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De volgende dagen ging men ook 
nog op bezoek in de verschillen-
de scholen. Dikke proficiat aan de 
directie, de leerkrachten en de leer-
lingen, want de ontvangst op iedere 
school was super. Stonden nog op 
het programma: een bezoek aan 
intercommunale Leiedal, aan een 
landbouwbedrijf, aan de vrijdagse 
markt in Vichte, aan Brussel, het 
bijwonen van een eucharistieviering, 
een wandeling in het Sint-Arnoldus-
park, …

Maar het hoogtepunt van hun 
bezoek was toch wel de inhuldiging 
van het ‘Pèrèrèplantsoen’ aan de 
Kleine Kluis in Gijzelbrechtegem. 
Beide burgemeesters plantten een 
boom aan en het samenwerkings-
protocol werd ondertekend. Daarna 
was er uiteraard een klein feestje! 

We kijken terug op een heel ge-
slaagd bezoek en weten zeker dat 
dit de basis is van een vruchtbare 
samenwerking!V.

U.
: B

UR
G

EM
EE

ST
ER

 G
IN

O
 D

EV
O

G
EL

AE
RE

 –
 E

EN
 U

IT
G

AV
E 

VA
N

 D
E 

G
EM

EE
N

TE
 A

N
ZE

G
EM

. V
ER

SC
HI

JN
T 

11
 M

AA
L 

PE
R 

JA
AR

 –
8ST

E 
JA

AR
G

AN
G

 N
°6

CO
M

M
UN

IC
AT

IE
@

AN
ZE

G
EM

.B
E 

– 
05

6 
/ 

69
 4

4 
40

 –
 D

E 
VI

ER
SC

HA
AR

 1
, 8

57
0 

AN
ZE

G
EM

.

02

O P  E E N  L A N G  E N  M O O I  H U W E L I J K !

Het is officieel: we hebben een 
stedenband met het Afrikaanse 
Pèrèrè (Benin). De Beninese de-
legatie kwam begin mei hiervoor 
op bezoek en maakte kennis met 
de Anzegemse gemeenteraad, 
publieke diensten, scholen, land-
bouwprojecten, … Hoogtepunt 
was de feestelijke opening van het 
Pèrèrèplantsoen, met de onder-
tekening van de partnerschaps-
overeenkomst. Daarmee was de 
stedenband een feit. Op een lang 
en mooi huwelijk!

In 2016 gingen we op zoek naar een 
partnergemeente waarmee we een 
stedenband konden opbouwen. Een 
van de kandidaten was het Afri-
kaanse Pèrèrè. Het doel van deze 
stedenband is om kennis te delen, 
van elkaars cultuur te leren en/of om 
elkaar op een bestuurlijk niveau te 
ondersteunen.

De Afrikaanse delegatie landde hier 
op 2 mei en hun eerste indruk van 

ons belgenlandje? Koud! Maar ze 
vlogen er meteen in, want ze begon-
nen met een bezoek aan het recy-
clagepark. In Pèrèrè wordt het afval 
niet gerecycleerd en opgehaald, 
met als gevolg dat men het gewoon 
langs de weg gooit. Men beseft 
echter wel dat dit anders moet en ze 
zijn dus van plan om daar werk van 
te maken. Ondertussen stuurden ze 
ons al de eerste ideetjes door van 
hoe ze daar het afvalprobleem in 
eerste instantie zullen aanpakken: 
bv. een prijs voor wie het meeste 
afval ophaalt.

Daarna brachten ze een bezoekje 
aan de andere gemeentelijke dien-
sten. Ze stonden vooral versteld van 
de mogelijkheden die de kinderen 
hier hebben (sportlessen, kinder-
opvang, …) en van hoe onze dienst 
Bevolking werkt. 

Een waterdicht registratiesysteem 
om bv. de geboortes bij te houden 
kennen ze daar namelijk niet. 

