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

METEEN VERWITTIGD BĲ

EEN NOODSITUATIE?
REGISTREER JE VIA
WWW.BE-ALERT.BE
Sluitingsdagen
zomervakantie

GEMEENTELIJK
NIEUWS

Thuisloket
24 op 24, 7 op 7

Pop-upcafé
in Tiegembos

JULI
2 0 1 7

NIEUW!
T H U I S LO K E T : V R A AG U I T T R E K S E L S E N AT T E S T E N G E W O O N T H U I S O P

THUISloket

V.U.: BURGEMEESTER CLAUDE VAN MARCKE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR – 7E JAARGANG N°7.
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 69 44 31 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM – INFO@ANZEGEM.BE – DRUK: DRUKKERIJ VANOVERBEKE

24 OP 24 – 7 OP 7
ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR
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Dringend een attest of uittreksel nodig, maar lukt het niet om
naar het gemeentehuis te gaan? Geen paniek, want vanaf nu
hebben we een thuisloket! Daarmee kan je op ieder moment van
de dag je attest of uittreksel aanvragen. Sommige krijg je een
paar minuten later al in je mailbox. Een serieuze tijdswinst!

Welke attesten kan ik
aanvragen?

Radicaal digitaal. Het was een van de belangrijkste beleidsitems van
dit bestuur en daar maken we werk van. Zo zijn we momenteel aan
een online reserveringssysteem voor onze culturele infrastructuur
aan het werken, lanceren we nog dit jaar een Anzegem-app en
breiden we nu ook ons e-loket uit. Dat wordt een echt THUISLOKET.

•
•
•
•
•
•

Je kan voortaan zonder verplaatsing, 24 op 24 en 7 op 7, tientallen
attesten en uittreksels opvragen. Het merendeel wordt – op een
veilige manier – direct afgeleverd. Zo hoef je je dus niet meer aan
te passen aan de openingsuren van het gemeentehuis. Een serieuze
tijdswinst toch?

attest van samenstelling gezin
afschrift geboorteakte
attest van woonst
uittreksel bevolkingsregister
attest van leven
attest van wettelijke
samenwoning
• attest van nationaliteit
• attest van verblijf en
nationaliteit
• attest van verblijf voor een
huwelijk
• attest van woonplaatshistoriek
• afschrift huwelijksakte
• afschrift overlijdensakte
• uittreksel strafregister
• aangifte adreswijziging
• aanvraag PIN en PUK voor de
eID

Ook aanvragen van professionele gebruikers zoals notarissen en
advocaten kunnen volledig digitaal afgewerkt worden.
Gemeente dichter bij de burger
We willen natuurlijk dat iedereen mee kan en daarom voorzien
we voldoende ondersteuning. In het hoofdgemeentehuis, het
Sociaal Huis en in de bibliotheken helpen we je graag op weg. Op
www.anzegem.be/thuisloket geven we in een filmpje meer uitleg
over hoe je het thuisloket moet gebruiken. Geen computer of
identiteitskaartlezer? Spring dan gerust eens binnen in de bib. Daar
kan je gebruik maken van hun computer en lezer. Daarnaast voorziet
het Sociaal Huis in het najaar ook een opleiding voor senioren.
www.anzegem.be/thuisloket

W E R K E N O P K R U I S P U N T N 3 6 - O U D E N A A R D E S T R A AT - B E U K E N H O F S T R A AT

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf 7
augustus de toplaag van de asfaltverharding op
de N36 vernieuwen, en dit tussen de Hoekstraat
en het Broodjeshuis (Harelbekestraat). Op het
kruispunt met de Hoekstraat wordt niet gewerkt.
De werken zullen iets meer dan een week duren.
Doorgaand verkeer op de N36 is in beide
richtingen mogelijk, maar alle verkeer moet over
één rijstrook. De regeling gebeurt vanzelfsprekend
met verkeerslichten. Tijdens de werken is het niet
mogelijk om de Oudenaardestraat en Beukenhofstraat
in of uit te rijden aan kant N36. De omleidingen zijn
respectievelijk voorzien via Hoekstraat / Bosstraat
en Deerlijkstraat. Zwaar verkeer richting Sint-Lodewijk moet aan kruispunt Belgiek de Olekenbosstraat
nemen.
Fietsers die in de omgeving Beukenhofstraat moeten zijn, nemen de omleiding via Paul Wielemansstraat.
De kant Oudenaardestraat kunnen ze bereiken via de Hoekstraat of het pad naar de Populierenlaan.
We geven nog mee dat Okay enkel bereikbaar zal zijn via de Oudenaardestraat.

