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Openbare verkoop
loods en oud-gemeentehuis

GEMEENTELIJK
NIEUWS

Soldatenkerkhof
trap blootgelegd

Bescherming
Sint-Arnolduspark
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Iedereen houdt van een propere gemeente,
want een propere gemeente is een mooie
gemeente. Maar dat is niet altijd zo
gemakkelijk. Soms wordt onze natuur ontsierd
door zwerfvuil: blikjes, huisvuil en zelfs zetels
vinden we in de wegberm. En dit tot groot
ongenoegen van de Anzegemnaren. Zwerfvuil
kost ons handenvol geld. Geld dat beter en
nuttiger kan besteed worden. Als gemeente
gaan we alvast de strijd aan tegen zwerfvuil.
Doe zeker mee, want hoe klein en onbeduidend
het misschien ook lijkt, vele kleintjes maken…
een berg afval!
Dat zwerfvuil bij velen een doorn in het oog
is, bewees een post op de gemeentelijke
facebookaccount. De foto hiernaast, met volgend
bijschrift: “Als een kind van 6 al weet dat

het niet oké is om blikjes in de graskant te
gooien, dan moeten bierdrinkende mensen dit
toch ook weten?! Afval hoort in de vuilnisbak,
da's kinderspel. Op naar een proper
Anzegem?” lokte heel wat verontwaardigde
V.U.: BURGEMEESTER CLAUDE VAN MARCKE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR – 7E JAARGANG N°8
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 31 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM – INFO@ANZEGEM.BE

reacties.
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Anzegem zet nochtans al jaren in op de
bestrijding van zwerfvuil. Bij iedere melding van
gevonden zwerfvuil gaat onze Technische Dienst
ter plaatse om het op te ruimen. In sommige
gevallen verwittigen wij ook de politie of de GASvaststeller. Zij zijn immers bevoegd om het afval
te doorzoeken. Vinden ze iets wat leidt naar de
vervuiler, dan mag deze zich aan een fikse boete
verwachten en moet hij de opruimingskosten
betalen.
In maart houdt onze Technische Dienst grote kuis.
Ze ruimen het zwerfvuil in de volledige gemeente
op. Dat levert maar liefst één volle container op
of ongeveer 1.250 kilo. Daarnaast is er ook de
jaarlijkse zwerfvuilactie in samenwerking met de
minaraad. Groepjes en verenigingen kunnen dan
een zelfgekozen gebied of straat opruimen.
Het hele jaar door ruimt ook de WAAK (sociaal
economie-organisatie) het zwerfvuil in onze
gemeente op. Zo doen ze iedere straat minimum
één keer per jaar. Probleemgebieden pakken ze
uiteraard vaker aan. Vorig jaar haalden ze 935 kilo
op.
Het hele jaar door kunnen we ook rekenen op 8
enthousiaste vrijwilligers. Wij stellen ze het nodige

materiaal ter beschikking en ze houden daarmee
een deel van onze gemeente vrij van zwerfvuil.
In vergelijking met de omliggende gemeenten
hebben we een hoog aantal vuilnisbakjes staan
(ongeveer 215). We merken echter meer en
meer dat sommigen het niet nodig vinden om
vuilniszakken te kopen en daarom hun huisvuil in
deze vuilnisbakjes dumpen. Als we merken dat
dit veel gebeurt, plaatsen we eerst een bordje
met een waarschuwing. Gaat het storten dan nog
door, dan nemen we de vuilbak een tijdje weg. We
merken dat deze methode vruchten afwerpt.
In de gemeenteraad van september staan er nog
een paar punten op de agenda om zwerfvuil tegen
te gaan (o.a. een proefproject met camera's). Wij
gaan alvast de strijd aan. Jullie ook?

