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

18 maart
te gast bij onze ondernemers

Taallab 
voor anderstalige ouders 

Annah
is op zoek naar jou!
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H A N D E L  G E E F T  D E  K E R N  B I J K O M E N D E  E N E R G I E !

We zijn dan wel een kleine gemeente, toch proberen we een krachtig ondernemingsvriendelijk beleid te 
voeren. Zo hebben we tal van initiatieven in het leven geroepen om onze lokale handelaars en bedrijven te 
ondersteunen. Daarnaast proberen we te werken aan bereikbaarheid, uitstraling en het versterken van onze 
dorpskernen. Handel geeft immers bijkomende energie aan onze dorpscentra!

Shop lokaal
Om onze inwoners te stimuleren lokaal te winkelen, lanceerden we drie jaar geleden de Anzegembon. Met deze 
bon kan je bij 171 Anzegemse ondernemingen betalen. Vorig jaar verkochten we voor ongeveer 20.000 euro aan 
Anzegembonnen en deelden we zelf ook voor 15.000 euro aan Anzegembonnen uit (jubilarissen, geboorte, ...)  Deze 
bedragen vloeien rechtstreeks terug naar onze lokale economie.

Stem op jouw Doend’rik
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. De genomineerden voor 2018 zijn ondertus-
sen bekend en nog tot 31 maart kan je je stem uitbrengen.
Genomineerden Doend’rik: 
Coiffure Sophie / De Stroomversnelling / Institute for Professional Care / The Staff Solutions / Bart Declercq / Trien 
Byttebier / Runners Expert / Dôlage / Trilec / Traiteur Vincent
Categorie Startende Doend’rik: Kaastaar / Café Renee /  Luckymar

Meer info over de genomineerden en stemmen kan via www.anzegem.be/doendrik.

Bedrijvengids
Ben je op zoek naar een schilder, bakker of ICT-bedrijf in jouw buurt? Dan kan je deze gemakkelijk terugvinden via 
www.anzegem.be/bedrijvengids. In deze gids zijn alle Anzegemse ondernemingen opgenomen (dat zijn er zo’n 
2.200!). 
Daarnaast geven we de startende ondernemer een duwtje in de rug. Wie dat wil kan één week gratis publiciteit ma-
ken op onze digitale borden aan de Stringe en aan sporthal Torrebos.

Vinger aan de pols
Omdat we willen weten wat er leeft bij de ondernemers en hen ook bij ons beleid willen betrekken, richtten we 5 jaar 
geleden de Raad voor Economische Dynamiek op. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
(ondernemers, Unizo, landbouw, …). Zij kunnen hun advies geven over beleidsbeslissingen die effect hebben op de 
lokale economie.

MET DE ANZEGEMBON 
SHOP JE LOKAAL!
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G R O T E  L E N T E S C H O O N M A A K
Doe mee aan onze grote zwerfvuilopruimactie!

Zin in een groter engagement? Word dan zwerfvuil-vrij-
williger. Meer info vind je op:  
www.anzegem.be/vrijwilligerswerk

S a m e n  m a k e n  w e  A n z e g e m  m o o i !

Wat is er leuker dan de lente te verwelkomen in een 
nette buurt?  Met de opruimdagen willen we streven 
naar een mooi Anzegem én een duidelijk signaal 
geven aan de vervuilers. Want zwerfvuil hoort niet 
thuis op straat!

Kriebelt het om te helpen? Dan ben je welkom op 
onze grote zwerfvuilopruimactie. Deze vindt plaats op 
zaterdag 24 maart 2018 om 9u aan de Stringe (Om-
mersheimplein 5). Wij geven je het nodige materiaal 
(zakken, grijptangen, fluohesje, handschoenen,…) en 
je kiest zelf het op te ruimen gebied. Kom je met een 
groep of vereniging, laat dan vooraf wel iets weten via 
kristien.meurez@anzegem.be. Na de opruiming, rond 
11u30, trakteren de minaraad en het gemeentebestuur 
de deelnemers op een drankje en een gadget.