JE BENT MEER
BRANDWEER
DAN JE DENKT!

AANLEG GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED
De provincie is momenteel bezig met de uitwerking van een
waterbeheersingsproject ten zuiden van de Walskerkestraat. De
gronden zijn reeds eigendom van de provincie, het project zelf
zit nog in een studiefase.

De West-Vlaamse brandweer
zoekt jou! Geen uitzonderlijke
helden of bovenmenselijke
sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een
team dat voor elkaar door het
vuur gaat.
www.ikwordbrandweer.be

Het project op de Maalbeek bestaat uit de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied om overstromingen stroomafwaarts te
voorkomen. Daarnaast zal een groot waterspaarbekken (11.500m 3)
aangelegd worden voor land- en tuinbouw om in periodes van
droogte als irrigatiewater te dienen. Men zal ook een tappunt installeren waarmee landbouwers hun sproeimachines kunnen spoelen.
Het verwerken van dat reinigingswater zou door een biologische
zuivering gebeuren. De vroegere stuwvijver voor de historische watermolen Goed Ter Walskerke zal opnieuw in ere hersteld worden.
De dienst waterlopen van de provincie voorziet om tegen eind dit
jaar de vergunningsaanvraag in te dienen, de realisatie van het
project is vermoedelijk voor in de tweede helft van 2018 (indien
vergund).
ALGEMEEN
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S L U I T I N G S DAG E N Z O M E RVA K A N T I E

Alle gemeentelijke diensten
zijn op vrijdagvoormiddag 25
augustus gesloten.
Hoofdgemeentehuis Anzegem
10, 11 en 21 juli, 14 en 15 aug.
van 21 juli t.e.m. 15 augustus:
gesloten op zaterdag en in de
namiddag
Recyclageparken
11, 21 en 22 juli en 15 augustus
Sociaal Huis
10, 11 en 21 juli, 14 en 15 aug.

bijkomend voor Sociaal Huis:
Burgerzaken in Sociaal Huis
24 juli t.e.m. 15 augustus
dienst Sociaal Welzijn:
31 juli t.e.m. 15 augustus
Jeugd- en Sportdienst, Buitenschoolse kinderopvang
21 juli t.e.m. 15 augustus
Bibliotheek
21 en 22 juli

hoofdbibliotheek Anzegem:
31 juli t.e.m. 15 augustus
uitleenposten Ingooigem en
Vichte:
24 juli t.e.m. 15 augustus
Cultuur, Toerisme en ontwikkelingssamenwerking
10 en 11 juli
21 juli t.e.m. 15 augustus
Uitleendienst
7, 10 en 14 juli
21 juli t.e.m. 15 augustus

K I N D E RO P VA N G W I J Z E R
Het meldpunt kinderopvang, een website waarop ouders kunnen op zoek gaan naar opvang
voor hun kind, heet vanaf nu kinderopvangwijzer.
Ouders kunnen via de kinderopvangwijzer voor
hun kind van 0-3 jaar alle opvanginitiatieven in
groot-Anzegem of naburige gemeenten raadplegen. Een plaatsje reserveren doe je best door
contact op te nemen met het opvanginitiatief naar
keuze.
MEER IN FO ?
www.kinderopvangwijzer.be/anzegem
contact
lokaal loket kinderopvang / Huis van het
Kind: Landergemstraat 1
056 68 02 02 | loka@anzegem.be
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D I E N J O U W V E RVA L L E N PA R K E E R K A A R T I N
In Anzegem circuleren momenteel veel vervallen parkeerkaarten voor
personen met een handicap. Als de datum op de kaart verstreken is,
of de houder ervan is overleden, dan moet je de kaart terugbrengen.
Daarom zal iedereen die zo'n vervallen parkeerkaart heeft, een brief krijgen.
Met deze brief willen we nagaan of je deze kaart nog hebt en indien je ze
niet meer hebt, willen we graag weten wat hiermee is gebeurd. Krijg je
geen brief? Dan wil dit zeggen dat de registratie in het FOD in orde is.
Deze inzamelactie doen we in samenwerking met Politiezone Mira.
Meer info? dienst Sociaal Welzijn | L. Bauwensstraat 40
056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