V E R K O O P
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D E E L G E M E E N T E H U I S

K A S T E R

Op woensdag 6 september vindt in café De Sportduif
(Dorpsplein 13) de openbare verkoop plaats van het
deelgemeentehuis in Kaster (om 14u30) en de loods in
Anzegem (om 15u30).
Het deelgemeentehuis (Bevrijdingslaan 94) heeft een
instelprijs van 120.000 euro en omvat o.a. een kelder,
voor- en achterkamer, berging en een zestal kamers op
de dakverdieping.
De instelprijs voor de loods (Landergemstraat 29) is
205.000 euro. Binnenin de loods vind je opslagplaatsen
in betonsteen en een kleine refter.
I

notaris Demeulemeester (tel 056 68 80 62)

LAAT GRATIS JE
FIETS GRAVEREN
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Extra ondersteuning voor kinderopvang in Kaster gezocht
Om ons team van de opvang in Kaster te versterken zijn we op zoek naar
een vrijwillig(st)er met een hart voor kinderen om mee in te staan voor de
creatieve invulling van de voor- en/of naschoolse opvang van kinderen
tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Bezit je een gezonde portie geduld, ben je zelf het
spelen nog niet verleerd en werk je graag in team? Dan ben jij de persoon
die we zoeken! We bieden hiervoor een aantrekkelijk vrijwilligerscontract.

Een eenvoudige manier om
jouw fiets tegen diefstal
te beschermen is door
hem te laten graveren. Je
rijksregisternummer wordt dan
aangebracht op het fietsframe.
Door deze unieke code kunnen
teruggevonden fietsen ook snel
aan de rechtmatige eigenaar
terugbezorgd worden.
De jaarlijkse fietsgraveeractie
vindt plaats op woensdag 27
september van 14u-17u in de
loods van de gemeentelijke
Technische Dienst,
Landergemstraat 29.

Tijdstippen voor- en naschoolse opvang
ma-di-do: 7u15-8u15 | 16u15-18u30 - woe: 7u15-8u15
vrij: 7u15-8u15 | 15u15-17u30
Ben je een bezige bij en kan je je maar af en toe vrij maken? Geen
probleem! Wij bekijken graag samen met jou wat mogelijk is.

I

tel 056 69 44 56 | vrijwilligerswerk@anzegem.be
www.anzegem.be/vrijwilligerswerk
ALGEMEEN
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B E S C H E R M I N G

S I N T - A R N O L D U S P A R K

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, ondertekende het voorlopig
beschermingsbesluit voor het Sint-Arnolduspark (Tiegembos). Dit besluit omvat een voorlopige bescherming van
het Sint-Arnolduspark en Tiegemberg als cultuurhistorisch landschap en de Sint-Arnolduskapel, Villa Albert en de
Belvédère als monument. Met het beschermen van dit landschap en de drie monumenten heeft het Agentschap
Onroerend Erfgoed als doel de erfgoedelementen van deze locaties in Vlaanderen aan te duiden, te behouden en
veilig te stellen voor toekomstige generaties.

ZE ZIJN ER!
DE NIEUWE
ANZEGEM-TASSEN!
Iedere nieuwe inwoner krijgt er
eentje wanneer hij zich in het
gemeentehuis komt inschrijven.

O V E R H A N D I G I N G A E D -T O E S T E L D O O R S E R V I C E C L U B 5 1
Fifty-One schonk ter gelegenheid van hun 51-jarig jubileum een AEDtoestel aan het Sociaal Huis van Anzegem. Met deze verjaardagsactie
wil de serviceclub de aandacht vestigen op de noodzaak aan meer
defibrillatoren en een doeltreffende bijdrage leveren voor een betere eerste
hulp op kritieke momenten.
Voor ons is dit AED-toestel (= een draagbaar toestel dat je begeleidt bij
de reanimatie) een heel mooi geschenk. Aan de sporthal in Anzegem en
aan de sportterreinen ‘De Drie Kaven’ hebben we al zo’n toestel. Normaal
gingen we nog dit jaar een AED-toestel voor het Sociaal Huis aankopen,
maar na deze mooie gift is dit dus niet meer nodig. Er komt wel nog een
AED-toestel aan het Ommersheimplein.
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ALGEMEEN

Wil je ook graag zo'n tas?
Dan kan je deze in het
hoofdgemeentehuis en het
Sociaal Huis aan 2 euro kopen
(niet gevuld, uiteraard).