Daarnaast werken we ook mee aan de Grote Lente-
schoonmaak, een campagne van de Mooimakers en 
afvalintercommunale Imog. Hou tussen 17 en 31 maart 
de grote lenteschoonmaak in een bepaald gebied en re-
gistreer je actie op www.letsdoitindevuilbak.be. Zo kan 
je opruimmateriaal en andere leuke gadgets aanvragen.

De gemeente Anzegem zoekt een 
bediende buitenschoolse kinder-
opvang (D1-3) voor een con-
tract van 18 maanden. Er is een 
werfreserve van 24 maanden van 
toepassing. Je staat in voor de 
creatieve buitenschoolse dagin-
vulling van kinderen tussen 2,5 en 
12 jaar oud. Kandidaturen moet je 
uiterlijk op 21 maart bij aangete-
kend schrijven versturen aan de 
Personeelsdienst, De Vierschaar 
1,  8570 Anzegem of overhandi-
gen in het gemeentehuis tegen 
ontvangstbewijs. 

Het OCMW Anzegem zoekt een 
schoonma(a)k(st)er (E1-3) voor 
de aanleg van een werfreserve, 
zowel deeltijds als voltijds en dit 
voor tijdelijke contracten/ver-
vangingscontracten binnen de 
thuiszorgdienst van het OCMW 
(dienstenchequebedrijf).

www.anzegem.be/vacatures 

V A C A T U R E S

Pesten, (vecht)scheiding, verliezen door de dood, verlies aan liefdevolle 
aandacht… . Heel wat kinderen worden geconfronteerd met diverse emoties 
en gevoelens. Emoties en gevoelens die niet altijd geuit worden en vaak 
kroppen kinderen dit op. Eens de emmer vol is, wordt er heel heftige gerea-
geerd. Daarom werkt de kinderopvang, in samenwerking met de Bleekwei-
de, ‘Gevoelsplekken’ uit.

De kinderopvang wil hiermee in de erkende locaties kinderen leren hun emo-
ties en hun gedrag op een opbouwende manier te (h)erkennen, benoemen 
en verwerken. Samen met de kinderen gaat men aan de slag en naar gelang 
hun eigen noden zal er de mogelijkheid zijn om een boze-plek, troost-plek, 
… te realiseren volledig op maat van de kinderen. 

G E V O E L S P L E K K E N  I N  D E  K I N D E R O P VA N G
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N I E U W E  R E N O V A T I E D Y N A M I E K :  A A N N E M E R S  G E Z O C H T !

In 2013 startte het project Warmer Wonen (intercom-
munale Leiedal i.s.m. de Zuid-West-Vlaamse ge-
meenten) met een duidelijk doel: tegen 2050 100.000 
woningen in Zuid-West-Vlaanderen renoveren tot 
BEN-niveau (Bijna-Energie-Neutraal). Om dat doel te 
bereiken, moeten we jaarlijks 3.000 woningen onder 
handen nemen. Dat zijn acht woningen per dag. 

De lat ligt hoog, maar het gaat de goede kant uit. Zo 
werden er in Zuid-West-Vlaanderen in 2016 meer dan 
dubbel zoveel Vlaamse renovatiepremies uitgekeerd in 
vergelijking met 2015. Tegelijkertijd kennen ook de lokale 
renovatiepremies een opvallende stijging. Als je zelf wil 
weten voor welke premies je in aanmerking komt, ga 
dan zeker langs bij het woonloket in het gemeentehuis. 

Ben je een aannemer, installateur, producent of leve-
rancier die duurzaam, vakbekwaam en energiebewust 
renoveren een warm hart toedraagt? Stel je dan voor 9 
maart 2018 kandidaat via www.leiedal.be/aannemersge-
zocht. Zo brengen we energiebewuste aannemers alvast 
bij de klant én omgekeerd!

Word jij onze 150ste eigenaar die 
een woning verhuurt aan het RSVK?

1 huurgarantie

2 onderhoud van de woning

3 geen gerechtelijke procedures

5 hoge renovatiepremies

6 verlaagd btw-tarief 
bij nieuwbouw

7 gratis renovatiebegeleiding

Zorgeloos
verhuren.