STEDENBAND MET 
PÈRÈRÈ IS OFFICIEEL!
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Werk jij als ondernemer al met Payconiq, Joyn en Storesquare? Of hoor je het nu in Keulen donderen? Dan 
is deze infoavond zeker iets voor jou, want als ondernemer moet je mee in het digitale verhaal en daar willen 
we je graag een handje bij helpen!

Daarom organiseren we een infoavond op donderdag 28 juni om 19u30 in De Stringe (Ommersheimplein 4). Daarin 
komen drie sprekers de volgende toepassingen toelichten: Payconiq (geeft je klanten de mogelijkheid om te betalen 
met hun smartphone), Joyn (digitale klantenkaart, waarop al duizenden lokale handelaars zijn aangesloten), Stores-
quare (online shoppen bij de lokale handelaar). Aansluitend reiken we ook de Anzegemse Doend’rik uit en is er nog 
een receptie.

Gratis inschrijven via www.anzegem.be/digitaalnormaal of tel 056 69 44 31. Geen ondernemer, maar 
toch interesse? Schrijf je gerust ook in!

V E R H U U R D E R  Z I J N  E N  B L I J V E N
Infoavond voor verhuurders

Voldoet je woning aan de kwali-
teitseisen? Ben je op de hoogte van 
premies? Als verhuurder moet je aan 
heel wat regels voldoen en is het niet 
altijd gemakkelijk om te voorzien in 
een kwaliteitsvolle huurwoning.

Vele instanties kunnen je hierbij 
helpen zowel op inhoudelijk als op fi-
nancieel vlak. Je leert hun werking en aanbod kennen op deze infoavond.

Praktisch
Woensdag 27 juni 2018 | 19u30-21u | Gemeentehuis Anzegem. Inschrij-
ven is niet verplicht, maar wordt aangeraden: beterwonen@anzegem.be.

Kan je niet aanwezig zijn? Dit infomoment vindt ook nog eens plaats op 
donderdag 21 juni 2018 van 19u30 tot 21u in het stadhuis van Waregem. 

Deze avond is een samenwerking van:
Gemeente Anzegem, IGS Beter Wonen, RSVK, Intercommunale Leiedal 
en Provincie West-Vlaanderen.

Verhuurder zijn en blijven
Infoavond verhuurders  I  Anzegem

woensdag 27 juni 2018
Gemeentehuis Anzegem - Raadzaal

TE HUUR

Deze avond is een samenwerking van:
Gemeente Anzegem, Beter Wonen, RSVK Waregem, Intercommunale Leidal en Provincie West-Vlaanderen.

Van 19u30 tot 21u

Meer Info en Inschrijven: beterwonen@anzegem.be

Programma
• Welkom door schepen Rik Colman
• Voorstelling Intergemeentelijk 
 Samenverwerkingsverband “Beter 

Wonen”
• Kwaliteitseisen voor woningen, 

conformiteitstesten, welke premies 
zijn er?

• RSVK: Verhuur via het sociaal 
verhuurkantoor: iets voor jou?

• Provincie West-Vlaanderen: SVK-
premie, Bouwadvies

• De RenovatieCoach: 
renovatiebegeleiding: wat en hoe?

SLUITINGSDAGEN

Dinsdagnamiddag 19 juni zijn alle 
gemeentelijke diensten gesloten 
(Halle-Ingooigem). Op die dag 
zijn de recyclageparken ook in de 
voor- en namiddag gesloten. 

Door het BK Tijdrijden zijn de 
recyclageparken en de biblio-
theek ook op donderdag 21 juni 
gesloten.

Op ‘ommegangmaandag’ 25 
juni zijn volgende gemeentelijke 
diensten in Anzegem gesloten: 
hoofdgemeentehuis, sporthal en 
BKO en door de kermis in Vichte 
sluit het Sociaal Huis op maandag 
2 juli de deuren. De bib is op deze 
dagen wel open.

I

I N F O A V O N D  V O O R  O N D E R N E M E R S  &  U I T R E I K I N G  D O E N D ’ R I K
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HUISNUMMER DUIDELIJK ZICHTBAAR? 

