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www.n-va.be/anzegem

Voor velen is Kilian Verspeelt, 20 jaar en student bedrijfsmanagement in Kortrijk, 
wellicht een relatief nieuw gezicht. Hij is immers nog maar sinds oktober actief 
als bestuurslid bij N-VA Anzegem. Maar eind vorig jaar al werd hij verkozen als 
voorzitter van Jong N-VA Anzegem.

“Politiek heeft me altijd kunnen boeien”, zegt Kilian. “Nu ik de kans krijg hier zelf 
een rol in te spelen, maakt me dat zeer enthousiast.”

Toen hij in december de eer kreeg om de nieuwe voorzitter van Jong N-VA  
Anzegem te worden, legde Kilian zichzelf enkele hoofddoelen op: “Enerzijds wil 
ik vooral de jeugd in onze gemeente warm maken voor politiek. Het is name-
lijk heel belangrijk dat het gemeentebestuur input krijgt van jonge, dynamische 
geesten die de verwachtingen en verzuchtingen van de Anzegemse jeugd kennen. 
Deze jeugdige enthousiastelingen zijn altijd welkom bij (Jong) N-VA Anzegem.”

Anderzijds wil Kilian ook een nauwere samenwerking met de jeugd van  
onze buurgemeenten via hun Jong N-VA-afdeling: “Samen activiteiten en  
evenementen organiseren lijkt me een  ideale manier hiervoor. Want samen sta 
je sterker dan alleen!”

Jongerenvoorzitter 
Kilian Verspeelt:  
“Ik wil de jeugd 
weer warm maken 
voor politiek”Hang de Leeuw uit op 11 juli

Op 11 juli vieren we het feest van 
de Vlaamse Gemeenschap. Al wie 
zich in hart en nieren Vlaming 
voelt, roepen we op de Vlaamse 
Leeuw uit te hangen.

Vraag het onze schepen
Heeft u een vraag of probleem? 
Noel Veys, schepen van Onderwijs, 
Toerisme en Feestelijkheden, kan u 
misschien helpen. Hij zit van 10 tot 
12 uur, elke maandag in de  
schepenzaal in Anzegem en elke  
vrijdag in de raadzaal van het 
antennepunt Vichte. U kan een 
afspraak maken met Noel via  
noel.veys@n-va.be of 056 68 97 00.

Je bent jong en je wilt wat?
Heb je interesse om de rangen van 
Jong N-VA Anzegem te vervoe-
gen? Neem dan zeker contact  
op met de voorzitter via  
kilian.verspeelt@jongnva.be of 
bezoek onze Facebook-pagina!

Kilian Verspeelt

Een vraag? Een suggestie? Laat het ons weten! 
•	 	Jan	Dewijngaert,	voorzitter 

Zurendriesstraat 19, 8573 Tiegem 
0470 764333 - jan.dewijngaert@n-va.be

•	 	Koen	Tack,	ondervoorzitter		
en	OCMW-raadslid 
Edgar Tinelstraat 8, 8570 Vichte 
056 77 54 73 - koen.tack@n-va.be 

•	 	Pieter	Vansteenbrugge,	secretaris 
Buyckstraat 66, 8570 Anzegem 
056 68 03 68 
pieter.vansteenbrugge@n-va.be 

•	 	Noel	Veys,	schepen 
Grote Leiestraat 22, 8570 Anzegem 
056 68 97 00 - noel.veys@n-va.be 

•	 	Kim	Delbeke,	gemeenteraadslid 
Schlaliënhofstraat 10, 110, 8570 Vichte 
056 77 25 76 – kim.delbeke@n-va.be

www.n-va.be/anzegem 
www.facebook.com/nvaanzegem 
www.facebook.com/jongnvaaktiv
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www.n-va.be/anzegemanzegem@n-va.be 

Wild van techniek. Deze slogan van de middelbare 
school Sint-Bernardus uit Oudenaarde kan als 
leidmotief dienen voor alles waar onze schepen van 
Onderwijs Noel Veys, samen met het N-VA-bestuur 
en het hele college, voor staan. Daarom breiden we 
een vervolg aan het didactisch bosleerpad in  
domein Jericho door techniek – in de breedste zin 
van het woord – op te waarderen in woord én daad.

7 OKTOBER: CONFERENTIEDAG OVER ONDERWIJS

Op woensdag 7 oktober zullen alle leerkrachten van 
alle Anzegemse basisscholen een gezamenlijke peda-
gogische, netoverschrijdende conferentiedag wijden 
aan deze officiële eindtermen in het onderwijs.  
Daarvoor selecteerde het Bonanza-platform, samen 
met de begeleidingsdiensten van de drie netten, vijf 
heuse onderwijscracks. Weinigen in Vlaanderen zijn 
beter op de hoogte van het onderwerp.

Dit zijn de onderwijsexperts die op 7 oktober naar 
Anzegem komen:

•  Uit het Vrij Onderwijs komen Patrick Vansteen-
brugge en Thierry Godefroidt , beiden ‘wild van 
techniek’, naar VBA De Goede Basis Anzegem  
(directeur Staelens) voor alle derdegraadsleerkrachten. 