4 geen risico op leegstand 8 verlaagd tarief op 
de onroerende voorheffing

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem vzw
Schakelstraat 41, 8790 Waregem

056/62.98.93   info@rsvk.be 
   www.rsvk.be
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4 D E  E D I T I E  T E  G A S T  B I J  O N Z E  O N D E R N E M E R S

23 BEDRIJVEN ZETTEN 
OP ZONDAG 18 MAART 

HUN DEUREN OPEN!

• zo 18 maart
• 10u-17u
• Als je vier bedrijven, op een 

verschillend adres, bezoekt, 
maak je kans op één van de tien 
Anzegembonnen t.w.v. 50 euro. 
Een deelnemerskaartje vind je 
bij de deelnemende bedrijven.

• Bij elk bedrijf krijg je wel iets 
aangeboden, kan je hele mooie 
prijzen winnen of zijn er demo’s 
en zelfs modeshows!

• Ontdek het volledige program-
ma op www.anzegem.be/tegast

I
P R A K T I S C H

Benieuwd hoe het er bij onze lokale ondernemers achter de schermen 
aan toe gaat? Dan is de vierde editie van ‘Te gast bij onze ondernemers’ 
de ideale gelegenheid! Bovendien maak je kans op een Anzegembon 
van 50 euro als je vier bedrijven bezoekt!

Dit zijn de deelnemende bedrijven: 

• Aideen Hair & Beauty (Grote Leiestraat 20), gloednieuw beautysalon
• Anzie Boetiek (Dorpsplein 1), hedendaagse en stijlvolle merkkledij
• Architect Assistentie (Wortegemsestw. 1), bouwkundig tekenbureau
• Bibliotheek (Landergemstr. 1a), wetenschap en techniek met proefjes
• Bloemen Depraetere Frank (Schaagstr. 66), bloemen- en plantencreaties
• Bloemgroen D’haene (Heuntjesstraat 29), jouw feest, ons accent!
• Brouwerij ‘T Verzet (Grote Leiestraat 117), ontdek hun nieuwste bier!
• Camanelli (Grote Leiestraat 108), schoonheidsinstituut met vakkennis
• Car Square (Grote Leiestraat 117), spuitcabine is de echte eye-catcher
• Wijnen Chris Peers (Heuntjesstr. 29), van boordevol tot glashelder leeg
• Devogelaere Recyclage (Huttegem 22), recycleren van steenpuin, ...
• De Stroomversnelling (Razenheedstraat 10), alternatieve energie
• Fun 2 Jump (Razenheedstraat 10), springpret voor de kinderen!
• Garage Colpaert (Vossestraat 54), moderne garage en carrosserie
• Gedelec (Stientjesstraat 42), wafelijzers, plancha’s, demo’s, proevertjes
• Green Point Supplies (Grote Leiestraat 117), groen CNG-tankstation
• Land van Streuvels (Schellebellestraat 11), nieuwe vakantiewoning
• M’ellani boutique de lingerie (Kerkstraat 4a), prikkelende lingerie
• Runners Expert (Kerkstraat 125), de loopspeciaalzaak in de streek
• Schoonheidsinstituut Fien (Kerkstr. 50a), huidverbetering- en verjonging
• Serases (Knokstraat 31A), sportieve atracties en ander verhuurmateriaal
• Close2u (Vichteplaats 43 0001), lifestyle voor hem & haar
• The Staff Solutions (Vichteplaats 43 0002), support in informaticawereld
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CULTUUR

 
VOORLEESUURTJE
Wetenschap & techniek

VR 09.03

J BIB ANZEGEM 

` org. Bib Anzegem 

LEZING
Gelovig getuigen met fierheid

VR 09.03  19u30  
J SINT-STEFANUSKERK(V)

`  door Mieke Van Hecke 

` € 5 

TENTOONSTELLING LEON 
ENGELEN (SCHILDERIJEN)

ZA 10.03

J OUDE KERK(V) 