Een duidelijk huisnummer. Sommige mensen zien er 
blijkbaar het belang niet van in, maar dit kan soms 
levensnoodzakelijk zijn. Vaak krijgen we te horen dat de 
hulpdiensten heel moeilijk het juiste huis vinden omdat 
het huisnummer ontbreekt of heel onduidelijk is.
Zo gaat er soms heel wat kostbare tijd verloren.
 
Wettelijk is iedereen verplicht om zijn woning of brie-
venbus van een huisnummer te voorzien dat vanaf de 
straat goed leesbaar is. 

Een huisnummer hoeft trouwens niet duur te zijn.  Je 
kan er een gratis aanvragen bij de dienst Bevolking in 
het gemeentehuis of het Sociaal Huis!

IDENTITEITSKAART VERLOREN OF GESTOLEN?
WAT NU?!

Bel dan meteen naar het gratis nummer van DOCSTOP: 
00800 2123 2123. Jouw kaart wordt dan onmiddellijk 
geannuleerd en geblokkeerd. Zo voorkom je het risico 
op frauduleus gebruik van je document en de eventuele 
financiële gevolgen (bv. openen van een telefoonabon-
nement, aankopen via de post, …). Ook de elektroni-
sche functies van jouw id-kaart zullen direct en definitief 
ingetrokken worden.

Wat gebeurt er na jouw telefoontje?
Jouw document wordt na slechts enkele minuten 
vermeld op de site www.checkdoc.be. Deze website 
wordt door banken en andere instanties gebruikt om 
na te gaan of een identiteitsdocument bekend staat als 
gestolen, verloren, verstreken of ongeldig. 

Je hebt gebeld, en dan?
• Diefstal: doe ook aangifte bij het politiebureau. 
• Verlies: ga naar jouw gemeentehuis. Buiten de ope-

ningstijden kan je bij de politie terecht. 

Belangrijk: als het verloren document een verblijfstitel is, 
moet je altijd eerst aangifte van het verlies doen bij de 
politie alvorens naar het gemeentehuis te gaan.

ABONNEMENT DE LIJN VOOR PERSONEN MET 
EEN HANDICAP VOORTAAN OP MOBIB-KAART

Papieren abonnementen voor Personen met een 
Handicap (PmH) van De Lijn worden niet langer 
aanvaard na juni 2018. Vanaf 1 juli 2018 kan je enkel 
nog gebruik maken van PmH-abonnementen op een 
MOBIB-kaart. Die kaart op zich is geen abonnement, 
je kan er verschillende PmH-abonnementen van de 
verschillende vervoermaatschappijen op opladen. 
Iedere persoon met een handicap wordt door De Lijn 
aangeschreven om zijn/haar abonnement te laten 
overzetten op een MOBIB-kaart.

Wie heeft recht op een gratis Omnipas?
Je krijgt als persoon met een handicap een gratis 
Omnipas als je gedomicilieerd bent in het Vlaams 
Gewest én ingeschreven bent bij het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap (VAPH), een 
tegemoetkoming krijgt van de Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid (FODSZ), het zorgbudget 
ontvangt voor ouderen met een zorgnood (voordien 
THAB) of door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd 
bent op bijzondere tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen (BTOM). 

www.delijn.be/pmh-mobib. 
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Facebook nuttig gebruiken
ma | 8u45-12u | 40 lestijden | 1ste les: 17 september 2018 | € 70
Je leert hoe je facebook kan gebruiken om te communiceren en informatie 
te delen met vrienden en familie. Het beheren van privacy-instellingen, het 
aanmaken van groepen en taggen komen aan bod.

Ontdek de Android tablet/smartphone
di | 9u-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 11 september 2018 | € 100 
Je gaat aan de slag met je eigen tablet of smartphone en je maakt kennis 
met de belangrijkste instellingen en apps.

