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WET OP DE PRIVACY VERANDERT EN DAT HEEFT GEVOLGEN!

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –8 STE JAARGANG N°5
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

IS JOUW VERENIGING OF BEDRIJF AL
KLAAR VOOR DEZE NIEUWE WET?
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Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In
de media beter bekend onder de
Engelstalige naam GDPR (General
Data Protection Regulation). Dit is
een hele mond vol voor Europese
regels om de burger te beschermen rond het gebruik van zijn
persoonsgegevens.
Het principe is zeer simpel: verwerk
je als bedrijf of vereniging persoonsgegevens? Ja? Dan moet je voldoen
aan deze nieuwe privacywetgeving.
Deze wet beschermt alle gegevens
die iets over je als persoon zeggen.
Dat gaat van jouw naam, telefoonnummer, adres en woonplaats tot
jouw IP-adres, surfgeschiedenis, online winkelkarretje en wat je liket en
sharet op social media. Er bestaat
ook zoiets als “bijzondere persoonsgegevens”. Dit zijn gevoelige gegevens die extra beschermd moeten
worden, zoals jouw godsdienst of
gezondheid.
De AVG is grotendeels een herhaling
van de reeds bestaande principes uit de privacywetgeving maar
aangevuld met een aantal nieuwe

bepalingen. Een paar voorbeelden:
•
Iedereen die met persoonsgegevens werkt, is verantwoordelijk voor de gegevens die ze
verwerken en moet dus altijd
kunnen zeggen hoe en waarom
ze dat doen.
•
Iedereen die gegevens prijsgeeft, krijgt belangrijke rechten.
De belangrijkste is dat organisaties meestal toestemming
zullen moeten vragen vooraleer
ze gegevens verzamelen. Het
op voorhand aangeduide vinkje
bij ‘ik ga akkoord met jouw
privacybeleid’ volstaat dus niet.
De toestemming moet specifiek,
geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn. Bovendien moet een
toestemming intrekken even
gemakkelijk zijn als een toestemming geven.
•
De burger heeft ook het recht
om aan organisaties te vragen
welke gegevens ze over hem
bijhouden. Ze zijn dan ook verplicht hierop te antwoorden.
•
Wanneer de burger vermoedt
dat gegevens worden misbruikt
of bedrijven/organisaties geen
antwoord geven op vragen,
kan men contact opnemen met
de Gegevensbeschermings-

autoriteit – de vroegere Privacycommissie. Die zal vanaf 25
mei controleren of iedereen de
nieuwe privacywetgeving respecteert. Bedrijven en organisaties die dat niet doen, riskeren
boetes tot twintig miljoen euro
of tot vier procent van de globale jaaromzet.
Welke stappen moet ik nemen?
Breng in kaart welke persoonsgegevens je bijhoudt, waar deze vandaan komen en met wie je ze hebt
gedeeld. Evalueer ook je bestaande
privacyverklaring en plan noodzakelijke wijzigingen in het kader van
de nieuwe wetgeving. Evalueer de
wijze waarop je toestemming vraagt,
verkrijgt en registreert en wijzig waar
nodig en zorg er tot slot voor dat er
zeker geen datalekken kunnen zijn!
Ook wij maken er werk van!
Alle personeelsleden zijn op de
hoogte van de nieuwe wetgeving
en we nemen hiervoor de nodige
maatregelen. We zetten hierbij extra
in op informatieveiligheid zodat de
gegevens van onze inwoners in onze
handen veilig zijn!
www.privacycommission.be

V E R KO O P W O O N H U I S M E T LO O D S
De gemeente verkoopt de loods van de Technische Dienst en het aanpalend woonhuis, waarin zich momenteel de Uitleendienst bevindt (Ingooigemstraat 7 en 7+). De minimum verkoopprijs is 260.000 euro.
Er kan geboden worden van 1 tot en met 15 mei om 11u door een gesloten omslag binnen te brengen op het gemeentehuis bij de heer Stephan
Vandemeulebroucke van de Aankoopdienst. Dit kan iedere voormiddag
van 9 tot 12 uur, behalve op donderdagvoormiddag.
De opening van de biedingen vindt plaats op 15 mei om 11u in het gemeentehuis en kan bijgewoond worden door iedereen die interesse heeft.
Meer info: notaris Demeulemeester – Statiestraat 10, tel 056 68 80 62