B E S T E L J E VO O R D E L I G E P L A N T E N PA K K E T T E N
Onder de noemer ‘Maak het groener in ZuidWest-Vlaanderen’ wil de gemeente Anzegem, in
samenwerking met Natuur.koepel vzw en de provincie
West-Vlaanderen, iedereen aanmoedigen streekeigen
bomen en struiken te planten. Dit doen ze door
verschillende soorten plantenpakketten te verkopen.
Er werden plantpakketten samengesteld volgens het
type haag, bosje of houtkant dat je wenst. Hou je van
een bijen- of vogelvriendelijke tuin, heb je een boontje
voor klimplanten of wil je graag kunnen snoepen van je
tuin? Er is voor elk wat wils! Alle pakketten en soorten
kan je aanplanten op een beperkte oppervlakte, je
hoeft dus zeker geen grote tuin te hebben.
Bestellen? www.maakhetgroener.be

G R O E P S A A N KO O P Z O N N E PA N E L E N
Wil je een lagere energierekening en tegelijk een
bijdrage leveren aan een duurzame wereld? Dan zijn
zonnepanelen een slimme investering.
Als je overweegt om zonnepanelen op jouw dak te
plaatsen, kan je dit op een gemakkelijke manier doen
via de groepsaankoop van “West-Vlaanderen kiest
Zonne-energie”.
Inschrijven kan – gratis en vrijblijvend - voor 3 oktober
op www.wijkiezen.be.
Tijdens de veiling, die plaatsvindt op 4 oktober,
worden gekwalificeerde leveranciers gevraagd om hun
scherpste prijs te bieden. Drie weken na deze veiling
ontvang je dan een vrijblijvend en persoonlijk voorstel.
Daarna krijg je nog tot 8 december de tijd om te
beslissen of je de zonnepanelen zal aankopen.

C U R S U S

T H U I S C O M P O S T E R E N

Graag hulp bij het starten met composteren? Of heb je
reeds een compostvat, maar zit je nog met veel vragen?
Imog organiseert een GRATIS cursus thuiscomposteren
voor beginners. Tijdens 3 dinsdagen op rij word je
ondergedompeld in de wereld van compost.
PR A KTISC H
 IMOG Harelbeke

• 19 en 26 september en 3 oktober, 19u-22u
• inschrijven verplicht: communicatie@imog.be

L E E F AOLMGGEEMVEI N
G
EN
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kalender
JS

I
EA P NT EU MA B R E R

CULTUUR
WORLD CERAMIC ART & CRAFT
BIËNNALE 2017
ZA 02.09

13u-18u

J OUDE KERK VICHTE
` opening om 14u met

jachthoornensemble Waldo
` open op vr, za en zo of na afspraak
` keramiekfilmfestival op 3, 4 en 8/9 van
19u30 tot 21u
` org. Ceramic Art Project

SENIOREN
SENIORENUITSTAP NAAR
BLANKENBERGE
MA 11.09

` inschrijven voor 4 september bij dienst

Sociaal Welzijn (Sociaal Huis)
ONS EIGENAARDIG WESTVLAAMSE DIALECT ONDER DE
LOEP
voordracht door Paul Verleyen
DI 12.09

TENTOONSTELLING
10u30-18u

ZA 30.09

J OUDE KERK VICHTE

9u15

14u

J GASTHOF 'T PARK
` info: 0473 97 85 91
` org. Vief Anzegem

` met werk van Jeanne Naessens,

Francine Van Rechem, Gilbert Lucq
(schilderkunst), Christa Houttekens,
Christine Houwen (keramiek)
` ook op 1, 7, 8 okt.

WANDELING (7KM)
DI 26.09

14u

J KERK HELKIJN
` org. Sportdienst

FIETSTOCHT (15 À 20KM)
DO 28.09

14u

J ZAAL DE LINDE

SPORTIEF
23 E PRUTSKETOCHTEN
ZO 10.09

7u-15u

J DE STRINGE
` Afstanden: 4-6-18-25-36-42-45 km
` org. De Textieltrekkers(V)

