslissen hoe
zij 100.000 euro in publieke speelruimte zouden investeren. Het resultaat: de jeugd heeft nood
aan avontuurlijke en natuurlijke speeltoestellen waarbij er ruimte is voor fantasie en die op
wandelafstand van hun woning liggen.
Dit nieuwe speelpleintje is eigenlijk het startschot van een speelmetamorfose in Anzegem. Een overzicht
van waar er nog speelpleintjes komen (of van speelpleintjes die recent werden geïnstalleerd):
Vichte: Lendedreef / De Stringe / vernieuwing ploeterput bij bouw zwembad (2018-2019)
Vrije basisschool (binnenkort)
Ingooigem: Paloeder (binnenkort)
Tiegem: Mensindetuin (begin 2018) / zone Zurendries (begin 2018) / Speelbos schernaai (begin 2018)
Kaster: School
Heirweg: Roterijstraat (begin 2018) / Speelbos Heirweg na herinrichting Douterloigne (in 2019)
Engelhoek: School (begin 2018)
Anzegem: Torrebos (begin 2018) + skatezone (2018) / Borreberg
Grijsloke: BMX en step-trail Kleine Kluis (binnenkort) / Oosthoek

TOELAGE ANZEGEM CYCLING

AANLEG VOETPADEN
Omdat we inzetten op een
verkeersveilig Anzegem zullen we voetpaden aanleggen
in de Wortegemsesteenweg,
Blaarhoekstraat en Borreberg.

De komende drie jaar is Anzegem de gastgemeente voor
Belgische Kampioenschappen wielrennen. De organisatie
van deze kampioenschappen is in handen van de nieuwe vzw
Anzegem Cycling en deze vzw krijgt nu van ons een toelage van
85.000 euro.
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Staan nog op de planning
voor 2018: Paul Wielemansstraat en Vlaschaardstraat.

KLUS GEKLAARD!
De karweidienst van het
Sociaal Huis verzorgt
allerhande eenvoudige
huishoudelijke karweitjes
voor alle 65-plussers uit
Anzegem. Personen met een
beperking, zieken of mensen
in een specifieke sociale
situatie komen natuurlijk ook
in aanmerking.
Onze karweiman beschikt
over een degelijke vakkennis
en weet door zijn handigheid
raad met de meeste praktische
problemen.
Aarzel dus niet en doe met een
gerust hart een beroep op hem
voor:
•

kleine herstellingen (bv.
lekkende kraan)

•

herstellen ramen, deuren of
sloten

•

beperkte schilder- en
behangwerken, afwassen
plafonds/muren

•

•

Karweiman Jacques komt bij je thuis kleine klusjes opknappen.
Tarieven
Er wordt minimaal een halfuur
gefactureerd per karwei.
Verhoogde tegemoetkoming
mutualiteit:
€ 10/uur
Geen verhoogde
tegemoetkoming mutualiteit:
€ 16/uur

aanbrengen leuningen/
handvaten/detectoren
ter verbetering van het
wooncomfort

eigenaar 2 e eigendom:
€ 25/uur

klein periodiek
tuinonderhoud (haag
snoeien, onkruid wieden)

Daarnaast rekenen we ook
nog € 10 forfait aan voor de

verplaatsingskosten. Als de
karweiman eigen motorisch/
elektrisch materiaal moet
gebruiken, rekenen we hiervoor
€ 3 per stuk aan.
Extra verplaatsingen in
opdracht van de cliënt (bv naar
recyclagepark, winkel) komen
op € 0.40/km.

Een karwei aanvragen?
tel 056 77 88 28
sociaalhuis@anzegem.be

INFOPUNT HUIS VAN HET KIND
Ben je op zoek naar opvang, een vrijetijdsaanbod of heb je andere
vragen rond je kind (0-18 jaar) maar weet je niet waar je terecht kan?
Neem dan zeker contact op met het infopunt. Sarah Callens gaat
samen met jou op zoek naar de juiste oplossing.
Permanentie Sporthal Anzegem		

Permanentie Sociaal Huis

tel 056 68 02 02			

tel 056 77 88 28

ma

9u-12u				vr

di

9u-12u

do

9u-12u

9u-12u

huisvanhetkind@anzegem.be

WELZIJN
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D O E L E N ?

Jaarlijks organiseert Studio Brussel Music For
Life. Hiermee kan iedereen geld inzamelen
voor een goed doel naar keuze. En ook de
Anzegemnaren zetten zich hiervoor in!
Kinderopvang: iedereen zorgt voor iedereen!
De begeleiding en de kinderen van de
gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang
willen ook hun steentje bijdragen en organiseren
verschillende kerstmarkten:
•