Haal meer uit internet
di | 13u15-16u | 60 lestijden | 1ste les: 11 september 2018 | € 100 
Maak op een gestructureerde manier kennis met de wereld van het internet: 
surfen, gebruik van zoekmachines, downloaden, mailen, chatten…

In de cloud met iPad/iPhone
woe | 8u45-11u30 | 60 lestijden | 1ste les: 12 september 2018 | € 100 
Via iCloud ben je op een handige manier verbonden met al je Apple-appara-
ten. iCloud zorgt ervoor dat je altijd de meest recente versies van je belang-
rijkste documenten, apps, notities en contacten bij de hand hebt. Met iTunes 
kan je je collectie muziek, films, apps… bekijken, beluisteren, uitbreiden en 
delen…

Fotoboek maken
do | 13u15-16u | 40 lestijden | 1ste les: 13 september 2018 | € 70
In deze korte opleiding leer je in eerste instantie je eigen foto’s bewerken, 
om dan vervolgens een prachtig fotoboek samen te stellen. 

Multimedia 1: werken met foto’s
vr | 9u-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 14 september 2018 | € 100
In deze opleiding leer je omgaan met digitale foto’s: hoe zet je je foto’s op 
computer, hoe kan je ze bewerken, laten afdrukken of een digitaal album 
samenstellen.

Praktisch
Lessen vinden plaats in het vroeger PC-lokaal gemeenteschool Vichte (Beu-
kenhofstraat 38). Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Inschrijven kan in het Sociaal Huis, bij dienst Sociaal Welzijn (L. Bauwens-
straat 40 | 056 78 26 23 | dienstsociaalwelzijn@anzegem.be).

PAMPERS MAAT 6 GEZOCHT!

Al enige tijd kan je jouw luieroverschotten deponeren in de pamperbank. Op 
die manier steun je de kansengroepen voor wie de aankoop van luiers een 
grote hap uit hun gezinsbudget neemt. We zijn nu vooral op zoek naar luiers 
maat 6. Je kan deze brengen naar: Gemeentehuis Anzegem, De Vierschaar 1 
Bib Anzegem, Landergemstraat 1A / Sportdienst Anzegem, Landergemstraat 
1 / Prima, Oostdorp 1 / BKO De Kapoen, Vichtstesteenweg 115 / BKO Het 
Speelhuis, Pastoor Verriesstraat 12 / Sociaal Huis, Lieven Bauwensstraat 40 

Meer info: lissah.defraeye@anzegem.be of sarah.callens@anzegem.be



kalender 
J U N I

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

CULTUUR  

PRESENTATIEDAG 
GEMEENSCHAPSCENTRUM 
ANZEGEM
J MENSINDEZAAL(T)

DO 7 VAN 18U30 TOT 21U 

GROEPSTENTOONSTELLING 
KUNSTKRING CENTAURA
J OUDE KERK(V) 

ZA 9 OPEN VAN 13U TOT 18U / OOK OP 

ZO 10

` met werk van Aline De Ruyck, Dirk De 

Jonghe (olieverfschilderijen), Kristine 

Cnudde, Lina Ceulemans (keramiek), 

Leonardo Lesafre (aquarel), Rita 

Wildro (pastelschilderijen), Philippe 

Bossens (cartoons), Eddie Thienpont 

(houtsculpturen), Marina Mekeirle 

(fotografie), Donald Gabriels, Jessie 

Myttenaere (schilderijen) / gastexposant 

is Jenny Reynaert (bronzen beelden en 

keramiek) 

INFOAVOND: 
EHBO in het gezin
J DE STRINGE(V) 

VR 15 OM 19U30 

` leden: €5 – niet-leden: €8 

` org. Femma Bruisend(V) 

LEES- & SCHRIJFWORKSHOP
rond Streuvels’ roman “De 
Vlaschaard” door Bart Plouvier
J HET LIJSTERNEST INGOOIGEM 

ZA 16 OM 14U & OOK OP ZO 17

TENTOONSTELLING KOESTER 
KUNST 2018 
t.v.v. Kinderkankerfonds Koester
J OUDE KERK(V)