STAPTSTEENTJESWANDELING
ZO 17.09

14u

J IN EN ROND INGOOIGEM

` org. Sportdienst

ONTMOEDINGSNAMIDDAG
WO 20.09

14u30

 DE STRINGE
`voor 65-plussers, zieken en personen met

een handicap
` deuren open om 13u30
` € 2 / kaarten voor 15 september in het

Sociaal Huis of gemeentehuis

VARIA
KAARTING IN DE SPORTDUIF
`za 9.09 - 17u30 - bieden of manillen
`vr en za 15 & 16.09 - conservenkaarting
t.v.v. vinkenmaatschappij de
Statiezangers
`vr en za 22 en 23.09 - frietjeskaarting
t.v.v. supportersclub Sep Vanmarcke
SPELLENDAG
ZA 02.09

14u

 'T SPEY
` org. De Pionisten

TWEEDEHANDSBEURS
ZA 09.09

9u30-12u30

 ANSOLD
` org. Gezinsbond Anzegem

GARAGEVERKOOP
ZA 09.09

10u

 TIEGEM/WAARMAARDE
` € 4 voor leden en € 8 voor niet-leden /

info: 056 68 93 40
` org. Gezinsbond Tiegem

VERKEERSREGELS: OPFRISSING
WO 13.09

 HERTOG VAN BRABANT
`org. KVLV Tiegem-Kaster

3 DEQUIZ BEKER VAN DE
BURGEMEESTER
ZA 23.09

19u

 GRIJSLOKE FEESTTENT

` meer info: Natuurpunt Krekel Anzegem

WANDELING
met 't Sportkliekske
ZO 24.09

13u30

J CAFÉ DE SPORTDUIF

SPAGHETTI-AVOND VIVA
ANZEGEM
ZA 30.09

18u30

 DE SPORTDUIF

KERMISFEESTEN
ANZEGEM-DORP

KERMISFEESTEN
TIEGEM

VRIJDAG 01.09.2017

VRIJDAG 15.09.2017

18u
OPENING FEESTELIJKHEDEN
 gratis kwartier kermis, prijzenworp

19u
COMEDY IN DE KERK
 kerk Tiegem

ZATERDAG 02.09.2017
STEPJESWEDSTRIJD (café de Sportduif)
PAPA CHICO MET AANSLUITEND
PRIJSUITREIKING STEPJESWEDSTRIJD (café de
Sportduif)
18u30 AVOND VAN DE AMBIANCE (Sterries, Swoop en
the Damnettes) - op het Dorpsplein
 Italiaanse avond in Brasserie Oud Gemeentehuis
15u30
17u30

ZATERDAG 16.09.2017
16u

TIEGEM ROCKT

 kerkplein Tiegem
ZONDAG 17.09.2017
WIELERWEDSTRIJD
 org. Wielerclub de Bergklimmers
MAANDAG 18.09.2017

ZONDAG 03.09.2017
KERMIS-BBQ (de Ark)
16u
BENE-BIER-LOOP (t.v.v. Saying Goodbye) - de Ark
21u30 VUURWERK
 kermismenu in Brasserie Oud Gemeentehuis
11u30

MAANDAG 04.09.2017
12u30

EETFESTIJN (café de Sportduif)

13u30

GRATIS KLEUTERKERMIS (voor Anz. scholen)
PAPA CHICO TEAM (café de Sportduif)

15u30

DINSDAG 05.09.2017
17u30
21u45
22u00

BINGO MET GRATIS BBQ (café de Sportduif)
TREKKING TOMBOLA
AFSLUITEN MET GRATIS GLAS CHAMPAGNE
TENTOONSTELLING

Historiek en evolutie van de samenwerking tussen
De Eendracht Koninklijke Harmonie Ingooigem en de
Koninklijke Muziekmaatschappij Anzegem
Beide harmonieën hebben een lange geschiedenis doorlopen.
In de loop der jaren hebben vele vrijwilligers zich voor deze
muziekverenigingen ingezet, hebben er menige muzikanten het
beste van hun kunnen getoond en talrijke feesten en concerten
werden opgeluisterd. De muzikanten brachten telkens de nodige
animo met hun muziek. Deze tentoonstelling toont de loopbaan van
beide verenigingen tot op het punt waar zij besloten intensief samen
te werken.
De tentoonstelling is toegankelijk op zondag 3 september
van 14u tot 19u in het gemeentehuis.