C U R S U S S E N : P C | TA B L E T | S M A R T P H O N E
Voor 55-plussers

PC-EHBO: herstel en beveilig je pc
di | 13u15-16u | 1 ste les: 5 september | € 100
In deze opleiding komen de meest voorkomende hard- en softwareproblemen aan bod en worden er mogelijke oplossingen geboden.
Ontdek iPad/iPhone
wo | 8u45-11u30 | 1 ste les: 6 september | € 90 (excl. handboek)
In deze opleiding ga je aan de slag met je eigen tablet of smartphone en maak je kennis met de belangrijkste instellingen en apps.
Praktisch computergebruik
vr | 9u-11u45 | 1 ste les: 8 september | € 100
Heb je toch al enige voorkennis computer, maar zijn jouw computervaardigheden aan een opfrisbeurt toe? Dan is deze opleiding echt
iets voor jou.
Praktisch
20 lessen | vroeger PC-lokaal gemeenteschool Vichte (Beukenhofstraat 38) | geen lessen tijdens de schoolvakanties

Voor iedereen

Cursus 101 Apps voor je Androidtablet of smartphone
za | 9u-11u45 | 40 lestijden | 1 ste les: 9 september | € 65 | gemeenteschool Vichte
Heb je al enige ervaring met je Androidtablet of smartphone? Wil je
echter nog meer inzicht krijgen in de diversiteit aan apps? Dan is
deze opleiding ‘101 apps’ iets voor jou!
Belangrijk: de cursus is gebaseerd op een Samsungtoestel

Inschrijvingen
dienst Sociaal Welzijn | L. Bauwensstraat 40
056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

ALGEMEEN
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CULTUUR
TENTOONSTELLING
Kunstzomer 2017
ZO 09.07

` zie rubriek Vrije Tijd

A

UN

Jouw activiteit in de UiT-agenda
van september? Geef die dan
voor 10 augustus door via
www.uitdatabank.be. Dit
infoblad wordt verdeeld in week
van 28 augustus 2017.

U

LA

R

II

SPORTIEF
VWB SEMIKLASSIEKER
HALLE-INGOOIGEM VOOR
WIELERTOERISTEN
DI 15.08

7U-14U

J ZAAL DE LINDE

SCHRIJFSCHETSEN IN
STREUVELSHUIS
WO 19.07

` 50-90-125-180 km
` org.Wielervrienden Ingooigem

14U-17U

J HET LIJSTERNEST (I)
` workshop Sylvie Marie
` reservatie: 056 77 72 14

DWARS DOOR GRIJSLOKE
ZA 26.08

J VOOR DE KLEINE KLUIS
` 13u30: kinderlopen vanaf 5 jaar

LANDSCHAPSSCHILDEREN IN
LIJSTERNEST
ZO 23.07

13U-17U

J HET LIJSTERNEST (I)
` met tips van kunstenaar-illustrator Johan

Stuyck

OPENLUCHTFILM
“Demain tout commence”
ZA 19.08

21u

J KLEINE KLUIS
` gratis
` org. bib Anzegem

SCHRIJFSCHETSEN IN
STREUVELSHUIS
ZO 20.08

14U-17U

J HET LIJSTERNEST (I)
` workshop David Troch
` reservatie: 056 77 72 14

ALMA PERDIDA IN CONCERT
VR 25.08

20u

J OUDE KERK(V)
` tickets: info.almaperdida@gmail.com

` 14u15: 3,2 km (jogging met klassement)
` 15u: 6,7 km, 12,8 km, 18,9 km en de

aflossingswedstrijd over 18,9 km voor
teams van 3 lopers. Unieke belevenis
‘met z’n allen de berg op’.
` Ambianceplein aan de Kleine Kluis
(drank- en eettentjes en muziek)
` www.grijsloke.be

JEUGD
VAKANTIE-ATELIER
“Bazaar Bizart”
MA 31.07

J BASISSCHOOL BOLLEBOS
` leeftijd: 6+

VARIA
PLANTENINVENTARISATIE
VAN DE BORREBERG
ANZEGEM
VR 7.07

18U30-21U

NACHT VAN DE VLEERMUIS
ZO 27.08

19U

J KSA LOKALEN (V), KERKDREEF
` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

i.s.m. Plantenwerkgroep Zuid-WestVlaanderen

` t.e.m. 4 augustus
` org. Casa Blanca

30 E BRONNENKINDVERKIEZING
ZO 27.08

VAKANTIE-ATELIER
“Schattenjacht”
MA 07.08

PRIJSKAARTING BIEDEN EN
MANILLEN
ZA 08.07

J BASISSCHOOL BOLLEBOS

17U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

` leeftijd: 6+

SNEUKELTOCHT

` t.e.m. 11 augustus
` org. Casa Blanca

FEEST

spelletjes weten wij wie het 30e
Bronnenkind wordt
` gratis inkom
` iedereen welkom