Kinderclub Schildpad
woensdag 13 december, 14u tot 18u

•

Kinderclub Jojo en Kapoen
vrijdag 15 december, 15u tot 18u

•

Kinderclub Speelhuis
tijdens openingsuren van 11 tot 15 december

Vrienden voor het leven

We zullen er knutselwerkjes van de kinderen
verkopen (zeepjes, zeepketttingen, bloemstukje,
meesbollen, sleutelhangers,….). Daarnaast kan
je ook genieten van soep, chocomelk, popcorn,
sapjes, …
De opbrengst gaat naar vzw de Bleekweide. Deze
vzw helpt ons dit schooljaar om in iedere erkende
kinderclub een gevoelsplek te realiseren. De
Bleekweide helpt kinderen en hun gezin die het
even moeilijk hebben - bv. bij pesten, scheiding,
verliezen - om hun opgekropte, ontaarde emoties
om te zetten in een constructieve taal.
Vrienden voor het leven
De vrienden voor het leven (Christine, Lieve,
Katrien & Martine) zetten zich voor de tweede keer
in t.v.v. het Antikankerfonds. Nog tot 16 december
kan je Lotus Koekjes kopen (bij de organisatoren,
’t Gaperke, Garage Dubrunfaut Filip en Frituur
Den Heirweg). Daarnaast houden ze van 7 t.e.m. 9
december (18u-20u) een verkoop van decoratie op
het terras van ’t Gaperke.
Op 16 december vindt dan hun event ‘De Warmste
Winteravond’ plaats. Vanaf 17u kan je terecht op
de sfeervolle overdekte parking van ’t Gaperke
(Kerkstraat 73). Daar kan je genieten van lekker
eten, drinken en sfeervolle muziek, …
VBA Anzegem Centrum voor Bednet
De ouderraad van VBA Anzegem Centrum
organiseert dit jaar maar liefst drie acties.
In oktober hebben ze tijdens hun jaarlijkse
feestavond taart en koffie voor het goede doel
verkocht. Ondertussen loopt ook de actie
‘rostjespotten'. Bij volgende handelaars kan je
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Buitenschoolse Kinderopvang
je roste centjes deponeren: apotheek Dawyndt,
keurslager Kurt, De Smulhoek, Bakkerij Vercruysse
Toye, Leonidas Di Faiella, 4 Stagionni, Huis
Corbanie, Oud Gemeentehuis, Bakkerij Jan,
apotheek Demeyer, Total De Preester, Bakkerietje.
Daarnaast verkoopt men ook pralines die gemaakt
worden door mensen met een mentale beperking.
Een pakketje van 6 pralines kost 3 euro en deze
zijn te bestellen via de facebookpagina van de
ouderraad of ouderraadvba@gmail.com.
Andere acties die we terugvonden via
www.dewarmsteweek.stubru.be.
Het Warmste cafeetje in de Bassegemstraat
(op zaterdag 9 december van 18u tot 22u). De
vormelingen van Gijzelbrechtegem bakken zelf
koekjes die ze dan verkopen tijdens de kerstnacht
(georganiseerd door Ouderraad de Verrekijkers).
Op zaterdag 9 en zondag 10 december is er
kerstmarkt in Tiegem en daar zal je kunnen
vogelpieken voor het goede doel!
Dit artikel kwam tot stand na een oproep via
facebook en nazicht op de website van de
Warmste Week.

EHBO VOOR JE SMARTPHONE, TABLET OF LAPTOP
ma 11.12 | 18u30-20u30 | bib Ingooigem
(Pastoor Verrieststraat 12)
"Sinds vorig jaar kan je op verschillende
tijdstippen en plaatsen naar het Digie-café om
je vraag te stellen aan de Digie-dokter. Terwijl
je geniet van een drankje bekijkt een specialist
je probleem en gaat hij op zoek naar een
oplossing."
Anny Dermaut uit Anzegem is enthousiast over
het initiatief. Ze kreeg niet alleen een antwoord
op haar vraag, maar ontdekte ook heel wat
nieuwe functionaliteiten op haar laptop. Anny
leerde ook meer over programma’s die blijven
draaien op de achtergrond en hoe ze dit het
beste vermijdt om haar laptopsnelheid te
optimaliseren.
Haar eerste kennismaking met het Digie-Café
was afgelopen mei. Sindsdien pikte ze ook het
Digie-Café XL mee over gezondheidsapps waarbij
ze meer te weten kwam over toepassingen
op je smartphone om je gezondheid in kaart
te brengen. Anny kijkt uit naar het volgende
Digie-Café en verzamelt alvast haar vragen
op een lijstje. De café-formule heeft een leuke
nevenwerking van nieuwe ontmoetingen en

sociale contacten.
Zoals je merkt, hoef je geen grote vragen of
problemen te hebben. Tips vragen voor de
aankoop van een toestel kan ook. Iedereen is
welkom in ons Digie-Café, enkel luisteren is ook
toegestaan.

ICE MOUNTAIN

WIE WORDT SPORTFIGUUR 2017?
Op vrijdag 29 januari 2018 huldigen we de sportlaureaten en de
sportfiguur 2017. Kandidaturen hiervoor mag je voor 22 december
indienen via www.anzegem.be/huldiging-sportlaureaten. Geef
hierbij een duidelijke omschrijving van de behaalde prestaties,
gestaafd met eventueel krantenartikels, uitslagen en een foto.
Op de website vind je ook alle voorwaarden. Meer info kan je ook
bij de Sportdienst krijgen (tel 056 68 02 02).

Zin in wat winterpret?
Kom dan mee skiën of
snowboarden! We staan een
halve dag op de latten of op
het snowboard. Je kan kiezen
om vrij op de piste te gaan of
om een initiatieles te volgen.
De andere halve dag is er
paintball of lasershoot.
Praktisch
voor 1 ste – 6 de secundair
4 januari 2018
Ice Mountain in Komen
€ 38,50
inschrijven via
anzegem.be/ice-mountain

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

©N IN A STRAGI ER





©SEBASTIAAN VANDENBOGAERDE

© FEMKE VANEECKHOUT

©GRIET VANDENBROUCKE

Of via  /  / info@anzegem.be

VOORUITBLIK
Anzegem in 2018
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