19u

BBQ (zaal 't Park, inschrijven vooraf)

KERMISFEESTEN
VICHTE
VRIJDAG 15.09.2017
20u
DE TIJD VAN TOEN
 t.v.v. Iloilo
 groep met Tom Vanleeuwen brengt een ode aan
de grootste cabaretiers zoals Toon Hermans, Wim
Sonneveld en Urbanus
 VVK €15 – ADD €18
 Oude Kerk

ZONDAG 17.09.2017
11u-18u

OPENDEURDAG BRANDWEER

 brandweerkazerne
12u

EETFESTIJN

 €18: kipgerecht met rijst en shirazi-salade
 Gezellig samenzijn in de bar, tombola met prachtige
prijzen samen met de boekenbeurs van het
Davidsfonds Vichte
 doorlopend tentoonstelling van schilderijen en keramiek
– za en zo van 14u tot 18u / Oude Kerk Vichte

Jouw activiteit in de UiT-agenda van oktober? Geef die dan voor 14 september door via www.uitdatabank.be.

W I J Z I G I N G E N

M O B I E L E

D I E N S T V E R L E N I N G

S O C I A A L

W E L Z I J N

Bepaalde zitdagen worden gewijzigd. Hieronder nog even een overzichtje:
J Anzegem
di van 9u-12u		
gemeentehuis
J Ingooigem
wo van 8u30-10u		
bibliotheek
J Kaster		
do van 8u30-9u15
OC Groeninge
J Tiegem
do van 9u30-10u30
dienst cultuur (ingang achteraan via Neerstraat!)

K O M J I J I N A A N M E R K I N G V O O R E E N
S C H O O L - O F S T U D I E T O E L A G E ?
Naar school gaan is belangrijk voor de toekomst van je kind. Toch kunnen
de schoolkosten soms hoog oplopen. De Vlaamse overheid wil daarom een
stukje tegemoetkomen in die kosten.
Je kan je aanvraag voor een school- of studietoelage online indienen
via www.studietoelagen.be. Dit gaat snel, eenvoudig en zonder extra
documenten.
OCMW Anzegem kan ook rechtstreeks je aanvraag indienen en opvolgen.
We helpen je dan ook graag bij het berekenen of je in aanmerking komt
voor een studietoelage, bij de aanvraag zelf en kunnen je een voorschot op
de studietoelage geven. Maak hiervoor een afspraak via tel 056 77 88 28.
We maken graag tijd voor je vrij.

S E N I O R E N A C T I V I T E I T E N

Tuinfeest & fietshappening op maandag 18 september
De tuin van de Kleine Kluis wordt omgetoverd tot een feesttuin (volksspelen,
kubb, streekbierbar, ...)! Of je kan ook kiezen voor een fietstocht door het
Scheldelandschap (14 of 25 km). Onderweg stoppen we voor een drankje
en bij aankomst in de Kleine Kluis trakteren we met dessert.
Praktisch
prijs: € 5 of € 1 met kansenpas (1 drankje en 1 hapje inbegrepen)
Inschrijven voor tuinfeest kan tot 5 september en voor de fietshappening tot
11 september. De fietshappening start om 14u aan de Kleine Kluis.

Kaarting op maandag 2 oktober
PRIJSKAARTING: bieden of manillen: enkel voor inwoners van Anzegem
FRUITCONSERVENKAARTING: toegankelijk voor iedereen. Inleg van € 2,50
is goed voor 3 partijen kaarten.
Praktisch
stipt om 14u voor de prijskaarting en tussen 14u en 15u voor fruitkaarting
Inleg: 2,50 euro (consumptie inbegrepen). Inschrijven voor 18 september.

Inschrijven voor alle bovenstaande activiteiten bij dienst Sociaal Welzijn:
tel 056 78 26 23 - sar@anzegem.be of tijdens de mobiele dienstverlening.
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T E C H N I S C H E D I E N S T L E G T T R A P V O O R M A L I G
S O L D A T E N K E R K H O F B L O O T

“MEESTE SOLDATEN
STIERVEN TIJDENS
DE ALLERLAATSTE
BLOEDIGE
GEVECHTEN”

