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“SOCIAAL CONTACT IS BELANGRIJK!”

Ruddy, Monique en Philippe zijn vrijwilliger bij het gemeentebestuur

RUDDY

MONIQUE

PHILIPPE

Het is een cliché dat verenigingen, adviesraden, werkgroepen, organisaties, … zonder vele vrijwilligers niet kunnen draaien. Maar dat is zo. Iedere schakel is onmisbaar. De vele uren vrije tijd die
iemand in het vrijwilligerswerk steekt, zijn goud waard. En ook wij kunnen niet zonder!

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –8 STE JAARGANG N°2.
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

Een van onze vrijwilligers is Philippe Veys. Hij is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer en de drankentelling in zaal de Ansold en helpt soms mee op recepties en feesten. Philippe: “Ik doe mijn vrijwilligerswerk in alle opzichten met hart en ziel. Ik leer hierdoor verenigingen en veel mensen kennen waarmee ik
een positieve band opbouw. Ik krijg vaak een lach en een vriendelijke zwaai terug, dit uit respect voor
onze samenwerking. Vrijwilligerswerk kan ik dus zeker aanraden. Niet aarzelen, gewoon doen, want het
geeft je een goed gevoel”, aldus Philippe.
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Ruddy De Coninck is dan weer buschauffeur voor de scholen. “Als gepensioneerde komt op een bepaald ogenblik veel tijd vrij na een actief, gevuld en ook avontuurlijk beroepsleven”, vertelt Ruddy. “Ik
ben steeds een bezige bij geweest en wil zo lang mogelijk in beweging blijven zonder druk van buitenaf.
Bezig blijven als vrijwilliger voor het gemeentebestuur is voor mij de perfecte match.”

“ONZE KLANTEN ZIJN DE TOEKOMST”
“Als buschauffeur voor de scholen is het mij voornamelijk om het sociaal menselijk contact met leerkrachten en vooral de kinderen zelf te doen”, gaat Ruddy verder. “Mijn echtgenote was tot eind jaren
tachtig opvangmoeder tot ze, na een verkeersongeval, het fysiek niet meer aan kon. Het was toen heel
gewoon om altijd kinderen in huis te hebben en we deden er alles aan om ze gezellig en liefdevol op te
vangen in een warm nest. Deze mooie levenservaring is mij steeds bijgebleven.”
“Met de autobus rijden geeft mij ook de stimulans om up to date te blijven in het verkeer. De veiligheid
van de passagier is een must. Hier komen de ervaringen uit mijn beroepsloopbaan ten zeerste van pas.
Onze ‘klanten’ zijn tenslotte de ‘schatten’ van de ouders en grootouders en daar wordt niet mee gesold.
Zij zijn tenslotte ook onze toekomst”, besluit Ruddy.
Monique Van den Heede doet met hart en ziel de administratieve ondersteuning van de cluster Omgevingsontwikkeling. “Ik werkte vroeger ook op deze dienst, maar ik deed mijn werk zo graag dat ik na mijn
pensioen beslist heb om als vrijwilliger nog af en toe bij te springen. Ik ben hier graag, ik ben hier altijd
welkom en daarnaast kom ik natuurlijk graag onder de mensen en hou ik ervan als mijn werk tot in de
puntjes is gedaan”, aldus Monique.
Omdat we deze, maar ook de vele andere vrijwilligers van ons bestuur, verenigingen, raden, … oprecht
willen bedanken, organiseren we op vrijdag 9 maart de tweede editie van ons vrijwilligersfeest. Inschrijven hiervoor kan via www.anzegem.be/vrijwilligersfeest.

Zin om zelf vrijwilliger te worden?

Neem dan een kijkje op www.anzegem.be/vrijwilligerswerk
Op dit moment zijn we vooral op zoek naar een vrijwilliger voor de oversteekbegeleiding aan de Hoekstraat en
vrijwilligers voor ons zorgnetwerk Annah.