GAS-REGLEMENT
Wist je dat we een GAS-reglement in onze gemeente
hebben?
GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.
Het is een reglement dat politiemensen en gemachtigde
ambtenaren meer mogelijkheden geeft om overlast en
asociaal gedrag aan te pakken. De pijlen worden gericht
op vervuiling, verloedering en lawaai, zodat de pakkans
vergroot en de overlast verkleint. Dit reglement zorgt
mee voor een leuke en nette gemeente waar het aangenaam wonen is.
Alle reglementen en wijzigingen die aan deze reglementen worden doorgevoerd kan je op onze website
raadplegen: www.anzegem.be/politiereglement.

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Het OCMW is op zoek naar twee halftijdse, administratieve krachten die gedurende 6 maanden het
OCMW Anzegem kunnen ondersteunen.
Je staat in voor de administratieve ondersteuning
van de Sociale Dienst binnen het Sociaal Huis. Er is
een werfreserve van 6 maanden van toepassing.
Kandideren is mogelijk via aangetekend schrijven
of afgifte tegen ontvangstbewijs bij de Personeelsdienst tegen uiterlijk 7 mei 2018. Er wordt gewerkt
met een werfreserve van 6 maanden.
Daarnaast is het OCMW ook op zoek naar een
maatschappelijk werker die gedurende 18 maanden
zich inzet op de problematiek rond kinderarmoede.
Er is een werfreserve van 3 jaar van toepassing.
Kandideren is mogelijk via aangetekend schrijven
of afgifte tegen ontvangstbewijs bij de Personeelsdienst tegen 15 mei 2018.

Meer informatie? www.anzegem.be/vacatures

ALGEMEEN
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ZE KOMEN ER AAN!

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen op
14 oktober 2018
Alle informatie hierover vind je:
•
op www.vlaanderenkiest.be
•
bij dienst Burgerzaken in het hoofdgemeentehuis van Anzegem (tel 056 69 44 43).
Inschrijving van niet-Belgen op de kiezerslijst
Als niet-Belg kan je enkel stemmen voor de gemeenteraad, dus niet voor de provincieraad.

W E E S W I JS VOOR J E VERT REK OP REIS
Naar een land waar een internationaal paspoort vereist is voor Belgen?
Vraag dit minstens twee weken op voorhand aan in het
hoofdgemeentehuis. Hiervoor moet je je persoonlijk
aanmelden en 1 pasfoto meebrengen.
Naar een land waarvoor een identiteitskaart volstaat?
Kijk na of de kaart nog voldoende lang geldig is.
Kids-ID voor kinderen onder de 12 jaar.
Wie het ouderlijk gezag uitoefent over het kind, kan
de Kids-ID aanvragen in het hoofdgemeentehuis of in
het Sociaal Huis. Het kind moet ook aanwezig zijn bij
de aanvraag en je hebt hiervoor één pasfoto die aan
de normen voldoet nodig. Een Kids-ID blijft maar 3
jaar geldig. Als je kind al een Kids-ID bezit en het gaat
binnenkort naar het buitenland, controleer dan of die
nog voldoende lang geldig is. In tegenstelling tot een
gewone identiteitskaart krijg je bij een Kids-ID geen
herinnering wanneer de vervaldatum nadert.

Voorwaarden tot inschrijving op de kiezerslijst:
•
minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2018
•
in de bevolkingsregisters van de gemeente
Anzegem ingeschreven zijn op 1 augustus 2018
•
niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht op 14 oktober 2018
Heb je de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie, dan is er nog een extra voorwaarde:
•
5 jaar ononderbroken de hoofdverblijfplaats in
België hebben, gedekt door een wettig verblijf
Hoe schrijf ik mij in op de kiezerslijst?
Ga naar de dienst Burgerzaken in het hoofdgemeentehuis voor 1 augustus 2018 en vraag om je
in te schrijven op de kiezerslijst. Dan ben je wel
verplicht om te gaan stemmen op 14 oktober 2018.
Wie zich al ingeschreven heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet
zich niet meer inschrijven voor de verkiezingen van
2018.

