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ANZEGEMNAAR LIGT VOORAL WAKKER VAN VERKEERSVEILIGHEID
Eerste resultaten inspraaktraject zijn bekend
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COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

Kerkstraat en Beukenhofstraat.
Dat zijn volgens onze inwoners de
straten waar de verkeersveiligheid
het meest in het gedrang komt.
Dat blijkt uit de enquête die we
hielden als voorbereiding op het
meerjarenplan.
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We zetten de voorbije maanden de
stap naar onze inwoners om hun
mening te horen over diverse thema’s. Dit deden we aan de hand van
een enquête, een brainstormavond, een klimaatberaad en een
inspraakavond over het Sint-Arnolduspark.
98% woont graag in Anzegem
Zo’n kleine 500 inwoners vulden de
enquête in. We beginnen met het
goede nieuws, want uit de resultaten
blijkt dat 98% graag in Anzegem
woont!
Daarnaast wil men dat het bestuur
vooral inzet op verkeersveiligheid,
leefbare en veilige schoolomgevingen en meer aandacht heeft voor
open ruimte en natuurbehoud.
63% van de ondervraagden gaat
ermee akkoord dat er meer gerichte
controles moeten komen om de
verkeersveiligheid te verhogen.
De meesten ondervinden vooral
hinder van zwerfvuil in hun buurt.
81% vindt dan ook dat bv. sluikstorters een GAS-boete zouden moeten
kunnen krijgen.

Het merendeel vindt het ook belangrijk dat er op meerdere locaties een
bibliotheek is en dat iedere deelgemeente een eigen ontmoetingscentrum heeft.
63% is gewonnen voor het idee van
een nieuw administratief centrum
en 60% vindt dat we nog meer met
andere gemeenten moeten samenwerken in plaats van in de toekomst
misschien te fusioneren. Tot slot
vindt 78% dat kerken geheel of
gedeeltelijk een nieuwe bestemming
mogen krijgen.
Dorpssfeer behouden
Tijdens de Brainstormavond werden
onder andere volgende zaken aangekaart: fietsoplaadpunten voorzien,
investeren in het netwerk van trage
wegen, meer groen in de dorpscentra, minder verkavelingen, open
ruimte en de dorpssfeer behouden,
opmaak van een visie voor het
schip van de Sint-Janskerk, … De
aanwezigen waren het er over eens
dat Anzegem een fietsparadijs moet
worden en dat er aandacht moet
gaan naar de gezondheid van de
inwoners (vereenzaming, geestelijke
gezondheid, …).
De grootste conclusie tijdens het klimaatberaad was dat er, ondanks de
al geleverde inspanningen, nog heel
veel werk en een mentaliteitswijziging nodig is. Tijdens het beraad
haalde men onder andere het pro-

bleem van een beperkt aanbod van
openbaar vervoer in Anzegem aan.
Andere voorstellen waren: industrie
centraliseren dichtbij een autosnelweg, energiezuinig wonen promoten,
uitbreiden van het ecologisch park in
Vichte, stimuleren van herbruikbare
bekers, plaats maken voor windmolens, organisatie van een lokaal
markt, …
Meer recreatie
Tijdens de inspraakavond over het
Sint-Arnolduspark kwamen volgende zaken aan bod: extra recreatiemogelijkheden voor kinderen dichtbij
de cafetaria, meer speelaanbod
voor grotere kinderen, openingsuren
flexibeler maken, organisatie van
workshops, indien mogelijk een verbinding met Bassegembos maken,
promotie van het Bronnenhuis en
de Boomklever, rolstoeltoegankelijk
maken van het bos, bepaalde zones
afbakenen zodat mensen er niet
kunnen komen (bescherming van de
natuurlijke processen), …
En nu?
De volledige resultaten van de
enquête en alle ideeën werden
samengebracht op
www.denkmee.anzegem.be. Daar
kan je reageren en stemmen op
een idee of zelf nog een idee toevoegen.
Alles wordt dan in een inspiratienota voor het bestuur gegoten.

LOKALE POLITIEPOST HEEFT
NIEUWE OPENINGSUREN
De lokale politiepost aan de Beukenhofstraat wil de
klantgerichtheid nog vergroten en wijzigt daarom de
openingsuren. Zo wil de politie een betere dienstverlening bieden aan de inwoners van Anzegem.

GEWIJZIGDE OPENINGSUREN OP ZATERDAG
VOOR DE RECYCLAGEPARKEN
Sinds één juni zijn de openingsuren op zaterdag voor
de recyclageparken gewijzigd. Om de parkwachters
de kans te geven een kleine pauze te nemen, sluiten
de recyclageparken over de middag. Dit zijn de nieuwe
openingsuren:
di
wo
do
vr
za

Dit zijn de nieuwe openingsuren
ma
9u-12u
di
15u-18u30
wo
12u-15u
do
9u-12u
vr
9u-12u
za
9u-12u
Tip: sinds 1 mei is PZ Mira gestart met werken op
afspraak. Wil je dus lange wachttijden vermijden, maak
dan zeker op voorhand een afspraak via www.pzmira.be
of tel 056 62 67 00 (algemeen nummer Waregem) of tel
056 77 67 12 (nummer van de lokale politiepost).