GINO DEVOGELAERE IS BURGEMEESTER
Gino Devogelaere legde op 19 januari de eed af als burgemeester van Anzegem. Hiermee volgt hij Claude Van
Marcke op die op 20 september onverwachts overleed.
Als burgemeester is hij bevoegd voor Openbare Werken, Administratieve organisatie, Personeel/tewerkstelling, Brandweer/politie, burgerlijke stand , Landbouw &
tuinbouw.
De burgemeester is iedere werkdag van 11u tot 12u
aanwezig in het hoofdgemeentehuis. Daarnaast kan je
hem ook bereiken via tel 0475 56 94 76 of
burgemeester@anzegem.be.
Willy Demeulemeester volgt dan weer Gino op als schepen. Hij is bevoegd voor Groendienst, Begraafplaatsen,
Afval & containerparken, Dierenwelzijn en is toegevoegd
aan Mobiliteit. Hem kan je bereiken via tel 0496 14 33
82 of willy.demeulemeester@anzegem.be.

INFOMARKT
AANGEPASTE ONTWERPPLANNEN VOOR
N382 GROTE LEIESTRAAT

“IEDEREEN IS WELKOM OM ONZE GROT UIT
TE PROBEREN”
Chiro Yvegem kreeg van ons 1.500 euro om hun
Chiroplein om te bouwen tot een kindvriendelijk
speelterrein.
Chiro Yvegem: “In het midden van onze berg
hebben we een soort van “grot” gemaakt, met
daaraan 4 uitgangen, gemaakt van buizen (van
6 en 3 meter lang). Centraal in de berg zit dan
een rechthoekige regenwaterput van 10.000 liter. Daarin legden we 3 dikke matten om ervoor
te zorgen dat onze Chirofanaten zich niet zouden kunnen verwonden als ze vanuit de buis in
de citerne komen. Het is een zalige speelattractie die er dankzij onze kraanman Gilles D’Haene
is gekomen. Iedereen is welkom op ons terrein
om dit uit te proberen.”

Het wegdek van de gewestweg N382 Grote Leiestraat ligt er vanaf de rotonde tot aan de Industrielaan zeer slecht bij waardoor er geluidsoverlast
en trillingen ontstaan. Bovendien is het huidige
dubbelrichtingsfietspad te smal en in slechte
staat.
Daarom zal de wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de betonplaten vervangen
door een wegdek in asfalt en langs beide zijden
van de weg een vrijliggend enkelrichtingsfietspad
aanleggen. Middengeleiders zullen fietsers en
voetgangers de mogelijkheid geven om deze drukke gewestweg veilig over te steken.
In september 2016 organiseerde AWV een eerste
infomarkt. Bewoners konden toen opmerkingen en
suggesties geven. De aangepaste plannen kan je
komen inkijken op dinsdag 20 februari 2018, tussen 17u en 20u in zaal Ansold, Landergemstraat 1.

Daarnaast zijn ze nog op zoek naar een grote
speelboom. Wil je er 1 kwijt of weet je waar ze
er een kunnen vinden? Bel hen: 0499 35 49 32.

ALGEMEEN

3

H O N D E N P O E P O P S T R A AT = O P R U I M E N !
Hondenpoep op straat of in groenzones zorgt voor heel wat ergernis. Niemand heeft graag hondenpoep
aan de schoenen, het zorgt voor geurhinder en voor spelende kinderen is dit zeer vervelend. Daarom is
het verplicht om hondenpoep direct op te ruimen.
Wat zijn de regels?
Elke eigenaar, houder of begeleider van een hond is verplicht om de uitwerpselen ervan onmiddellijk te
verwijderen. Daarom moet je steeds in het bezit zijn van een zakje dat groot genoeg is om de hondenpoep op te nemen en daarna dicht te knopen. Dit zakje moet je kunnen tonen op verzoek van bv. de
wijkagent. Gebruikte zakjes met hondenpoep mogen alleen gedeponeerd worden in de gemeentelijke
afvalkorven of meegegeven worden met de restafvalzak.