“In het Vredesverdrag van
Versailles werd bepaald dat
België verantwoordelijk was voor
de Duitse oorlogsgraven op zijn
grondgebied”, begint Vichtenaar
Jef Bogaert.
“In de zomer van 1920 kreeg
het Anzegemse college van
burgemeester en schepenen
dan ook een brief van de dienst
der militaire grafsteden met de
melding dat ze het terrein aan de
Landergemstraat, waar er reeds
Duitse veldgraven aanwezig waren,
gingen uitbreiden met doden uit de
omgeving."
"In het begin van de jaren 20

Aan de Landergemstraat is onze Technische Dienst erin geslaagd om
de trap van het voormalige Duitse soldatenkerkhof bloot te leggen.
Vorig jaar kochten we dit domein aan om er een herdenkingsheuvel
van te maken voor alles wat met oorlog en vrede te maken heeft.
Voor veel inwoners was het bestaan van dit kerkhof een verrassing.
Vichtenaar Jef Bogaert schreef in 1997 en in 2015 al een artikel
over deze begraafplaats en geeft ons hier wat uitleg over dit
soldatenkerkhof.

begon men dan de Duitse doden
van kerkhoven in de directe
omgeving naar Anzegem over te
brengen. Er bevonden zich al snel
382 graven, maar dat aantal liep
op naar 2.095 toen men besliste
een hele reeks Duitse ereperken
op Oost- en West-Vlaamse
begraafplaatsen te verwijderen.”
Het was Cyriel Deseyn (roepnaam
‘Boaske’) en daarna zijn zoon
Deonisius (bekend als ‘den ouden
Dennis’) die de begraafplaats
onderhielden. Maar om
besparende redenen werd in 1955
beslist om in ons land nog vier
Duitse begraafplaatsen over te

houden: Hooglede, Langemark,
Menen en Vladslo. Daarom
ging men niet veel later over
tot ontgravingen in Anzegem.
1.374 geïndentificeerden werden
bijgezet in Menen en alle nietgeïdentificeerden in Langemark.
“Die ontgravingen verliepen niet
zonder moeilijkheden”, gaat
Jef verder. “Veel graven bleken
geen menselijke overblijfselen te
bevatten en andere individuele
graven bevatten meer dan één
dode. Het overgrote deel van deze
Duitse soldaten stierf tijdens de
allerlaatste bloedige gevechten
in oktober 1918 en werden
begraven door geallieerden of
Belgische burgers, zonder veel
zorg voor hun identiteit. Het is dus
niet uitgesloten dat er zich nog
altijd overblijfselen en botresten
bevinden.”
Jef is dan ook van plan om
onderzoek op het terrein te
verrichten. “Met een viertal
mensen hebben we vorig jaar
al dicht bij de begraafplaats de
omgeving onderzocht omdat
we op zoek waren naar de
restanten van een vliegtuigcrash
in WOII. En met succes, want
we vonden overblijfselen van
een RAF jachtvliegtuig. Naast
die brokstukken kwamen
we ook restanten van de
oktobergevechten in 1918 tegen."
"We zijn dus van plan het
voormalige soldatenkerkhof nog
eens grondig te onderzoeken.
Botresten zullen we overmaken
aan de Volksbund en mochten
we stukken vinden die de
moeite zijn, dan zullen we deze
tentoonstellen”, besluit Jef.
VRIJE TIJD
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S T A R T N I E U W C U LT U U R S E I Z O E N
Z I N N E N P R I K K E L E N D E V O O R S T E L L I N G E N !

Ha Ha Ha
 De Stringe

ZA 30.09

20U

€ 12 of € 7 (voor jongeren en kinderen), tickets bij GC De Zinnen

Een wonderlijk clownesk spektakel van Okidok, met een uitgesproken smaak voor de verbeeldingskracht,
gekoppeld aan een aangeboren zin voor het komische en een buitengewone acrobatietechniek. De lach staat
centraal en is steeds aanwezig op alle lippen zonder onderscheid in leeftijd!
Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond
 De Stringe

DI 10.10

20U

€ 10, tickets bij GC de Zinnen of dienst Sociaal Welzijn

Een goede luisteraar is goud waard, want door te luisteren sta je open voor je gesprekspartner, maar ook als zender
ga je best optimaal in dialoog met de ander. Uitdrukken wat je precies bedoelt en assertief zijn zonder agressief over
te komen is een uitdaging. In deze flitsende, creatieve presentatie van Frederik Imbo fris je je kennis van de do’s en
dont’s van communiceren met elkaar op aan de hand van herkenbare voorbeelden en praktische handvaten.