` ook op zo 11

HANDLETTERING 
MA 12.03  19u30  

J BIB INGOOIGEM

` € 4

` m.demeulemeester@scarlet.be

` ook op 19.03

` ism KVLV Ingooigem

KOKEN OP DRUKKE 
WERKDAGEN 

DI 13.03  19u  
J DE STRINGE (V)

` org. Femma Bruisend Vichte

DIGIE CAFÉ: EHBO 
WO 14.03  18u30  

J BIBLIOTHEEK ANZEGEM – 

UITLEENPOST VICHTE 

` org. Bib Anzegem

15u30

14u-18u

 

MIJN BROER EN IK
door Pieter Verelst

VR 16.03

J ZAAL ANSOLD(A) 

` Humor

` € 13

` org. GC De Zinnen Anzegem m.m.v. 

JHTopetegaere, CC De Schakel Waregem 

& De Kortrijkse Schouwburg

TIJD IS ALLES
door Yevgueni

ZA 17.03  20u  
J CC DE SCHAKEL WAREGEM 

` muziek

` € 21

` org. CC De Schakel Waregem m.m.v. GC 

De Zinnen Anzegem

VINCENT, KUNTSCHILDER, 
BRIEFSCHRIJVER, GODZOEKER
Nacht van de geschiedenis

DI 20.03

J GEMEENTESCHOOL INGOOIGEM  

` lezing door Priester Mark Delrue

` 20u

` org. Davidsfonds Tiegem-Ingooigem

ONZE KOEN 
door Theater Malpertuis

DO 22.03  20u  
J DE STRINGE

` € 14 

` org. GC De Zinnen Anzegem m.m.v. Lust 

in ’t Schoone Ingooigemorg. Femma 

` een liefdesgeschiedenis, even hilarisch 

als herkenbaar. Het is ook het verhaal van 

ouders die kinderen opvoeden. Met Peter 

De Graef en Tania Van der Sanden.

20u

20u

 

NIET VERGETEN
door Hoge Fronten

ZA 24.03

J CC DE SCHAKEL WAREGEM 

` voor kinderen vanaf 7 jaar en familie

` org. CC De Schakel Waregem m.m.v. GC 

De Zinnen Anzegem

PAASSTUKJE
Viva-Bloemschikken

VR 30.03  19u  
J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

TENTOONSTELLING GEORGES 
SCHELSTRAETE

ZA 31.03

J OUDE KERK (V) 

` open op do, za en ma van 14u tot 18u en 

op vr en zo van 10u tot 18u 

` t.e.m. 22 april

VAN BACH TOT VANDAAG
Concert 

ZO 01.04  11u  
J OUDE KERK(V) 

` door Claire Delplanque (viool Solo) 

` n.a.v. tentoonstelling Georges Schelstraete

19u



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

14 maart door via www.
uitdatabank.be. Dit infoblad 
wordt verdeeld in week van 2 
april en bevat alle activiteiten 

tot en met 30 april 2018.

SENIOREN

 
PEULVRUCHTENPARADE
Voordracht

DI 13.03

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

REANIMATIE BIJ 
VOLWASSENEN MET AED-
TOESTEL

DI 20.03   
J GASTHOF ’T PARK(T) 

`  056 68 73 10

` org. Vief Anzegem 

FIETSTOCHT HEIRWEG 
DO 29.03

J DE SPELDOORN(H) 

` 15 à 20km

` org. Sportdienst

14u30

14u

14u

JEUGD

 
NEONNACHT
Fuif

ZA 17.03

J DE STRINGE (V)

` org. KSA Vichte meisjes

21u

FEEST

 
EETFESTIJN SV INGOOIGEM – 
BARBECUE MET FRIETJES

ZA 18.03

J ZAAL DE LINDE(I) 

` €16-€9 

` Res.: 0497 43 01 21

KAAS- EN WIJNAVOND
ZA 24.03   

J OC GROENINGEN(K) 

`  € 16, kind € 9 

` org. KVLV Tiegem-Kaster org. Vief 

Anzegem 

BREUGELFESTIJN 
WIELERVRIENDEN INGOOIGEM 

ZA 24.03

J ZAAL DE LINDE(I) 