 ZA 16, OPEN OP ZA EN ZO VAN 14U 

TOT 18U / OOK OP ZO 17, ZA 23 EN 

ZO 24

` Deelnemende kunstenaars: Sonja Bulteel, 

Dirk Bossouw, Paul Cannie, Marc Desmet, 

Gilbert Vangampelaere (Beritos), Ronny 

Vanmaele (schilderkunst, keramiek, 

beelden en teksten) 

VIVA-VOORDRACHT 
gelaatsverzorging 
J CAFÉ-ZAAL DE SPORTDUIF

VRIJDAG 22 JUNI OM 19U 

Seizoen 18.19

Gemeenschapscentrum Anzegem

FEEST

GAPERSFEESTEN ANZEGEM
J SPORTHAL ANZEGEM

ZA 23 OM 18U30 

` Finale Gaperkesverkiezing

` vanaf 20u optredens van Marble (lokaal 

Anzegems rocktalent), Still Crazy 

(partycovers) en Dilly Boys (alternative 

DJ set)

` gratis inkom 

33E EETFESTIJN VOLKSE 
KERMIS
J ZAAL SANICOMFORT, KERKSTRAAT 

131(A) 

ZO 24 OM 11U30 

` €16 (volw) - €8 (-12j.)  

` 0478 36 40 67



Jouw activiteit in de UiT-agenda van juli? Geef die dan voor 
14 juni door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in 

week van 2 juli en bevat alle activiteiten tot en met 27 augustus 2018.

SENIOREN

FIETSTOCHT ANZEGEM
(15 tot 20 km)
J ZAAL ANSOLD(A)

DO 28 OM 14U 

` org. Sportdienst Anzegem

JEUGD

SPELLETJESNAMIDDAG
J BIB ANZEGEM 

VR 8 OM 15U30

 

NACHT VAN HET ZOOGDIER
J BOOMKLEVER SINT-

ARNOLDUSPARK(T) 

` za 16 om 14u30 

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

VARIA

VOORDRACHT 
“Nacht van het zoogdier”
J BOOMKLEVER SINT-

ARNOLDUSPARK(T) 

VR 15 OM 19U30 

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

PRIJSKAARTING BIEDEN EN 
MANILLEN
J CAFÉ-ZAAL DE SPORTDUIF 

ZATERDAG 16 JUNI OM 17.30U

QUIZ BEKER VAN DE 
BURGEMEESTER
J ZAAL SANICOMFORT, KERKSTRAAT 

131(A)

VR 22 OM 19U30 

` ronde 4

` org. Volkse Kermis

SPORT

14 E HOOITOCHT
J STARTPLAATS: KLEINE KLUIS(G) 

DI 26 STARTUREN: 7U-15U

` 6-12-18-24 km 

` org. De Textieltrekkers(V)

71STE

LIVE OP           

HIGH QUALITY WOODCARE PRODUCTS

Anzegem • Waregem • Deinze • Roeselare
Dendermonde • Spiere • Opwijk • Brugge • Ieper • Waasten

www.delruerent.be • info@delruerent.be
056 70 67 88 • 0473 94 96 23

 

een buiten-kans!

online contactlenzen met advies
.eu

BVBA

GROND- &
AFBRAAKWERKEN

D’HAENE  BETONWERKEN BVBA

europe

Org.: vzw KWC Yvegem Sportief  

VAN MARCKE
ADVOCATEN

WWW.HALLE-INGOOIGEM.BE

HALLE-INGOOIGEM
DINSDAG
19-06-2018  Winnaar 2017: Arnaud Démare

 VDC-INOX CIRANOVA CLASSICS

AMPE
RENAULT TRUCKS
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H E B  J I J  R E C H T  O P  E E N  T O E L A G E ?

Wist je dat onze gemeente beschikt over heel wat sociale toelagen? Hieronder vind je een kort overzicht. 
Voor je een aanvraag doet, lees je best eerst de volledige voorwaarden na in de folder die je vindt in het ge-
meentehuis, Sociaal Huis of op de website!