Toelating voor een buitenlandse reis voor -18-jarigen
Wie zonder ouders wil reizen moet steeds een toelatingsformulier meenemen. De ouders of de personen die
het wettelijk gezag uitoefenen, vragen dit formulier aan
in het hoofdgemeentehuis of in het Sociaal Huis.
Meer info?
www.anzegem.be. Hou er rekening mee dat als je komt
naar het hoofdgemeentehuis je zo veel mogelijk met
bancontact probeert te betalen. Minder cash in de kassa
betekent immers meer veiligheid.
Zeker spelen?
Contacteer dienst Burgerzaken (tel 056 69 44 41 of
43), jouw reisbureau of de ambassade van het land van
bestemming of surf naar www.diplomatie.be.
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SLUITINGSDAGEN
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten van 10 t.e.m.
12 mei en van 19 t.e.m. 21 mei.
De bib is wel open op 11, 12 en 19 mei.

INTERVIEW
FRANK VANDEWIERE AL 23 JAAR ACTIEF BIJ DE BRANDWEER
Een hart voor hulpverlening? Dan
ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is een job in
bijberoep bij de brandweer wel iets
voor jou. Want 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.
Frank Vandewiere, luitenant-postverantwoordelijke, is al meer dan
twintig jaar actief bij de Anzegemse
brandweer. Hij werd vrijwilliger op
vraag van enkele bevriende brandweermannen. “Ik was verpleegkundige en stak graag de handen uit de
mouwen, waardoor branden blussen
en mensen redden uit benarde situaties mij wel aansprak”, legt Frank
zijn keuze voor de brandweer uit.
“Je komt stap voor stap in de
brandweer en je groeit daarin”, gaat
Frank verder. “Je komt natuurlijk
ook veel pijnlijke situaties tegen. Bij
een van mijn eerste branden was
er een kindje van 2 jaar in de brand
gebleven en dat doet je iets. Je bent
daar mee bezig. Gelukkig ben je niet
alleen. Doordat je samen met de
andere brandweermannen daarover
kunt praten, kan
je die zaken ook
dragen.

steunt.”
Maar natuurlijk is het niet altijd
kommer en kwel. “Het is altijd leuk
als je een interventie positief kunt
afsluiten. Bijvoorbeeld als je een koe
uit een rioolput moet halen en je die
nadien tevreden in de wei ziet lopen.
Of je moet iemand die hier op kamp
is ‘s nachts gaan bevrijden van het
toilet.”
Als brandweerman riskeert Frank
zijn leven voor anderen. “Hoe ouder
je wordt, hoe meer je daar bij stil
staat. Het
gevaar
schuilt soms
in kleine
hoekjes.
Vandaar dat
we verplicht
zijn om
jaarlijks een aantal opleidingen te
volgen. Je staat er ook nooit alleen
voor en je laat als brandweerman
nooit een collega in de steek. We
vertrekken samen op interventie en
we komen graag ook weer samen
terug. Iedereen heeft zijn taak, iedereen zijn verantwoordelijkheden en
de één kan niet zonder de ander.”

“DE BRANDWEER IS
EEN
(H)ECHTE FAMILIE.”

“Ondertussen ben
ik al verschillende
keren met dodelijke
slachtoffers geconfronteerd geweest. Telkens opnieuw
verwerk je dit door erover te praten
met de ploeg. Maar je gaat altijd
verder, want vele andere keren kun
je de mensen echt wel helpen of
erger voorkomen. En als het mentaal
te zwaar weegt, hebben wij nog
een FIST-team. Dit is een team dat
bestaat uit brandweermannen die
speciaal opgeleid zijn om collega’s
individueel of in groep te begeleiden
na traumatische ervaringen. Op die
momenten voel je dat de brandweer
een (h)echte familie is en elkaar