OCMW WERFT AAN

INFOAVOND EXTENSIEF TUINBEHEER
Op donderdagavond 15 februari 2018 organiseert de minaraad
samen met de Bib een infoavond over ecologisch tuinieren. Erik
De Waele, tuin- en landschapsarchitect, vertelt hoe je met weinig
werk je tuin kan inrichten en beheren naar het voorbeeld van de
natuur.
 Bibliotheek Anzegem, Landergemstraat 1A

DO 15.02

19U30

Het OCMW zoekt een schoonmaker (m/v/x) in contractueel,
deeltijds (20u) verband (bepaalde duur van 6 maanden,
met optie tot omzetting naar
contract onbepaalde duur bij
positieve evaluatie) (Niveau
E- E1-3). Er is een werfreserve van 1 jaar van toepassing,
eventueel te verlengen met een
jaar. Er wordt ook een werfreserve aangelegd voor tijdelijke
contracten/vervangingscontracten.
Interesse?
Bezorg ons je kandidatuur uiterlijk op 12 februari 2018.
Meer info?
anzegem.be/vacatures

RONDVLIEGEND AFVAL = ZWERFVUIL
Op weg van en naar het recyclagepark zwerft regelmatig afval
rond. Veelal wordt dit veroorzaakt door het niet goed vastmaken
van het afval of door het overladen van de aanhangwagen. Het
opruimen van dat zwervend afval kost de gemeente tijd en geld en
dat kan dus vermeden worden!
Ook wanneer er een hevige wind staat is het belangrijk dat het
afval, dat buitengezet wordt voor de ophaling, goed samengebonden is, zodat het niet kan wegwaaien. Zelfs wanneer het papier
of de PMD-zakken wegwaaien, blijft de eigenaar verantwoordelijk
en moet hij het afval oprapen. Zorg er dus voor dat je afval niet
wegvliegt!
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ALGEMEEN

INFOMOMENT RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

Om de toekomstige bestemming van verschillende sites met de omwonenden af te stemmen, organiseren we op donderdag 15 februari een infoavond in de Ansold (Landergemstraat 1).
Om 19u: RUP 37.1 ‘Lendedreef-Schaliënhof’
Het plangebied is gelegen in een woonomgeving langs de Lendedreef ter hoogte van de sportterreinen.
Met dit RUP wordt wonen opnieuw als hoofdbestemming toegelaten.
Om 19u30: RUP 33.1 ‘Furniere’
In dit RUP beoogt men voor de voormalige textielsite langs de Materzeelstraat voornamelijk de reconversie van milieubelastende industrie naar woongebied met de mogelijkheid om kleine ambachtelijke
functies uit te voeren voor het bebouwde gedeelte en naar landbouwfunctie voor het niet-bebouwde
gedeelte.
Om 20u: RUP 6.2 ‘Drie Kaven’
Dit heeft als voornaamste doelstelling om de site van de gemeentelijke voetbalvelden en sportaccommodatie van de Drie Kaven uit te breiden, waardoor bijkomende programma’s mogelijk worden.
Om 20u30: RUP 31.1 ‘Vital Moreelsplein’
Hiermee willen we het startpunt van de fietsroute ‘de zachte ring’ uitbouwen.
Deze vier RUP’s liggen nog t.e.m. 3 april 2018 ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening (De Vierschaar 1) en dit tijdens de openingsuren. Opmerkingen en bezwaren moet je uiterlijk de laatste dag van
het openbaar onderzoek versturen naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro),
De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, per aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs.
De dienst Milieueffectrapportagebeheer heeft beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is voor
de vier RUP’s. De screeningsnota’s en de beslissingen mer-screening kunnen geraadpleegd worden in
het gemeentehuis en op www.mervlaanderen.be via de volgende dossiernummers RUP 6.2 ‘Drie Kaven’:
SCRPL 16086 / RUP 33.1 ‘Furniere’: SCRPL 17165 / RUP 37.1 ‘Lendedreef-Schaliënhof’: SCRPL 17152
RUP 31.1 ‘Vital Moreelsplein’: SCRPL 17097
RUP “Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem”
De Vlaamse regering heeft op 12 januari 2018 het gewestelijk RUP “Bouvelobos, Hemsrode en steilrand
van Moregem” definitief goedgekeurd. Met dit plan veranderen de bodembestemmingen en de geldende
stedenbouwkundige voorschriften in delen van Anzegem en Gijzelbrechtegem.Na publicatie van het RUP
in het Belgisch Staatsblad wordt het 14 dagen later definitief van kracht. De periode om beroep aan te
tekenen bij de Raad van State bedraagt 60 dagen na publicatie. Dit RUP kan geraadpleegd worden in het
gemeentehuis of via ruimtevlaanderen.be/GRUPS.