ZORGTOELAGE
Voor personen die beschikken over recent RIZIV-attest 
(2017) of over attest FOD Sociale Zekerheid en op 1 
januari 2018 gedomicilieerd zijn in onze gemeente. Dit 
moet tijdens de maand juni aangevraagd worden en kan 
niet gecombineerd worden met de gezinstoelage. Indien 
gezinstoelage voordeliger, wordt deze toegekend. 

Wat bij opname in een woonzorgcentrum (WZC)?
Indien domicilie in Anzegem of indien in een WZC in de 
gemeente gedomicilieerd, kan men enkel nog in aan-
merking komen voor de gemeentelijke gezinstoelage. 

TOELAGE VOOR DAGOPVANG
Voor ouderen of personen met een handicap, gedo-
micilieerd in Anzegem, die in hun thuismilieu verzorgd 
worden en overdag/’s nachts naar een dag- of nacht-
centrum gaan. Vanaf 65 jaar OF indien jonger medisch 
bewijs van dementie voorleggen

TOELAGE VOOR KORTVERBLIJF
Voor ouderen of personen met een handicap, gedomi-
cilieerd in Anzegem, die vanuit hun thuissituatie tijdelijk 
opgenomen worden in een erkende instelling voor kort-
verblijf met de bedoeling daarna opnieuw thuis verzorgd 
te worden. Vanaf 60 jaar OF bewijs handicap via RIZIV- 
of FOD-attest.

TOELAGE PALLIATIEVE THUISZORG
Voor palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de 
geneeskundige verzorging, de verzorgingsmiddelen en 
de hulpmiddelen. Je moet in de gemeente wonen op het 

ogenblik van de aanvraag en een gelijkaardige premie 
verkregen hebben via het RIZIV en hiervan een attest 
(te bekomen via het ziekenfonds) of rekeninguittreksel 
waarop premie aangeduid staat, kunnen voorleggen.  

VAKANTIETOELAGE
Voor personen met een handicap of langdurig zieken als 
tussenkomst in de kosten van een aangepast vakan-
tieverblijf in binnen- of buitenland. Moet binnen de 3 
maand na afloop van de vakantie aangevraagd worden, 
breng attest vakantie mee.

TOELAGE VOOR GEZINNEN MET EEN BE-
SCHEIDEN INKOMEN
Gezinnen of alleenstaanden die thuis of in een voorzie-
ning verblijven en in de gemeente gedomicilieerd zijn, 
kunnen een gezinstoelage ontvangen tussen de 25 en 
de 140 euro. Welke inkomens hiervoor in aanmerking 
worden genomen, vind je terug in de folder en op onze 
website.
Aanvragen:  In de loop van de maand juni. Meebrengen: 
aanslagbiljet belastingen inkomsten 2016 en aanslagbil-
jet onroerende voorheffing 2016 indien andere eigen-
dommen dan eigen woning.

MEER INFO? 
Dienst Sociaal Welzijn (L. Bauwensstraat 40), tel 056 78 
26 23 of dienstsociaalwelzijn@anzegem.be.
Als je vorig jaar een toelage hebt ontvangen, dan krijg je 
automatisch de nodige aanvraagformulieren opgestuurd. 
Geen formulieren ontvangen, maar denk je toch in aan-
merking te komen? Contacteer ons gerust!
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Anzegem bevrijd.

B O E K E N V E R KO O P 
vrij 22, za 23 en ma 25 juni I bib Anzegem I tijdens de openingsuren | 5 voor 1,10 euro

Nood aan extra leesvoer tijdens de vakantie of ben je gewoon gek van boeken? Tijdens onze boekenverkoop kan 
je romans en informatieve boeken vinden voor jong en oud aan een klein prijsje. 
Kom snuisteren op vrijdag tussen 15u en 19u, op zaterdag tussen 11u en 15u en op maandag tussen 16u en 19u.