10u-11u45 en 14u-17u45
14u-18u15
14u-17u45
10u-11u45 en 14u-17u45
9u-11u45 en 12u30-14u45

S L U I T I N G S DAG E N
Het gemeentehuis is gesloten op
zaterdag 8 juni.

WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE COLLEGA!
Administratief medewerker Omgeving gezocht

Samen met de collega’s van de cluster Omgeving sta je in voor het leveren van een vlotte, correcte dienstverlening op het vlak van stedenbouw,
ruimtelijke ordening, milieu, economie, … Je komt terecht in een uitdagende
omgeving.

De gemeentelijke diensten zijn
ook gesloten op maandag 10
juni (pinkstermaandag) en op
woensdagnamiddag 26 juni. Met
uitzondering van bib Vichte en
Anzegem: deze zijn WEL open op
woensdagnamiddag 26 juni.
Een overzicht van onze sluitingsdagen vind je op
www.anzegem.be.

Je bent in het bezit van het diploma hoger secundair onderwijs of daarmee
gelijkgesteld. Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de
selectieprocedure.
Aanbod: een contract bepaalde duur (met optie onbepaalde duur) in loonbarema C1-C3. Eventuele relevante anciënniteit kan in aanmerking worden
genomen. Er zijn tal van bijkomende voordelen.
Solliciteren of meer info? www.anzegem.be/vacatures / tel 056 69 44 53.
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“EEN PLAATS OM TE ADEMEN, TOT RUST TE KOMEN”
Interview 10 jaar Vlindertuin en geboortebos

v.l.n.r. Jan Vanleeuwen, Ghislain De Poortere en Pol Ostyn

Het begon tien jaar geleden met
de aanplant van enkele bomen op
een grasland, maar al snel groeide
het terrein uit tot een prachtig
ecologisch park. Een waar festijn
voor insecten, vlinders, maar ook
voor onze inwoners. “Hier krijgen
de mensen nog de ruimte om te
ademen, te wandelen en tot rust
te komen”, aldus Jan Vanleeuwen.
Een interview met de drie vrijwilligers van het ecologisch park.
Op een mooie lenteochtend treffen
we deze drie vrijwilligers naarstig
aan het werk in dit mooie stukje
natuur. Ze zijn volop bezig om met
paletten en dikke boomtakken een
nieuw insectenhotel in het geboortebos te bouwen. Ze, dat zijn Pol Ostyn, Jan Vanleeuwen en Ghislain De
Poortere. De drie zijn al van bij het
begin betrokken bij de uitbouw van
dit prachtige gebied in het hartje van
Vichte. “In plaats van hier toerkes
te lopen op het joggingpad en ons
af te matten, blijven we in beweging
door te werken in de Vlindertuin”,
lacht Pol.
De drie vrijwilligers werken nauw
samen met de Anzegemse Groendienst. “Er is een goede samenwerking en we appreciëren elkaars
werk”, zegt Pol. “De Groendienst
heeft hier ondertussen 40 verschillende soorten bloemen gezet. En dat
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lokt heel wat zeldzame vlinders naar
hier.” “Dit ecologisch stukje is dan
ook heel goed voor de biodiversiteit
en de omwonenden”, gaat Ghislain
verder. “We merken dat er steeds
meer mensen naar hier komen en
voelen dat ons werk geapprecieerd
wordt. We proberen er dan ook iets
moois van te maken. Naast insectenhotels, zorgen we voor zitbanken,
naamplaatjes bij de bloemen en Jan
heeft zelfs een zonnewijzer gemaakt.
En dat allemaal met gerecycleerd
materiaal.”
De drie hopen zelfs op een uitbreiding van het park. “Er ligt nog een
stuk landbouwgrond achter de
Vlindertuin en we hopen dan ook dat
het park in de toekomst zal uitgebreid worden”, aldus Jan. “Dat zou
een mooie aanwinst zijn. Hiermee
zouden we de openheid van dit
stukje natuur kunnen bewaren.”
De drie kan je niet alleen terugvinden in het geboortebos of de Vlindertuin, maar ze helpen ook mee in
het Beukenhofpark, het speelbos en
ze onderhouden mee het Kasselrijbeekpad. Pol: “We zijn dan ook alle
drie enorm gemotiveerd. Naast het
onderhoud zijn we ook nog eens natuurgids, vooral voor de scholen. Bij
ons kunnen ze nestkastjes bouwen,
leren ze bij over de bomen en gaan
we op verkenning langs het Kasselrijbeekpad.”

