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Jong N-VA Anzegem steunt Music For Life!
Net als de vorige jaren steunt de N-VA ook dit jaar Music For life. Dit is de jaarlijkse goede doelenactie van 
Studio Brussel. Ook nu kan je zelf kiezen welk goed doel je wil steunen. Aangezien sportkampioene Marieke 
Vervoort in april door de N-VA verkozen werd als Vlaamse Madam van 2016, engageert de N-VA zich voor 
drie vzw’s waarvan zij meter is. 

Eerst en vooral is er de VZW Pinocchio, deze behartigt de belangen en het welzijn van kinde-
ren en jongeren met brandwonden. Ook voor vzw Villa Clementina willen we ons inzetten. 
Hier kunnen kinderen met en zonder beperking worden opgevangen.

Ten slotte komt ook vzw Canisha aan bod. Zij leiden vrijwillig assistentiehonden op, die 
personen met een beperking bijstaan in het dagelijkse leven.

We hopen u op onze jongerenstand op de  
kerstmarkt te mogen verwelkomen!

Koen Tack
Voorzitter N-VA Anzegem

N-VA-nieuwjaarsfeest 

Op zaterdag 14 januari organiseert de 
N-VA haar nieuwjaarsfeest voor alle 
leden. Wie er vorige jaren bij was, wil dit 
feest zeker niet missen. Dit jaar spre-
ken we opnieuw af in de Nekkerhal in 
Mechelen. Noteer deze datum alvast in 
uw agenda!

Sluit je aan bij Jong N-VA Anzegem!

Heb je interesse om de rangen van Jong N-VA Anzegem te vervoegen? Neem dan 
zeker contact op met voorzitter kilian.verspeelt@jongnva.be of bezoek onze Face-
bookpagina. Jong N-VA Anzegem biedt alle Anzegemse jongeren (jonger dan 30 jaar) 
bovendien een Streuvelsbiertje of Duchesse aan op de kerstmarkt van Tiegem. Kom 
dus zeker eens langs op de kerstmarkt in Tiegem en vergeet onderstaande bon niet 
mee te brengen. Tot dan!

 Tijdens de kerstmarkt in Tiegem op zaterdag 10 december vanaf 17 uur en zondag  
11 december vanaf 16 uur verkoopt Jong N-VA windlichtjes aan 3 euro per stuk als steun 
voor deze drie VZW’s.

Deze bon is goed voor  

1 GRATIS drankje 
op kerstmarkt Tiegem  
(stand Jong N-VA)
Voorwaarden: < 30 jaar uit Anzegem
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Teambuilding in Antwerpen
Op 7 oktober hielden we met de kantoormedewerkers een teambuildingsdag in Antwerpen. In de voormiddag bezochten we het Red Star 
Line Museum en in de namiddag kregen we een rondleiding in Antwerpen. Net na de middag liepen we Bart De Wever toevallig tegen 
het lijf. We konden het niet laten om hem te vragen voor de foto. Zoals steeds bereid en sympathiek om met ons op de foto te staan.

Kunstenparcours ‘Spinsels, 
Sprokkels, Sporen’ in Bassegembos
Tijdens het laatste weekend van september mocht natuurpunt 
Krekel Anzegem feest vieren. Twintig jaar geleden kochten ze 
het natuurgebied Bassegembos aan en om dat in de kijker te 
zetten vond er een schitterend kunstevenement plaats. Zeven 
creatieve vrouwen hebben gedurende twee jaar ideeën en 

hersenspinsels gesprokkeld. ‘Spinsels, Sprokkels, Sporen’ was 
het resultaat. Het leidde naar een kunstenparcours in het bos 
van ruim een kilometer lang met in totaal 38 werken. Het deed 
de bijna 500 bezoekers anders kijken naar het bos en de bomen: 
die magistrale, vaderlijke beuk, waar je een boodschap kon aan 
toevertrouwen, de frivole, salsadansende bomen, die imposante 
chaos van geknakte acacia’s waar witte vogels in zweefden of 
het oog aan de bosrand met een verbluffende uitkijk op de 
aanpalende akker. Kortom te veel om op te noemen.