Momenteel kan de Anzegemse
brandweer rekenen op 45 vrijwilligers, waaronder 3 vrouwen. Volgend
jaar zal het korps wel groter wor-

den doordat ze samen met Deerlijk
verhuizen naar de nieuwe kazerne
op den Belgiek. Maar ‘vers bloed’ is
natuurlijk altijd welkom. Frank legt
uit aan welke kwaliteiten je moet
voldoen.
“Als vrijwilliger moet je in de eerste
plaats de goesting hebben om dit
te doen. Het moet een beetje een
roeping zijn. Je weet immers nooit
wanneer je opgeroepen zal worden
en waarvoor. Soms komt het echt
ongelegen, maar je doet het elke
keer opnieuw en met volle overgave.”
“Daarnaast moet je ook een teamspeler zijn. Een beetje lef en een
goede conditie hebben, is ook wel
een noodzaak. Het is geen werk
voor watjes, maar een stoere bink
hoef je nu ook niet te zijn. Weet dat
je de rest van je carrière naar de
brandweerschool zal moeten (ongeveer 24u per jaar), maar je haalt
er ongelofelijk veel voldoening uit”,
besluit Frank.

www.ikwordbrandweer.be
Voor de geïnteresseerden zijn er
infomomenten op 3 juni om 10u
(brandweerpost Waregem) en 18 juni
om 19u (brandweerpost Kortrijk).

ALGEMEEN
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kalender
M

E

CULTUUR

I

SENIOREN

VERBROEDERINGSCONCERT
K.H. De Eendracht AnzegemIngooigem en Music’ en Othe uit
Palis (Frankrijk)

LEESCLUB
“De ondergrondse spoorweg”

MOPPENNAMIDDAG
door Francis Peeters

MA 14 OM 20U

DI 15 OM 14U

J BIB ANZEGEM

J GASTHOF ’T PARK(T)

ZA 5

` org. Bib Anzegem m.m.v. Davidsfonds

` €5 (€8 voor niet-leden)

J ZAAL DE LINDE(I)

Anzegem-Kaster

`VVK €10 – ADD €12

` org. Vief Anzegem

J OUDE KERK(V)

TENTOONSTELLING
met postuum eerbetoon aan
Jean Putman (schilderkunst) en
met werk van Arnold Hilderson
(grafiek, zeefdruk en installaties)
en Annemie Smekens (keramiek en
porselein)

`ook op zo 6, do 10, vr 11, za 12 en zo 13

ZA 19

TENTOONSTELLING
met werk van Marleen Vanlierde
(abstracte schilderkunst) en Denis
Farvacque (beeldhouwwerken)
ZA 5 OPEN VAN 10U TOT 18U

RONDJE ROODBRUIN
ZO 6

streekproducenten / van 10u tot 18u /
gratis toegang

J KERK SINT-DENIJS
` org. Sportdienst Anzegem

` open op za, zo en ma van 14u tot 19u /

DO 31 OM 14U

t.e.m. zo 27

J OC GROENINGE(K)
` org. Sportdienst Anzegem

LEESCLUB
“DE VROUW DIE DE HONDEN
ETEN GAF”
DO 24 OM 20U

J BIB ANZEGEM – UITLEENPOST

VR 11 15U30

VICHTE

LEES- & SCHRIJFWORKSHOP
met Diane Broeckhoven

DI 29 OM 14U

J OUDE KERK(V)

VOORLEESNAMIDDAG
J BIB ANZEGEM

WANDELING SINT-DENIJS (7
KM)

FIETSTOCHT KASTER (15 TOT
20 KM)

J BROUWERIJ VERHAEGHE VICHTE
` met aanwezigheid van de Anzegemse

` 056 68 73 10

SPORTIEF
VIVA-WANDELEN MET
BREUGHELMAAL
ZO 6 OM 16U

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)
` vooraf inschrijven

ZA 12 OM 14U

FEEST

J HET LIJSTERNEST INGOOIGEM
` €6

LEZING
Diane Broeckhoven over “De Blijde
Dag” en meer
ZO 13 OM 14U

J HET LIJSTERNEST INGOOIGEM
` €12

VIVA-MOEDERFEEST
DI 8 OM 14U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)
` iedereen welkom