` vrije start tussen 13u30 en 14u30

NATUURGEBIED BORREBERG
VRIJ TOEGANKELIJK

` ong. 8 km + aansluitend prijsuitreiking

` ieder weekend tot en met oktober
` 9u-21u

met barbecue
` vooraf inschrijven / €13 (-7j. gratis)

PICKNICKFESTIVAL
7U-14U

BLOEDINZAMELING
DI 11.07

J BEUKENHOF (V)
` 15u tot 17u Volksspelentornooi

17U-20U

J DE STRINGE (V)

` van 17 tot 20u Kinderdisco en
` om 19u gratis optreden van Hip Drop,

OP DE KOFFIE IN DE
VLINDERTUIN VICHTE

Sensation Live en De Bondboys
` org. Gezinsbond Vichte

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

11-JULIVIERING

JAARLIJKSE BBQ

avondpicknick

ZO 09.07

` Na 14 leuke, grootse en kleurrijke

ZO 09.07

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

ZA 8.07

14U

J MENSINDEPARK (T)

11U30

ZO 13.08

15U-17U

` Borreberg is een mooi natuurgebied in

het centrum van Anzegem. Een aantal
vrijwilligers zetten zich, samen met de
gemeente in, om het stukje natuur mooi
te houden.
` Het gebied is ook op afspraak te
bezoeken: Ghislain Depoorter ( 0497 46
03 78) - Martin Vantieghem (0498 54
60 48)

MA 14.08

J DE LANDOUW (T)

J ZAAL ANSOLD
` 11u30 Academische zitting met als

gastspreker Ben Weyts
` 12u30 Eetfestijn
` 14u optreden Les Odettes
` Inschrijven voor het eetfestijn via
11julicomiteanzegem@gmail.com
` org. Davidsfonds

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

PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING MET TE DEUM
ZO 23.07

9U

J KLOOSTERKAPEL (A)
` ter gelegenheid van de Federale

Feestdag

DIT NATUURGEBIED AAN DE BORREBERG IS IN HET WEEKEND VRIJ TOEGANKELIJK.

S T I J N

S T R E U V E L S :

E R E B U R G E R

V A N

A N Z E G E M

KAREL PLATTEAU OVER WAAROM STREUVELS EEN AUTEUR VAN
WERELDFORMAAT IS (EN DAAR MOGEN WE TROTS OP ZIJN).
Stijn Streuvels, auteur van o.a. De Vlaschaard en Teleurgang van de Waterhoek, werd op 17 juni
ereburger in Anzegem. Daarvoor ontving Streuvels al Koninklijke onderscheidingen, het pauselijke Gregoriuskruis, hij won drie keer de Vijfjaarlijkse staatsprijs en de meest prestigieuze Prijs der
Nederlandse Letteren. Zijn werken werden in maar liefst 19 talen vertaald. De schrijver uit Ingooigem was dus een echte wereldburger, maar hoe kwam dat. Karel Platteau, penningmeester van het
Streuvelsgenootschap, legt uit waarom.
Hoe komt het eigenlijk dat de kleinzoon van een bakker en de zoon van een kleermaker uit Heule, school
loopt tot hij 15 jaar is, bakkersgast en bakker wordt, en tot slot uitgroeit tot een schrijver van wereldformaat? Inderdaad zijn boeken spelen zich af in de regionale driehoek Heule-Avelgem-Ingooigem. Waar is
dan die wereldburger? Wel, Streuvels schreef géén heimatromans die niet boven hun geografie uitstegen,
maar literaire monumenten met thema’s die eigen zijn aan de mensheid over de hele wereld: vader-zoonconflict, onverschilligheid van de natuur bij menselijk leed, schuldgevoel en catharsis, enzovoort.