ALGEMEEN
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SENIOREN

ARE YOU BEING SERVED
Toneel
ZA 10.02

A

VOORDRACHT
Gezonde voeding voor
urinewegen, darmen, hart- en
bloedvaten

20u

J DE STRINGE(V)
` door toneelgroep De Schietspoele

DI 20.02

` ook op 14-16-17.02 om 20u en op 11.02

14u

J GASTHOF ’T PARK(T)

om 18u

` €8 (leden: €5)
` info: Marc Ronsse 056 68 73 10

CONCERT
ZA 10.02

` org. Vief Anzegem
20u

CHARLATAN (GILI)
Humor

J OUDE KERK(V)
` door Scarabee bestaande uit Emile

Souvagie (klarinet), Wolfram Van
Mechelen (viool) en Thomas Eeckhout
(piano)
` €12 - €8 voor personen -26j.
` res. thomasspeelt@gmail.com

KJV-BOEKENKAMP (1 EN 2
LJ.)
E

E

MA 12.02

INGOOIGEM

` org. GC De Zinnen Anzegem

ALS HEIMER KOMT (CAROLINE
MEERSCHAERT & RON DE
RAUW)
Theater
14u

J DE STRINGE(V)
` €12

` t.e.m. vr 16

` org. GC De Zinnen Anzegem i.s.m.

HYGIËNE
Koffietafel met voordracht
14u30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

DAG MEVROUW PUFFIN
Toneel
VR 16.02

20u

` €17

MA 05.03

J BIB ANZEGEM – UITLEENPOST

DI 13.02

VR 02.03

J DE STRINGE(V)

20u

J DE LINDE(I)
` door toneelgroep F.V. De Vlaschaard(I)
` ook op 17-21-23-24.02 om 20u en op

18.02 om 14u en 20u

Seniorenadviesraad
` koffietafel aangeboden
` “Als Heimer bij je in komt wonen, is
niets nog wat het lijkt. Hou mijn hand
vast liefste. Ben bang dat ik verglijd.
Blijf nog even hier mijn liefste, ik wil
graag dat je weet hoeveel ik van je
hou. Voordat ik het vergeet.”

SPORTIEF
15 E AKTIVTOCHTEN
Wandelen aan de rand van de
Vlaamse Ardennen
ZO 25.02

7u-15u

J START AAN O.C. GROENINGE(K)
` Afstanden: 6-9-12-18 of 32 km
` starturen: van 7u tot 15u
` org. De Textieltrekkers(V)

WANDELING BEVEREN-LEIE
DI 27.02

14u

J KERK BEVEREN-LEIE
` org. Sportdienst Anzegem

JEUGD
ASPIRANZA
Chirofuif
ZA 10.02

21u

J ZAAL ANSOLD(A)

CARNAVAL D’ ANZEGEM
PARTY
ZA 17.02

18u

J JEUGDHUIS TOPETEGARE(A)

VARIA
KAARTING
ZA 17.02

17u30

ZA 24.02

16u

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)  Prijskaarting bieden en manillen
 BASISSCHOOL HET BOLLEBOS(A)  Truffelkaarting, met

gratis tombola, bar en pirobak
ZA 03.03

17u30

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)  Prijskaarting bieden en manillen

UILENWANDELING ROND
VICHTE
17u

ZA 10.02

J STATION VICHTE
` org. Vogelwerkgroep Zuid-West-

Vlaanderen

PIROBAK
ZA 10.02

 IN CAFÉ LUCKYMAR(A)  bij Luc en Katrien

ZO 18.02

 IN DE SPORTDUIF(A)  t.v.v. de vinkenmaatschappij De Statiezangers

VR 23.02

 IN DE KANTINE VAN S.V. ANZEGEM  + kaarting, ook op za 24

FAMILIEBINGO
SUPPORTERSCLUB SEP
VANMARCKE
ZA 10.02

19u

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

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

UITREIKING MATCHBAL SVZW
ZA 17.02

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

WINTERBARBECUE
ZO 25.02

11u

J DE STRINGE(V)
` met muziekcafé en kinderanimatie
` volw: €18 – kind: €9 / res. 0474 20 44 74
` org. Landelijke Gilde en KVLV Anzegem

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

SPELLENDAG
ZA 03.03

14u

J ZAAL ’T SPEY
` org. De Pionisten

V E RWA R M I N G S FAC T U U R : H E B I K R EC H T O P E E N T U S S E N KO M S T ?