` € 17 (€10 voor kinderen) 

` info: 0499 46 65 11 

11u30

19u30

19u

VARIA

 
INFODAG SINT-VINCENTIUS 
ANZEGEM

ZA 17.03

PRILLE VOORJAARSBLOEIERS 
IN HET ST.-ARNOLDUSPARK
ZO  18.03   

J VITAL MOREELSPLEIN(T) 

`  org. Natuurpunt Krekel Anzegem 

14u-18u

14U30

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

“Mijn broer en ik” op vrijdag 16 maart in zaal Ansold.
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J Kleine Kluis 
Inschrijven in het Sociaal huis (Sociaal Welzijn) 
of tel 056 78 26 23 | mantelzorg@anzegem.be
www.anzegem.be/mantelzorg

A N N A H  I S  M I S S C H I E N  O P  Z O E K  N A A R  J O U !

Je rijdt graag met de auto? Je bent graag met mensen bezig? Heb je wat uurtjes vrij en een eigen wagen?
Dan ben jij een geschikte kandidaat voor ANNAH.

Annah is een zorgnetwerk van vrijwilligers binnen het Sociaal Huis. Annah staat in voor het vervoer van mensen met 
een zorgvraag, mensen die zelf niet meer met de wagen rijden (of enkel korte afstanden) en geen beroep kunnen 
doen op familie of vrienden.  

Help hen en word chauffeur bij Annah! 
Hierbij bepaal je uiteraard zelf naar waar en wanneer je wil rijden. Wij bieden hiervoor een kilometervergoeding (€ 
0,34/km) en een degelijke verzekering voor jou en je wagen.  Je komt terecht in een toffe bende vrijwilligers die op 
regelmatige basis samenkomen om ervaringen uit te wisselen, iets leuks te doen met de groep, ...
Dit vrijwilligerswerk mag gecombineerd worden met ziekte-uitkering, werkloosheid, pensioen, ... 

Interesse?
tel 056 78 26 23 of annah@anzegem.be of kom binnen in het Sociaal Huis (Lieven Bauwensstraat 40). Een mede-
werker van ANNAH komt dan volledig vrijblijvend langs.

I N FO M O M E N T  M A N T E L ZO RG E R S

Er bestaan tal van hulpmiddelen die het leven van een 
zorgbehoevende sterk kunnen verbeteren. Daarover 
geven we graag wat info tijdens dit infomoment.

Eerst is er een algemene inleiding over de verschillende 
soorten hulpmiddelen en daarna kan je twee treftafels 
kiezen: 
• mobiliteit: loophulpmiddelen,  hellend vlak, scooter, 

parkeerkaart,…
• comfortabel wonen: gratis advies aan huis door 

ergo, bad-,til-en traplift, douchestoel,…
• veiligheid: sleutelkast, personenalarm, gsm, bewe-

gingsmelder…
• dagelijkse hulpmiddelen: hulpmiddelen voor bij het 

eten, aankleden, lezen, incontinentiehulpmiddelen,... 
  

DI 14.03 14U-16U

I
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T A A L L A B
W A A R  A N D E R S T A L I G E  O U D E R S  E L K A A R  O N T M O E T E N

DY ZO :  H E T  A N K E R  VO O R  Z E L FS TA N D I G E N  I N  M O E I L I J K H E D E N

Ben je zelfstandig en ervaar je moeilijkheden op bepaalde vlakken? Wil je als ondernemer jouw zaak gezond hou-
den en brengt dit enkele vragen met zich mee? Al te vaak wachten zelfstandigen te lang om hulp in te schakelen 
en zo eindigen veel ondernemingen in stopzetting of faillissement. Dat moet beter! De dienst Dyzo kan helpen.