"Hugo Claus noemde Streuvels een evenknie"
Ga je de waardering door andere schrijvers na, dan was die van Hugo Claus echt ad rem. Stijn Streuvels
was voor hem de eerste echte Vlaamse schrijver en 'De oogst' was voor hem zo groots geschreven, dat
hij Streuvels "een evenknie (...) van de grootste uit de literatuur van onze tijd" noemde... (interview met
Joos Florquin in 1961).
In Dietsche Warande en Belfort (2007, nr. 1) publiceerde David Van Reybrouck een leuke tweestrijd
tussen Stijn Streuvels en Willem Elsschot. Een citaat: "Elsschot mag dan al een schrijver voor de jaren
negentig geweest zijn, de permanente zaligverklaring van zijn schrijverschap beneemt ons vandaag het
zicht op wat een universele schrijver Streuvels is. Groots, genadeloos, ontroostbaar. Laat ons naast Elsschot vooral ook Streuvels herlezen... (hij) blijft immens actueel..."
Iedere nieuwe generatie lezers en onderzoekers ontdekt telkens weer nieuwe facetten en nieuwe interpretatiemogelijkheden in het werk van die ene universele auteur Stijn Streuvels.
Een Anzegemse ereburger die over ruimte en tijd heen een wereldburger van de wereldliteratuur was, is
en zal blijven.
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T I E G E M B O S :

b A R N O L D U S

Sinds 1 mei wordt het Sint-Arnoldusdomein, Tiegembos, door de gemeente beheerd. Om meer bezoekers naar dit groene paradijs te lokken, beslisten we om opnieuw een cafetaria te openen. Daarom kan
je tijdens de zomermaanden, juli en augustus, van vrijdag tot en met zondag terecht in bArnoldus. Fanny
Leenknecht en Tom Planckaert uit Kortrijk bedienen je vanuit hun vintage caravan. Je kan kiezen uit o.a.
een heerlijk streekbiertje, homemade ice-tea, lokale vruchtensappen, moon-pops en natuurlijk heerlijke
koffie, want in dat laatste zijn ze gespecialiseerd. Fanny heeft immers een eigen koffiebar in Kortrijk.
Geniet zorgloos en vlei je neer op het grasveld aan het speelpleintje waar dekentjes en priktafels zullen
ter beschikking staan. Een oase van groen zal verkoeling brengen aan het terras. Kom en geniet!

D E K U N S TAC A D E M I E :
E E N WA R M E P L E K O M J E C R E AT I E F T E O N T W I K K E L E N
Zin om je passie voor Muziek, Woord, Dans of Beeld te ontplooien?
Dan ben je bij de Stedelijke Kunstacademie Waregem-Anzegem-Dentergem aan het juiste adres.
Wist je dat de academie flink wat creatieve opleidingen aanbiedt?
Van gitaar en piano over accordeon, harp, orgel, cello tot zelfs Pop &
Jazz. Of Toneel, Voordracht en Welsprekendheid. Zelfs Klassieke en
Hedendaagse Dans.
Inschrijven
Zo enthousiast dat je wil starten? Aarzel dan niet en kom naar de
kunstacademie om je in te schrijven. Alle info over inschrijvingsdata
en –plekken via de website.
www.academiewaregem.be

VRIJE TIJD
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DOE MEE AAN ONZE KOOKWEDSTRIJD!
In het kader van de Week van de Smaak organiseren we samen met de cultuurraad de tweede
editie van onze kookwedstrijd, deze keer onder
het thema ‘Wereldkeuken’. Laat je inspireren
door een gerechtje/hapjes op basis van ‘vreemde’ ingrediënten uit één van de zes continenten,
en misschien win je wel een mooie prijs!
We dagen onze verenigingen, buurtcomités en
vriendengroepen uit om (opnieuw) deel te nemen
aan dit initiatief. De cultuurraad geeft jullie sowieso
een logistiek én financieel (€ 100) duwtje in de rug
bij deelname. Je mag daarbij zeker te rade gaan bij
mensen van buitenlandse origine die hier al jaren
wonen of misschien pas zijn aangekomen. Er is
zowel een publieks- als een juryprijs te winnen!
Zin gekregen om mee te doen? Contacteer de
Cultuurdienst en schrijf jullie zeker in vóór 30 september via cultuur@anzegem.be – 056 68 82 50. De
wedstrijd zelf vindt plaats op zondag 19 november
tussen 14u en 17u in OC Groeninge en de Kleine
Kluis.
BIJ DE EERSTE EDITIE MOEST MEN MET LOKALE PRODUCTEN WERKEN. NU GAAN WE VOOR
DE WERELDKEUKEN.

G R AT I S
OPENLUCHTFILM
“Demain tout commence” is
een Franse komedie met Omar
Sy bekend van Les Intouchables en Samba.