Wist je dat je per jaar 210 euro op 1.500 liter brandstof kan terugkrijgen?
Wanneer kom ik in aanmerking?
• als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
• als je een begrensd inkomen hebt:
het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het huishouden moet lager of gelijk zijn aan € 18.363,39
verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste. Je bent persoon ten laste als jouw netto-jaarinkomen,
zonder gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.200.
• als je een schuldoverlast hebt (collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling)
Ik kom in aanmerking. Wat moet ik nu doen?
Een aanvraag dien je - binnen de 60 dagen na levering - in bij het Sociaal Huis, Lieven Bauwensstraat
40. Breng alvast volgende documenten mee:
factuur, identiteitskaart, klevertje mutualiteit, bankrekeningnummer en laatste aanslagbiljet van de personenbelasting.

PERMANENTIE WIJKWERKEN
In de vorige Aktiv gaven we je al wat uitleg over het nieuwe
‘Wijkwerken’. Graag geven we nog mee dat je voor de praktische
uitwerking van wijkwerken in Anzegem, terecht kan bij Margot
Bruyneel (tel 056 78 83 37).Zij is wekelijks op vrijdagvoormiddag
aanwezig in het Sociaal Huis om jouw vragen te beantwoorden.
Heb je toch eerder een vraag? Neem dan contact op met de wijkwerkorganisator voor onze regio (W13) via het nummer
tel 056 24 16 25.
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WELZIJN

VERHOOGDE KINDERBIJSLAG
Personen met een handicap jonger dan 21 jaar
kunnen recht hebben op verhoogde kinderbijslag
als
•
De handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft.
•
De handicap een invloed heeft op de dagdagelijkse activiteiten van het kind (mobiliteit,
leervermogen, lichaamsverzorging, …).
•
De handicap gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke
verplaatsingen, aanpassingen leefomgeving,
gezinsdruk, …).

HEB JIJ RECHT OP GRATIS
HUISVUILZAKKEN?

WANNEER KAN JE EEN
PARKEERKAART AANVRAGEN?
Met een parkeerkaart voor personen met een
handicap kan je parkeren op speciaal voorbehouden plaatsen die afhankelijk van gemeente
tot gemeente gratis zijn. Indien je in een blauwe
zone staat (beperkte parkeertijd) dan mag je met
die kaart toch voor een onbeperkte tijd parkeren.
Deze kaart mag je gebruiken als je chauffeur of
medepassagier bent.

Je hebt er recht op als:
•
Gezin met 3 kinderen of meer ten laste waarbij op 1 januari 2018 minstens 3 kinderen de
leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt.
•
Gezin met 2 kinderen of meer waarbij op 1
januari 2018 minstens 2 kinderen de leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt én
waarvan minimum 1 kind met attest verhoogde kinderbijslag FOD Sociale Zekerheid van
minstens 9 punten in de 3 pijlers samen.
•
Persoon met incontinentie- of stomaprobleem, mits voorlegging van een doktersattest (in gesloten omslag gestempeld door
arts). Wie wil kan hiervoor ook invulformulier
voor de arts bekomen bij de gemeente.
De gratis afvalzakken kan je bekomen in het
hoofdgemeentehuis of in het Sociaal Huis.

Wie heeft er recht op?
•
zowel kinderen als volwassenen
•
indien blijvende invaliditeit van de benen van
50%
•
volledige verlamming van armen of amputatie van beide armen
•
vermindering zelfredzaamheid van minimum
12 punten en/of minstens 2 punten in categorie verplaatsing.
Voor meer info en/of aanvraag: contacteer het
Sociaal Huis.