Dankzij het hulpverleningsaanbod van Dyzo kunnen zelfstandigen rekenen op kosteloze, vertrouwelijke en des-
kundige begeleiding in geval van nood. Ongeacht of je jouw zelfstandige activiteit nog 
uitoefent of reeds beëindigd hebt, Dyzo kan helpen. Men biedt een mening, een opinie en 
een advies over een praktische oplossing voor jouw probleem. Dyzo houdt een twee-
maandelijkse zitdag in het Sociaal Huis van Anzegem. Dit telkens de laatste dinsdag van 
de even maanden, van 16u30 tot 18u30.

Dinsdag 27/02/2018 Dinsdag 24/04/2018 Dinsdag 26/06/2018
Dinsdag 28/08/2018 Dinsdag 30/10/2018 Dinsdag 18/12/2018

Dyzo - Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel
tel 0800 11 106  |   info@dyzo.be   |   www.dyzo.be 

Eind vorig jaar lanceerde het Sociaal Huis, in samenwerking met Vrije Basisschool De Ranke, het proefpro-
ject ‘Taallab’. Dit is een plek waar anderstalige ouders met kinderen in het basisonderwijs elkaar ontmoeten. 

Dit project wil ouders in een gezellige sfeer vertrouwd maken met de Vlaamse schoolcultuur en Nederlandse taal. Zo 
bespreken ze schoolbrieven, wordt er een bepaald thema toegelicht, beantwoorden we de vragen van ouders, … 

Dit Taallab vindt elke vrijdag plaats van 8u30 tot 9u45 in VBS De Ranke, Kerkdreef 4. Anderstalige ouders wiens kin-
deren in een andere school zitten en dus moeilijk in Vichte raken, mogen een seintje geven. Dan zoeken we samen 
naar een oplossing.

lissah.defraeye@anzegem.be (Sociaal Huis)
kathleen.dewaele@vbsving.be (VBS De Ranke

I

I
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Anzegem bevrijd.

Bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan in 2013 was één van de doelstellingen dat we “de Groote 
Oorlog” op gepaste wijze wilden herdenken en dat 2018 hét kernjaar hiervoor zou worden. Ondertussen is al 
heel wat voorbereidend werk in gang gezet en bereiden een aantal werkgroepen vier projecten voor onder 
de algemene titel “Vuurlinie”. Het programma ziet er momenteel als volgt uit:

Woensdag 15 augustus: jongerennamiddag met creatie van een passend kunstwerk

Zondag 19 augustus: 
13u30-18u: theaterparcours 
Op 8 locaties door onze gemeente brengen onze lokale toneelgroepen waarheidsgetrouwe evocaties van aangrij-
pende scènes uit de plaatselijke oorlogsgeschiedenis. De toeschouwer krijgt een beeld van wat de Groote Oorlog 
voor ons heeft betekend en wat oorlogsgeweld overal met mensen doet. 
Elke scène wordt doorlopend gebracht en neemt zo’n tiental minuten in beslag. ‘Vliegende brigades’ op de fiets 
brengen je onderweg in de juiste sfeer. Je kan ook in een tweetal horecazaken terecht waar je geniet van muziek uit 
de “roaring twenties”, gebracht door een delegatie van onze plaatselijke harmonieën. 
Om 21u start een hedendaags multimediaal slotspektakel op de site van de Kleine Kluis, onder leiding van concept-
regisseur Jan Dekyvere. Op het reuzescherm (10m breed!) een beklijvende videomix van beelden uit de actualiteit 
en/of uit onze oorlogsgeschiedenis, met  tekst-, dans- en muziekfragmenten live en quasi simultaan op het podium, 
eveneens door lokaal talent vertolkt. 

Zaterdag 8 september:
In GC De Stringe brengen de leerlingen en leerkrachten van de Kunstacademie, aangevuld met zangers en musici 
uit Anzegemse koren en muziekverenigingen, om 16u en om 19u een gebalde herdenkingsvoorstelling van 1 uur. 
Uitgangspunt is de site van de voormalige Duitse begraafplaats, die inmiddels als herdenkingsheuvel werd ingericht, 
en waar belangstellenden voor aanvang van de voorstelling uitzonderlijk kunnen langsgaan voor een gidsbeurt.   

Maandag 10 en dinsdag 11 september:
Themadagen in het St. Arnoldusdomein voor alle leerlingen van alle lagere scholen in de gemeente.