INTERNATIONALE CROSS COUNTRY
Opnieuw gratis kaarten te verkrijgen!
Military Waregem organiseert, in samenwerking met
gemeente Anzegem en provincie West-Vlaanderen,
op zondag 24 september de Cross Country in het
prachtige kasteeldomein 'Hemsrode'. Ruiter en paard
moeten binnen een bepaalde tijd een parcours met
natuurlijke hindernissen afwerken. Daarnaast kan je ook
de lifestylebeurs bezoeken en is er animatie voor de
kinderen: gratis ponyrijden, grime, prijzenzoektocht, ...
Gratis kaarten voor Anzegemnaren
We delen ook deze keer een honderdtal kaarten uit aan
de inwoners. Wie zo’n kaart wenst (1 per persoon) kan
deze reserveren via info@anzegem.be of tel 056 69 44
31 (vermeld daarbij je naam en adres) en dit van 4 tot
en met 11 september 2017. Na bevestiging kan je in
de week van 18 september je kaarten afhalen in het
hoofdgemeentehuis.
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Een infopunt Toerisme in
de Leiestreek is een echte
ambassadeur van de streek. Ze
hebben een hart voor de regio en
geven hun gasten dan ook heel
graag toeristische tips.
In Anzegem kan je terecht bij:
•

Koffie- en theeschuur Achiel en
Hector, Tiegem

•

Hoeveproducent De
Sterkhoekhoeve, Anzegem

•

Restaurant De Welriekende
Dreef, Ingooigem

A N Z E G E M

S P O R T

N A

D E

Z O M E R

Volwassenen
Afterwork Zumba | start op 12/09 | 17u15 | Sint-Vincentiusinstituut
De opzwepende muziek zorgt voor een leuke fitnesstraining.
Yoga | start op 12/09 | 18u | Sporthal Anzegem
Via lichamelijke oefeningen positieve energie in ons lichaam brengen.
Aerobic | start op 12/09 | 20u | Sint-Vincentiusinstituut
Op swingende beats werken aan conditie, kracht en uithouding.
BBB New Style | start op 14/09 | 18u | Sporthal Anzegem
Work-out op muziek, trainen van heup-, buik-, borst-, dij- en rugspieren.
www.anzegem.be/sportinitiaties

Kleuter en lager op woensdagnamiddag
Kick@Sport | 14u-15u | lagere school
sportspelen, trampoline, hockey, frisbee, atletiek, golf, netbal, trefbal, …
MultiMove | 15u-16u | kleuters
Spelenderwijs alle basisvaardigheden verbeteren: lopen, kruipen, slaan, ...

SPORT NA SCHOOL
(SNS)-PAS EEN
SUCCES!!!!

De SNS-pas is bezig aan zijn
vierde jaargang in Anzegem.
Wij merken dat zeer veel
jongeren gebruik maken van
deze uitzonderlijke formule.
Met hun pas kunnen ze aan
meer dan 76 verschillende
sportactiviteiten deelnemen
(o.a. lasershooten, paintball,
crossfit, avonturensport,
paardrijden, golf, tennis, ...)
Een jaarpas kost 45 euro en
een semesterpas 30 euro.
Vergeet ook je papieren van
het ziekenfonds niet want je
krijgt een korting.
Info of aankoop: via de
turnleerkracht of via
sportnaschool.be - regio
Waregem
of bij Nicolas Stael op
tel 0474 23 31 66.

www.anzegem.be/sportacademie
VRIJE TIJD
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Jubilarissen:

Goud: Amez-Mahieu

Diamant: Santens-Laevens

Goud: Vanderhaeghen-Deconinck

Goud: Erregat-Algoet

Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

© JELLE GHYSELINCK



VOORUITBLIK
Sociaal Huis heeft eigen logo!



© GHISL AI N DEPOORT ERE

©BO EKEN FIE

©TI M HOOGHE

©ANDREAS PILLE

© KATRIEN VANDEBURIE

Of via  /  / info@anzegem.be

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

een buiten-kans!