K U N S T Z O M E R
Kunstzomer, een initiatief van Toerisme Leistreek, is aan zijn 9 de
editie toe. Dit jaar opnieuw de vertrouwde formule: aandacht voor
de plaatselijke toeristische troeven gecombineerd met het proeven van het werk van hedendaagse kunstenaars.
In Anzegem kan je in de Oude Kerk, de Mensindezaal en het
Lijsternest op ontdekkingstocht gaan. De tijdelijke tentoonstelling
is iedere zondag vanaf 9 juli tot en met 30 juli gratis te bezoeken
tussen 14u en 18u.
www.kunstzomer-leiestreek.be
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Samuel woont in het zonnige
zuiden van Frankrijk vlakbij
de mensen van wie hij houdt,
zonder verantwoordelijkheden
en zonder hard te werken. Tot
één van zijn vroegere veroveringen laat weten dat hij vader
is van een paar maanden oude
baby en ze zijn dochter Gloria
bij hem achterlaat.
Za 19 augustus | vanaf 20u,
film start om 21u | grasheuvel
Kleine Kluis | breng een stoel,
kussen en/of dekens mee en
maak het zo extra knus en
gezellig!

T R E K E R E E N S O P U I T I N E I G E N S T R E E K
D i e n s t To e r i s m e e n o n z e a m b a s s a d e u r s h e l p e n j e g r a a g o p w e g !

Tijdens de zomervakantie smeed je misschien plannen om er met het hele gezin op uit te trekken. Ver
hoef je het niet altijd te zoeken. Ook in eigen land kan je kiezen uit een waaier aan wandel- en fietstochten of dagtrips. Onze toeristische dienst beschikt, naast info over onze eigen gemeente, ook over heel
wat inspirerende brochures (bv. publicaties van diverse provinciale toeristische federaties).
Nieuwsgierig? Kom eens langs bij de dienst voor toerisme of bij de diverse toeristische ambassadeurs
(herkenbaar aan de groene I, de volledige lijst vind je terug op onze website). Deze lokale handelaars
kunnen je vast en zeker ook helpen met je uitstap.
Westdorp 3, 056 68 82 50, toerisme@anzegem.be

WINNAARS
SCHOOLSPORT

ZOMERTOCHTEN
Heb je zin om deze zomer te gaan wandelen, fietsen of lopen?
Maar je weet niet zo goed waar? Dan hebben wij wat inspiratie
voor jullie!

De top drie van de scholen die
procentueel het meest hebben
deelgenomen zijn voor 1 e-3 e
leerjaar: Bollebos, VB Vichte en
Grijsloke, voor 4 e-6 e leerjaar:
Bollebos, VB Ingooigem en Anzegem. 90 leerlingen kregen ook
een prijs omdat ze aan voldoende activiteiten hebben
deelgenomen.
Proficiat en tot volgend schooljaar!

De Sportdienst maakt gedurende het jaar tal van tochten voor
diverse activiteiten: wandelingen van ongeveer 7 kilometer in de
nabijgelegen gemeenten, fietstochten van 20 kilometer die vanuit
iedere deelgemeente vertrekken en looptochten tussen 6 en 10
kilometer. Deze laatste kunnen uiteraard ook gewandeld worden.
Deze routes kan je hier raadplegen:
www.anzegem.be/inenrondanzegem.
Laat ons gerust weten wat je ervan vond!

DE SPORTLEERKRACHTEN KREGEN HUN TROFEE AL.

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onz e bac kcov er?

Po st me t
#ig an ze ge m!

Of via  /  / info @an zege m.be

FOTO TIJDENS DE SNOEPERTJESTOCHT AAN DE FAIRTRADE-STAND: ER WERDEN 141 QUIZFORMULIEREN
MARCEL DEMERIE EN CECILE BLAUWBLOMME

.

INGEDIEND VOOR DE SCHONE KLERENCAMPAGNE, WAARVAN 69 JUISTE. DE WINNARES (GRIET HEMELRIJCK

JULES TEUGHELS EN ANNIE LIBBRECHT VIERDEN HUN 50 STE

UIT VICHTE) SCHATTE DAT GETAL VOLLEDIG JUIST IN!

HUWELIJKSVERJAARDAG

©SEBAST IAAN VANDEN BOGAERDE

VIERDEN HUN 60STE HUWELIJKSVERJAARDAG
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VOORUITBLIK
Anzegem zorgt voor het milieu
HENRI VERPOORT EN JACQUELINE DE RORE VIERDEN HUN 60 STE
HUWELIJKSJUBILEUM
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