Meer info: bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22

Op zondag 19 augustus ben je tussen 13u30 en 18u op 
8 locaties welkom. Daar brengen onze lokale toneel-
groepen waarheidsgetrouwe evocaties van aangrijpende 
scènes uit onze plaatselijke oorlogsgeschiedenis. Je kan 
terecht bij: Kasteel Hemsrode, Anzegem – Sprietstraat, 
Tiegem (site Victoria Cross) - Hoeve Dion De Clerck, 
Kaster - Lijsternest, Ingooigem - Kerkplein, Ingooigem 
Hoeve Freddy Vandemeulebroucke, Ingooigem  - Stenen 
Molen, Ingooigem – Oud Kasteel, Vichte

De toeschouwers kunnen in de loop van de namiddag 
vrij starten op om het even welke locatie, deelname aan 
dit theaterparcours is gratis. Elke scène wordt doorlo-
pend gebracht, neemt zo’n tiental minuten in beslag en 
wordt voorafgegaan door een korte inleiding door een 
verteller. 

Je kan onderweg ook terecht in twee horecazaken waar 
je kan genieten van muziek uit de “roaring twenties”. 

’s Avonds is er om 21u een multimediaal spektakel op 
de site van de Kleine Kluis. Op het reuzescherm (10m 
breed, stelling van 2 verdiepingen hoog, speelvlak van 
12m op 9m!) wordt een beklijvende videomix vertoond 
met iconische beelden uit de actualiteit en/of uit onze 
eigen oorlogsgeschiedenis, met daarbij tekst-, dans- en 
muziekfragmenten live en quasi simultaan op het podi-
um. Deze voorstelling duurt drie kwartier en richt zich 
naar alle leeftijden (vanaf ca 10 jaar).

Op zaterdag 8 september kan je om 16u of 19u in GC 
De Stringe terecht voor de herdenkingsvoorstelling 
WAR-rig, gebracht door de leerlingen en leerkrachten 
van de Kunstacademie, aangevuld met zangers en 
musici uit koor en muziekvereniging. Uitgangspunt is 
de site van de voormalige Duitse begraafplaats, die 
ondertussen als herdenkingsheuvel werd ingericht, en 

waar belangstellenden, mits inschrijving en als exclusief 
extraatje inbegrepen in hun ticketprijs, vóór aanvang van 
elke voorstelling op deze dag uitzonderlijk kunnen langs-
gaan voor een gidsbeurt door Filip Santens/ Jef Bogaert.

Tickets en informatie
Vanaf 8 juni bij de dienst Cultuur: € 5 vvk & 
€ 8 add 
www.anzegem.be/vuurlinie

I
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Samen met VZW Anzegem Cycling organiseren we op donderdag 21 juni 2018 het Belgisch Kampioenschap 
Tijdrijden voor de dames en heren elite. Deze wedstrijd zal voor verkeershinder zorgen.

Vanaf 8 uur is er een parkeerverbod en vanaf 11 uur is alle verkeer verboden op:
Oudenaardestraat - parking nieuwe kerk – Waregemstraat – Priester Daensstraat - Vichtseweg (Waregem) – Elsdreef 
(Waregem) - Ingooigemstraat (Waregem) – Brandgatstraat  - Razenheedstraat – Vichtsesteenweg  Stientjestraat – 
Bloeistraat – Lange winterstraat - Landergemstraat – Pastoor Verrieststraat – Guido Gezellestraat – Sint-Antonius-
straat – Hulstweg - Materzeelstraat – Heirbaan

Volgende straten zijn ingesloten door het parcours:
Wijnsbergstraat – Delfien Van Hautestraat – Priester Daensstraat - Blommestraat - Oude Elstweg – Elstweg – Hut-
tegem - R. Declercqstraat - Morgenzon - Engeldreef – Winterhoek – Sterhoek - Landergemweg - Scheihoekstraat 
– Oude Hulstweg

Tussen 11u en 19u kan er dus niemand met zijn auto op het parcours. Je kan het parcours ook niet dwarsen! Fiets-
sers (in kleine groepjes) en voetgangers mogen wel op het parcours. Wie door het parcours wordt ingesloten, raden 
we aan om de wagen voor 11u ’s morgens buiten het parcours te parkeren. 