•  Voor de leerkrachten tweede graad stelt Jef Pazmany 
in De Bergop van Tiegem  (directeur Dubuquoy) 
onder meer het concept ‘Tectime’ voor.

•  De  leerkrachten eerste graad krijgen in  de  
Gemeenteschool Ingooigem van directeur  
Demeulemeester de kans om Danny Verlinden van 
het OVSG (gemeentelijk onderwijs) te beluisteren 
over het opmaken van een stappenplan en over 
voorstellen voor zelfgemaakte techniekdozen. 

•  Voor de oudste kleuters komt begeleider Jo Bultheel 
naar VBS De Ranke in Vichte (directeur Lanneau)

•  Tenslotte ontvangt Het Bollebos in Anzegem  
(directeur Delombaerde) Jan Beerten van het 
gemeenschapsonderwijs (GO!), die het zal hebben 
over ‘verbindingen’ voor de jongste kleuters.

Alle begeleiders zullen onze leerkrachten niet alleen 
informatie aanreiken. Ook een doe-het-zelf-sessie 
staat op het programma, om de leraars vanuit de 
praktijk te inspireren.

BETERE  
ONDERWIJSKANSEN 
VOOR LEERLINGEN

Met dit nieuwste 
Bonanza-initiatief 
wil de gemeente 
bijdragen aan betere 
onderwijskansen 
voor alle kinderen 
in Anzegem. 

Tezelfdertijd bou-
wen de leerkrachten 
knowhow op voor 
toekomstige projec-
ten. 

En daar staan 
wij met zijn allen 
natuurlijk vierkant 
achter!

‘Wild van techniek’: een primeur

In aanwezigheid van onze schepen van Toerisme Noel Veys werd 
op 26 april ‘Land van Streuvels’, het nieuwe wandelnetwerk van 
Westtoer, ingehuldigd in Domein Sint-Arnoldus in Tiegem.

Het nieuwe wandelnetwerk is goed voor 119 kilometer wandelpaden 
en telt 157 knooppunten. Het strekt zich uit over Anzegem, Zweve-
gem en Wortegem-Petegem en omvat de deelgemeenten Anzegem, 
Vichte, Gijzelbrechtegem, Kaster, Tiegem, Ingooigem en Otegem. De 
bosrijke en aantrekkelijke omgeving van de Tiegemberg vormt de 
kern van het wandelgebied. 

De naam van het wandelnetwerk verwijst naar de schrijver Stijn 
Streuvels, wiens woonhuis, het befaamde Lijsternest in Ingooigem, 
onlangs nog door de provincie werd gerenoveerd. Het doet nu dienst 
als museum en schrijversresidentie. 

DE WANDELNETWERKKAART IS TE VERKRIJGEN BIJ DE DIENST TOERISME VOOR ZES EURO.

Wandelnetwerk Land van Streuvels

Op zaterdag 30 mei vierde de N-VA Eén Jaar Vooruitgang. Meer dan ooit streeft de N-VA naar een sterk, positief 
en daadkrachtig beleid. Hierbij kunnen we rekenen op een enthousiaste achterban, die nooit eerder zo groot 
was. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, gaan we er allemaal op vooruit. Op de familiedag in Boom was ons 
enthousiaste lid, Odette Vandorpe, ook van de partij.

De tweede lentebarbecue van N-VA en Jong N-VA Anzegem in De Mensinde in 
Tiegem was een nog groter succes dan vorig jaar. We bedanken u voor uw massale 
aanwezigheid.

De toespraak van West-Vlaming Sander Loones, Europarlementslid en nationaal 
ondervoorzitter van de N-VA, werd sterk op prijs gesteld.

In onze verkiezingscampagne beloofden we aandacht voor de zachte 
weggebruikers. Wij houden woord. Zo ligt het traject van de Zachte Ring 
vast en werden er wegwijzers geplaatst. Jaar na jaar komen hier nieuwe 
frisse elementen bij. De Zachte Ring wordt het ijkpunt voor fietsen in en 
rond Anzegem.

Op zondag 7 juni werd het traject publiek gemaakt. Ondertussen zien 
we de interesse groeien. Er komen horecazaken bij, een koffie-en thee-
schuur, een nieuwe ‘patron’ in ’t Vossenhol, een gerenoveerde Halve 
Maan…

Begin september wordt bij ons (met De Textieltrekkers) de grootste wan-
deling ooit ingericht. Er wordt gezocht naar nieuwe streekproducten. 
Een biertje, een koekje, een paté, een praline: we maken er werk van!

Toerisme Anzegem in de lift!

Bedankt voor uw massale aanwezigheid op onze Lentebarbecue!

Anzegem op N-VA-familiedag in Boom

KON U ER NIET BIJ ZIJN? NIET GETREURD! 
VOLGEND JAAR TEKENEN WE OP 24 APRIL 

PRESENT VOOR DE DERDE EDITIE.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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:     /     /
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