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

VARIA
H ERKENNEN VAN
VOGELGELUIDEN
VR 4 OM 19U

J KSA-LOKALEN BEUKENHOF VICHTE
`org. Natuurpunt Krekel Anzegem

SHAREFAIR RUIL- EN
WEGGEEFBEURS
VR 4 VAN 15U-18U

J GEMEENTESCHOOL INGOOIGEM
` org. KVLV Ingooigem

QUIZ BEKER VAN DE
BURGEMEESTER
ronde 3
ZA 5 OM 19U30

J ZAAL ANSOLD(A)

H E T N I E U W E C U LT U U R S E I Z O E N : E E N T I PJ E VA N D E S L U I E R

` org. De Pionisten

Benieuwd naar het volgende seizoen van GC De Zinnen? Noteer dan
zeker donderdag 7 juni in je agenda. Tussen 18u30 en 21u ben je welkom
in de Mensindezaal (Westdorp 3, 8573 Anzegem) voor onze presentatiedag en maak je kans op een gratis abonnement. Daarenboven kan je als
eerste je abonnementskeuze doorgeven en voor de producties met een
beperkt aantal tickets een zitje bemachtigen!

SHAREFAIR RUIL- EN
WEGGEEFBEURS

Ook dit seizoen passeren heel wat bekende namen de revue o.a. Axel
Daeseleire, Jens Dendoncker, Scala, Dimitri Leue, Stef Bos, Marijke Pinoy,
theater Lejo voor onze kleinsten…

SPELLENDAG
ZA 5 OM 14U

J ZAAL ’T SPEY

ZO 27

J SINT-ARNOLDUSPARK TIEGEM
` org. KVLV Tiegem-Kaster

SPELLENDAG
ZA 2 JUNI OM 14U

J ZAAL ’T SPEY
` org. De Pionisten

Jouw activiteit in de UiT-agenda van juni? Geef die dan voor
16 mei door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in week van 4 juni en bevat alle
activiteiten tot en met 1 juli 2018.

Voordracht
Typisch tieners
T YP I SCH TI E N E R S
Tijdens de week van de opvoeding
doet Sarah Van Gysegem haar verhaal over alles wat zo typisch is aan
tieners. Een avond over wispelturige
hersenen en hormonen, draaiende
ogen en slaande deuren. Ze geeft
eenvoudige tips om het samenleven
met tieners vlot te laten verlopen,
maar snapt perfect dat het niet altijd
evident is om die tips toe te passen.
Deze avond is een samenwerking
van de gezinsbonden, ouderraden,
loka en gezins-en welzijnsraad.
17 mei 2018 | 20u | Zaal
Mensinde, Westdorp 3
gratis inschrijven bij dienst
Sociaal Welzijn (tel 056
78 26 23 of dienstsociaalwelzijn@
anzegem.be) of bij de meewerkende
verenigingen.

I

17 mei 2018
20u
VROLIJK JE STRAAT OP MET BLOEMEN EN WIN!
Haal die zakken potgrond, bloempotten en –bollen boven, bebloem je
gevel en/of voortuin en krijg hiervoor
een prijs! Iedere deelnemer krijgt
een Anzegembon van 10 euro. De
eerste drie in een categorie krijgen
een Anzegembon ter waarde van 75,
50 of 30 euro.
Inschrijven kan voor volgende categorieën: gevel, voortuinen en gevels,
groen verzorgde voortuin, groenverzorgde voortuinen met vaste
planten, beplanting bij (landbouw)
ondernemingen.
Hoe inschrijven?
Schrijf je vóór 31 mei 2018 in via
www.anzegem.be/ bebloemingswedstrijd of schriftelijk naar gemeentebestuur Anzegem, loket
Lokale Economie, De Vierschaar 1,
8570 Anzegem of tel 056 69 44 48.
Vermeld hierbij zeker je categorie.
Een jury komt dan in juli langs om
alle inzendingen te keuren.
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Anzegem
Tiegem
Kaster
Vichte
Ingooigem