Van 8 uur tot 20 uur is buiten het parcours een parkeerverbod ingesteld in volgende straten en parkings:
Hoekstraat, Grasstraat, Bosstraat (vanaf de Hoekstraat tot aan de Oudenaardestraat), Pieter Busschaertstraat, Klijt-
berg (vanaf de spoorwegbrug tot aan de N36), parking nieuwe kerk, parking Groene Duivels en Pareelstraat.

Problemen? Neem gerust contact op via tel 056 69 44 31 of info@anzegem.be. 

ZIN OM ER EEN DAGJE OP UIT TE TREKKEN?

Spring dan zeker eens binnen bij dienst Toerisme, want 
je hoeft het niet altijd ver te zoeken. Dienst Toerisme 
beschikt over heel wat inspirerende brochures, fiets-en 
wandelroutes, ... Niet alleen over Anzegem, maar ook 
over andere regio’s van ons land.

Meer info? Westdorp 3 - 8573 Anzegem, tel 056 68 82 
50 of toerisme@anzegem.
Ook bij onze toeristische ambassadeurs (herkenbaar 
aan de groene I) kan je voor toeristische tips terecht! 

BK TIJDRIJDEN OP 21 JUNI: 
VERKEERSHINDER!
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Dwars Door Anzegem (start aan sporthal Anzegem)
1ste-3de kleuter: 100m om 10u20 
1ste en 2de leerjaar: 400m om 10u30 
3de en 4de leerjaar: 600m om 10u40 
5de en 6de leerjaar: 1km om 10u50
Alle leeftijden: 5km en 10km (start om 11u15)

Voorinschrijving voor 21 juni: € 3 kidsrun en € 6 presta-
tieloop via de website
Dag zelf vanaf 9u30 tot 15 minuten voor de wedstrijd: 
€ 4 kidsrun en € 8 prestatieloop. Alles vindt plaats aan 
sporthal Torrebos. 

Sportmarkt (11u30-13u30)
Kom alle sporten die in onze gemeente aanwezig zijn 
ontdekken! Je kan deelnemen aan begeleide initiaties of 
sportproeven. Tijdens deze sportmarkt kunnen leerlin-
gen ook hun schoolsportprijs afhalen (als ze aan 2/3e 
van de activiteiten hebben deelgenomen (bv. fietscross, 
zwemmeeting, …)).
Alles vindt plaats in of rond de sporthal van Anzegem. 
Deelname is gratis.

Foodtrucks (12u-16u)
Na je loopwedstrijd of sportinitiaties een klein hongerke? 
Geen probleem, want wij zorgen voor foodtrucks! 

WK match Rode Duivels op groot scherm (14u-16u)
Kom mee supporteren!
Om 14u zal je op groot scherm de match van de Rode 
Duivels kunnen volgen. Ze spelen dan tegen Tunesië op 
het WK in Rusland.

www.anzegem.be/sportevent
www.dwarsdooranzegem.be

S P O R T E V E N T  O P  2 3  J U N I !
D w a r s  d o o r  A n z e g e m  /  S p o r t m a r k t  /  R o d e  D u i v e l s  o p  g r o o t  s c h e r m !

I

S N O E P E R TJ E S T O C H T

Fietsen of wandelen met hapjes en drankjes onderweg. 
Dat is het concept van onze Snoepertjestocht! 

PRAKTISCH
zondag 10 juni, start tussen 13u30-15u aan de Mensin-
dezaal (Westdorp 3). Hierbij heb je de keuze uit: 
• 15km gezinsfietstocht of 24km fietstocht
• 6,5km gezinswandeling of 10km wandeling
Voor 8 juni: € 4 per persoon, € 12 voor een gezin.
Dag zelf: € 5 per persoon, € 15 voor een gezin.
Alle deelnemende papa’s krijgen een extraatje voor hun 
vaderdag!

Inschrijven via www.anzegem.be/snoepertjestocht



Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?

VOORUITBLIK
Ontdek je eigen gemeente!
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