WELZIJN
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MUSICAL 40-45

Na het overdonderd succes van de musical ’14-’18, komt Studio 100 nu met een opvolger: de musical
‘40-‘45, die minstens even spectaculair belooft te worden. Hierin vertelt men het verhaal van het verzet
in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De twee broers Staf en Louis Segers worden met een jaar
verschil geboren en niets lijkt hun band te kunnen breken. Tot de oorlog uitbreekt…

I

 Puurs (site van Montea)

ZO 21.10

18U

 € 65 ( cat.1, ticket en bus)
 Om 15u vertrekken we op de parking van de kerk in Tiegem.
 ireservatie: toerisme@anzegem.be. Dan krijg je een bevestiging + meer uitleg over de

betaling. De reservatie wordt pas definitief als de betaling tijdig is gebeurd. Wees er snel bij
want de tickets zijn beperkt!

DEWATTMAN MET VIC DE WACHTER
Trambestuurder Leon Vermast moet ogenblikkelijk
naar Mortsel om er psychiatrische patiënten op
te halen die een bombardement op hun gesticht
overleefden. deWattman is een aangename vertelling over hoe één gebeurtenis een krater kan slaan
in iemands bestaan én de verbazingwekkende
veerkracht waarmee men zich overeind houdt.

Daniel Blake heeft na een hartinfarct voor het eerst
in zijn leven hulp nodig van de staat. Hij maakt
kennis met de alleenstaande moeder Katie en haar
twee kinderen. Katie heeft om te ontsnappen aan
een tehuis voor daklozen naar een flat 450 kilometer verderop moeten verhuizen. Beiden bevinden
zich in een uitzichtloze situatie…

ZA 24.02
20U
 De Stringe
 € 14 - muziektheater
 m.m.v. Davidsfonds Tiegem-Ingooigem & OC






d’Iefte
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LAATSTE KEER FILM IN DE KERK

VRIJE TIJD

Kerk Tiegem
DO 08.02
20U
1 film voor € 4, 3 toegangen voor € 10
Ruil 10 UiTPASpunten in en kijk gratis!
bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22

KINDEREN BAAS!
Elke tweede vrijdag van de maand zijn kinderen baas in de bibliotheek
van Anzegem. Afwisselend worden spelletjes gespeeld of verhalen
voorgelezen.
Deze keer is de Gruffalo gespot in de bib. Welke dappere jongens en
meisjes komen ons bevrijden van dit enge monster door allerlei opdrachten op te lossen en spelletjes te spelen?
VR 9.02
15U30-16U30
 Bib Anzegem
 gratis
 Meer info: bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22

V R I J E T I J D S A A N B O D K R O K U S VA K A N T I E
Tijdens de krokusvakantie organiseren we opnieuw tal van activiteiten. Deze kan je terugvinden
in de kriebelkrant op www.anzegem.be/kriebelkrant. Om deel te nemen aan de activiteiten moet
je op voorhand inschrijven via www.i-school.be/
login.
Is het de eerste keer? Meld je dan eerst aan via
www.anzegem.be/nieuweinschrijving.
Na de verwerking van de gegevens ontvang je
je inloggegevens en meer informatie over het
inschrijvingsprogramma.

SPORTFIGUUR 2017
Victor Vaneeckhoutte en Nora Naessens werden vorige maand bekroond tot sportfiguur van
2017.
Victor is 12 jaar en werd in 2017 provinciaal kampioen wielrennen op de piste en sleepte daarnaast
ook podiumplaatsen in de wacht tijdens het provinciaal en Belgisch kampioenschap op de weg.
Nora Naessens blonk dan weer uit in het zwemmen. Zo werd ze o.a. Belgisch kampioen 1.500 meter bij de masters, 5.000 meter bij de senioren en
10.000 meter, met een nieuw baanrecord..
Alle andere winnaars (bij de jeugd, volwassenen en
ploegsport) vind je op www.anzegem.be.

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Ni euw e b estuursl eden KVLV Ingooigem.

©PAUL SPOLLIE

5 0 jaar hu w el ijk Ro g e r C a l l e n s &
Ro se tte D es met



VOORUITBLIK
Ondernemende gemeente
6 0 ja a r huwelijk Ja cques D e w a e le
& Astrid Bo hez



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

een buiten-kans!