Zaal Mensinde
Westdorp 3
8573 Anzegem

IT’S ME

Erger jij je ook vaak aan de omslachtige manier van werken om
in te loggen bij het online bankieren of bij Tax-on-web? Vergeet jij
ook telkens weer de wachtwoorden of moet jij regelmatig op zoek
naar een kaartlezer? Misschien
kan de app ‘ITSME’ dan wel een
oplossing bieden!
De app vervangt de kaartlezers of
andere systemen en zorgt ervoor
dat je op een veilige manier kan
inloggen op de website van je
bank, Tax-on-Web, MyPension, ...
Nadat je de app geïnstalleerd
hebt en je nog één keer een
account aanmaakt met je banken identiteitskaart, kan je erg
eenvoudig inloggen. Veilig én
gemakkelijk!
De app is beschikbaar in de App
Store (Apple) of via Google Play
(Androïd).
Meer info via www.itsme.be

grati

GRATIS JURIDISCH ADVIES
Sinds dit jaar kunnen inwoners van Anzegem iedere 2e dinsdag van de
maand terecht in het Sociaal Huis voor gratis juridisch advies.
De voorbije maanden deden al 17 Anzegemnaren een beroep op deze
nieuwe dienstverlening. Vooral vragen rond familierecht (erfenis, scheiding,
kinderen, …), arbeidsrecht, huurproblemen en betwistingen met de buren
kwamen aan bod.
Heb je ook een gelijkaardige of andere vraag waarbij je juridisch advies kan
gebruiken? Kom gerust langs tijdens één van de volgende zitmomenten,
telkens van 17u-18u30. Vooraf een afspraak maken hoeft niet.
8 mei / 12 juni / 10 juli / 14 augustus / 11 september / 9 oktober / 13 november / 11 december.
Vergeet zeker al jouw documenten niet die met jouw juridisch probleem te
maken hebben.

SOCIAAL TARIEF VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT
Voor wie?
1.Één of meerdere personen op het domicilieadres ontvangen van het OCMW:
een leefloon OF een financiële maatschappelijke dienstverleningen gelijkwaardig aan leefloon OF een maatschappelijke steun die (gedeeltelijk) wordt
terugbetaald door de federale staat OF een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) / een tegemoetkoming voor gehandicapten.
2.Één of meerdere personen op het domicilieadres ontvangen van de FOD
Sociale Zekerheid:
een tegemoetkoming als persoon met handicap o.b.v. blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% OF een inkomensvervangende tegemoetkoming OF een
integratietegemoetkoming OF een tegemoetkoming voor hulp van derden OF
een bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid van minsten 66%.
3.Één of meerdere personen op het domicilieadres ontvangen via de Zorgkas
een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
4. Één of meerdere personen op het domicilieadres ontvangen van de Federale Pensioendienst: een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) OF een gewaarborgd inkomen voor bejaarden OF een
tegemoetkoming als persoon met handicap o.b.v. blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% OF een tegemoetkoming voor hulp van derden.
5.Personen die sociale huurder in een appartementsgebouw zijn.
Hoe?
Behoor je tot categorie 1, 2, 3 of 4? Dan wordt het sociaal tarief in principe automatisch toegekend. Als je tot categorie 5 behoort, wend je dan tot de eigenaar van het appartementsgebouw. Bij deze categorie wordt het sociaal
tarief niet automatisch toegepast, gezien de eigenaar dit moet aanvragen.

I

• Sociaal Huis – Lieven Bauwensstraat 40 – tel 056 77 88 28
• FOD Economie – tel. 0800 120 33 – economie.fgov.be
• www.sociaaltarief.economie.fgov.be

WELZIJN
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PLOETER ZKT TOFFE MONI’S!
Jij daar, ja jij! Ben je 15 jaar of ouder? Wil jij kinderen
een leuke vakantie geven? Wil je nieuwe vrienden maken? Wil je een leuke zomer?
Word moni op speelplein de ploeter! Onze fantastische moniploeg zorgt ervoor dat ook jij een machtige
vakantie beleeft!
Meer info? Vragen? Voeg Femke-Mayli Van de Jeugddienst toe of Facebook!