JONATHAN D’HONDT  WINT CULTUURTROFEE

Jonathan kreeg de muziek met de paplepel mee en na zijn middelbare studies koos hij  
voor de richting muziekproductie aan het conservatorium van Gent. In 2005 studeerde 
hij af als producer jazz en lichte muziek. Twee jaar later richtte hij zijn eigen popschool 
op. Het Muziekhuis telt vandaag meer dan 300 leerlingen die er terecht kunnen voor 
lessen instrument, zang en theater en is een vaste waarde geworden in Anzegem en 
ver daarbuiten. Daarnaast is Jonathan ook heel actief in het plaatselijk socio-cultureel 
verenigingsleven, waar men graag een beroep doet op zijn vakkennis en ondersteu-
ning voor de organisatie van tal van initiatieven.
Jonathan ontving een kunstwerk van Laura Tack , afkomstig uit Vichte en momenteel 
werkzaam in het buitenland.  

H E R D E N K I N G  ‘ G R O O T E  O O R L O G ’

Dit evenement maakt deel uit van GoneWest, de culturele herdenking van WO I door de Provincie 

West-Vlaanderen. Meer info op www.gonewest.be



V R I J E  T I J D 11

EEN SKATE-PLEK IN ANZEGEM?
Beslis mee!

Ben je een skater, ken je een skater? Wil je een plekje waar je kan skaten in Anzegem? Wil je ook 
jouw zegje doen? Kom af op woensdag 14 maart om 14u naar de sporthal in Anzegem!

J O U W  R E C L A M E  I N  D E  S P O RT H A L ?

Wil je met jouw bedrijf of vereniging via advertentie-
borden reclame maken in de Sporthal van Anzegem? 

Deze advertentieborden (1,4 meter op 1 meter) staan in 
de grote sportzaal en zijn ook zichtbaar vanuit de inkom-
hal en de cafetaria boven. 

Het oude reglement hebben we hiervoor geactualiseerd 
en aangepast aan de nieuwe noden. Zo kunnen erkende 
sportverenigingen een financiële ondersteuning krijgen 
als ze samen met een bedrijf reclame voeren of een 
bedrijf bij de gemeente kunnen aanbrengen. 

Tarieven?
• commercieel bedrijf: € 250 per paneel per jaar
• erkende sportvereniging: € 150 per paneel per jaar
Wie een tweede paneel binnen eenzelfde genummerde 
zone plaatst, krijgt een korting van 25 euro. 

Interesse? Of graag meer info? 
www.anzegem.be/reclamesporthal
Sportdienst Anzegem, Landergemstraat 1, 056 68 02 02 
of sportdienst@anzegem.be

PA A S VA K A N T I E
aanbod en inschrijvingen voor kinderen

Op zoek naar leuke activiteiten of kampen voor jouw 
kind tijdens de paasvakantie? Bekijk dan hier ons 
aanbod: www.anzegem.be/kriebelkrant.  Via de scho-
len geven we ook een kriebelflyer mee.

Interesse?
Schrijf jouw kind dan zeker op voorhand in via  
www.i-school.be/admin.
De inschrijvingen starten op:
• maandag 19 maart om 19u voor buddy en sport-

kampen
• woensdag 21 maart om 19u voor Buitenschoolse 

Kinderopvang

De eerste keer? 
Meld je dan aan via www.anzegem.be/nieuweinschrij-
ving. Na de verwerking van de gegevens ontvang je 
je inloggegevens en meer informatie over het inschrij-
vingsprogramma i-school.  

L E R A R E N K A A R T :  J E  V I N D T  Z E  I N  D E  B I B !

De kaarten zijn te vinden in de bibliotheek van Anzegem, Ingooigem of 
Vichte. 
Niet zeker waar je terecht moet? bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22.

Als leerkracht geniet je met de gratis Klasse-Lerarenkaart het hele jaar door 
van meer dan 1.000 voordelen en kortingen. 



Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?

VOORUITBLIK
Wonen in Anzegem
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