Anzegemse weetjes
 Elfstedentocht
De diensten van Toerisme 
van Anzegem, Deerlijk 
en Wielsbeke zullen op 
8 mei 2017 een nieuwe 
recreatieve tocht openen: 
De Elfstedentocht. Elf 
bijzondere locaties vertellen 
elk een verrassend verhaal, 
vooral over oorlog en 
vrede in een historische 
context. Op de verschillende locaties wordt telkens een groot, 
ruw rotsblok geplaatst. Elke locatie is verbonden via het 
knooppuntennetwerk Land van Streuvels. Bovendien maken 
we hiervoor binnenkort een brochure: ‘een ideale zondagse 
fietstocht voor onze gezinnen’. Een buitenkans voor vertellende 
senioren. De N-VA houdt u verder op de hoogte!

 Herdenkingsheuvel
Op de heuvel nabij hoeve Depourcq in de Landergemstraat 
komt een nieuw rustpark. Deze historische site wordt een 
internationale Herdenkingsheuvel. Wie wil meewerken aan de 
uitwerking  van dit initiatief kan zich melden bij onze  
dienst van Toerisme.

 Speelbos
Nabij het Beukenhof 
is een perceel speelbos 
gevrijwaard. In 
afspraak met de 
vrijwilligerswerkgroep   
richten we daar volgend 
jaar een zonnige waterzone in. Deze zone in het bosje ligt 
eveneens langs De Zachte Ring. Aan de jeugdbewegingen 
vlakbij vragen wij verrijkende ideeën te melden bij de Vichtse 
werkgroep.

 Toeristische impulsen
Vanuit de provincie vernemen we dat er een paar kansen komen 
inzake toerisme. Voor de verrijkingen op De Zachte Ring 
kunnen we een aanvraagdossier indienen. Een eerste kans is het 
project Horizon 20.25. Er worden tegen 2025 twintig nieuwe 
uitkijktorens geplaatst in West-Vlaanderen! Ons kijkplatform 
met recreatieve zone past hier perfect in.  
Een tweede kans is een aparte steun voor nieuwe camperzones. 
Ook hier past ons voornemen aan het Moreelsplein. Daarnaast 
zijn er voor andere vernieuwende projecten rond Toerisme en 
Toeristische Infrastructuur middelen voorzien. 

Tiegembos moet groene long blijven
Jericho: bedankt!

Twintig jaar lang verzorgden Filip, Marc en Nicole Tiegembos. 
Samen met een uitzonderlijk team vrijwilligers toverden zij 
een eerder warrig domein om tot een recreatieve topzone. 

Dankbaarheid voor hun levenswerk is hier dan ook op zijn plaats. We 
vernemen namelijk dat dit trio midden 2017 Jericho zal verlaten. Op 
Valentijnsdag zal de N-VA hen in de bloemetjes zetten. 

Dit is een enorme aderlating voor onze gemeente. Terzelfdertijd zijn we ons 
bewust van de onschatbare waarde van deze 7,5 ha voor onze gemeente. 
N-VA Anzegem zal, samen met het hele bestuur, alles op alles zetten om 
Tiegembos te behouden als groene long met infrastructuur waar alle 
Anzegemnaren welkom zijn!

Waterkwaliteit 
Kasselrijbeek verbeteren
“De Kasselrijbeek heeft de twijfelachtige eer, 
na de Neerbeek, de meest vervuilde beek 
van Vlaanderen te zijn. Maar er zijn plannen 
om de waterkwaliteit te verbeteren”, zo 
weet Vlaams volksvertegenwoordiger Bert 
Maertens (N-VA).

Het project in kwestie voorziet in een 
volledige as vanaf het lozingspunt van 
Otegem tot aan het centraal gebied in Vichte. 
Zowel Zwevegem, Deerlijk als Anzegem 
zullen bijkomende clusters aansluiten. Deze 
hoofdstreng kan dan aangewend worden om 
het resterende buitengebied stapsgewijs te 
saneren. De kostprijs wordt geraamd op 5,7 
miljoen euro. 

  Natuurgebied Bassegembos werd ter ere van hun twintigjarig bestaan omgetoverd in een fantastisch kunstenparcours.

Vraag het onze schepen
Noel Veys, schepen van Onderwijs, Toerisme en Feestelijkheden, zit van 10 tot 12 uur elke maandag in de schepenzaal 
in Anzegem en elke vrijdag in de raadzaal van het antennepunt Vichte. Maak een afspraak via noel.veys@n-va.be of 
056 68 97 00.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