TEXTILIENS GEZOCHT
Na de Tweede Wereldoorlog werd Zuid-West-Vlaanderen een speler van wereldformaat op het vlak
van tapijten en meubelstoffen. Ook Vichte was een
topspeler in dit textielverhaal.
Hoe zat het netwerk van tapijt- en meubelstofwevers,
thuiswevers, ... in elkaar? Welke herinneringen over
feestdagen zoals Weversmisdag kunnen we vastleggen?
Erfgoed Zuidwest wil samen met o.a. heemkundige
kring de Spinspoele dit erfgoed letterlijk en figuurlijk in
kaart brengen.

DIGIE CAFE XL

DE BESTE REISAPP’S VOOR EEN GEWELDIGE REIS
De zomer staat voor de deur, reisplannen worden
gemaakt. Waar je ook op vakantie gaat, je smartphone
gaat meestal mee. Maar, welke reisapps moet je dan
echt hebben?
Reisapps … Je kunt er vluchten mee zoeken, voorspellen of het gaat regenen, weten hoe laat de zon
opgaat, Chinees spreken, je snelheid bijhouden of een
heus reisverslag maken. Ofwel: met apps kun je (bijna)
alles. En daarom is het des te leuker om je smartphone
of tablet mee op reis te nemen.
Voor ons Digie Café werden de allerleukste apps voor
je uitgezocht, zowel voor iOS als Android.

I
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Donderdag 24 mei om 20u in de bib van
Anzegem (Landergemstraat 1).
Deelname is gratis, maar reserveer je stoel
via bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22
i.s.m. Pasar Anzegem

VRIJE TIJD

Heb/had jij een band met – of interesse in - de lokale
(pool)textielnijverheid? Dan ben je meer dan welkom op
donderdag 17 mei van 19u tot 21u30 in de bibliotheek in
Vichte (Ommersheimplein 4). Heb je interessant beeldof ander materiaal breng dit zeker mee, ter plekke kan
het ingescand of gefotografeerd worden voor bewaring.
Inschrijven kan via erfgoed@zuidwest.be tot en met
woensdag 16 mei.

ACTIVITEITEN ZOMERVAKANTIE

Deze zomer hebben je kinderen geen tijd om zich te vervelen, want onze vrije tijdsdiensten bereiden opnieuw heel
wat activiteiten voor!
Op www.anzegem.be/kriebelkrant vind je een overzicht van alles wat er te doen is tijdens juli en augustus. Denk
maar aan atletiek- en trampolinekampen, knutselplezier met Buddy, uren ravotten op het speelplein, …
Inschrijven kan vanaf 14 mei! Controleer zeker vooraf of je inloggegevens hebt om in te schrijven via I-school!
NIEUW! Tienerwerking
Ook voor de tieners hebben we deze zomer heel wat in petto. Naast de uitdagende sportkampen kunnen jongeren
van het 1e tot 4e middelbaar voor het eerst terecht in onze dagelijkse tienerwerking in Jeugdhuis Tope Tegare.
Onder begeleiding van een hoofdanimator kiezen ze zelf wat ze doen. Inschrijven is niet nodig, behalve voor uitstappen (bv. waterskiën en karten, klimparcours, teambuilding, archery tag, uitstap naar de zee, … )

I

Meer info www.anzegem.be/kriebelkrant of www.anzegem.be/tieners

START INSCHRIJVINGEN DWARS DOOR ANZEGEM
Zoek alvast maar je loopschoenen, overtuig vrienden/kennissen/familie en begin maar al te trainen want op
zaterdag 23 juni organiseren we voor de zevende maal Dwars Door Anzegem. Dit jaar maken we er een duivelse
middagloop van! Vanaf 10u20 starten de kinderlopen en om 11u15 de 5 en 10km. Nadien kun je lekkers proeven en supporteren voor de match van de Rode Duivels. Wie zich vooraf inschrijft krijgt een korting en een leuk
aandenken.
www.anzegem.be/dwarsdooranzegem

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

VOORUITBLIK
Terugblik Pèrèrè





NOODWEER BENELUX

MICHELE VANWIJNSBERGHE

PAUL SPOLLIE

PAUL SPOLLIE

DAVY DEWAELE

Of via  /  / info@anzegem.be
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