10 jaar Vlindertuin
De Vlindertuin is een realisatie
van het gemeentebestuur, i.s.m.
Natuurpunt Krekel en de minaraad. Het is een uitbreiding van
het Beukenhof en je kan dit stukje
natuur het best bereiken via het
Beukenhof (Beukenhofstraat of
Kerkdreef). Om de 10-jarige werking van de Vlindertuin te vieren,
organiseert Natuurpunt Krekel
een verjaardagsfeest op 23 juni.
Iedereen is welkom!
Programma:
•
Vlindercafé met koffie en
taart vanaf 14u op het plein
naast de jeugdlokalen.
Daarnaast ook infostanden,
tentoonstelling ‘Vlinderklas’
en animatie voor de kleuters.
•
15u tot 17u: rondleidingen
•
17u: persmoment, muzikale
omlijsting en prijsuitreiking
‘Vlinderklas van Anzegem’.
Wist je dat...
... je het nieuws over het Beukenhofpark en de Vlindertuin
kan volgen via facebook? (www.
facebook.com/beukenhofpark)
... je in de Vlindertuin ook frambozenstruiken, druivelaars, … vindt?
Kom, pluk en geniet!

185 TON MATERIAAL NAAR DE KRINGLOOPWINKEL
Vorig jaar brachten onze inwoners maar liefst 185 ton materiaal naar de
Kringloopwinkel. Voor zo’n 52 ton daarvan deden ze een beroep op de
gratis ophaaldienst. Via de textielcontainers langs de weg en in de recyclageparken kreeg 124 ton textiel een kans op een tweede leven.
Sinds mei 2018 kan je op verschillende plaatsen in Anzegem ook terecht
om herbruikbare spullen achter te laten in de inzamelkasten van De
Kringloopwinkel. Heel wat inwoners maakten er al gebruik van, want op
8 maanden tijd werd 3.700 kg aan materiaal achtergelaten. Deze kasten
vind je terug in de bibliotheken, gemeentehuis en het Sociaal Huis.
Dankzij de spullen die we schenken aan De Kringloopwinkel, worden
heel wat kilo’s gered van de afvalberg. Bovendien zijn we - door gerief te
schenken - persoonlijke sponsor van de medewerkers van het Kringloopcentrum: zij krijgen een kans op de arbeidsmarkt, wat voor velen onder
hen niet vanzelfsprekend is. De werkervaring die ze opdoen, helpt hen op
weg in hun verdere professionele leven.

JAARLIJKS WORDT ÉÉN MILJOEN TON AAN VOEDSEL VERSPILD
Food Act 13: herverdeelt voedseloverschotten aan 2.500 gezinnen in armoede

Eind vorig jaar startten W13, het samenwerkingsverband van OCMW’s in onze regio, en het CAW
Zuid-West-Vlaanderen met het project Food Act 13. Food Act 13 gaat op zoek naar voedseloverschotten bij
warenhuizen, lokale handelaars en landbouwers en herverdeelt deze aan 2.500 gezinnen in armoede uit de
regio.
Food Act 13 probeert dus om voedselverspilling en de negatieve impact ervan op het klimaat tegen te gaan. De
jaarlijkse voedselverspilling in Vlaanderen wordt doorheen de volledige voedselketen op bijna 1 miljoen ton per jaar
geschat. Dit komt neer op een uitstoot van 678.000 ton CO² per jaar. Daarnaast zet Food Act 13 ook sterk in op armoedebestrijding. Zo kunnen mensen in armoede in onze regio goedkoper aan gezonde en verse voeding geraken.
Het project zet ook in op sociale tewerkstelling en activering van acht mensen die verder afstaan van het gewone
tewerkstellingscircuit. Op die manier krijgen zij de kans om vaardigheden en ervaring op te doen. Dit vergroot uiteraard hun kansen op het doorstromen naar een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.
In Anzegem is de bestaande voedselbedeling van het Sociaal Huis het lokaal ankerpunt voor Food Act 13. Hierdoor
kon het bestaande aanbod aan droge voeding verder uitgebreid worden met groenten, fruit, vlees, enz. De voedselbedeling wordt twee keer per maand georganiseerd en wordt gedragen door enkele trouwe vrijwilligers. Gemiddeld
maken 15 alleenstaanden en 15 gezinnen met een laag inkomen uit onze gemeente hiervan gebruik.
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CULTUUR
PRESENTATIEDAG
Gemeenschapscentrum
DO 6 VAN 18U30 TOT 21U

J MENSINDEZAAL(T)

TENTOONSTELLING KLEI EN
VERF
ZA 8

J OUDE KERK(V)
` met werk van Mady Lannoy (keramiek

beelden), Magda Verbeke (keramiek
beelden), Wivine Van Maelzaeke
(schilderijen), Paul Gheskiere (fotografie)
en Hubert Volckaert (schilderijen)
` open van 14u tot 18u30
` ook op 8, 9, 10, 15, 16, 22 en 23 juni

VIVA-VOORDRACHT:
“Handverzorging”
VR 21 OM 19U

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

SENIOREN

FEEST

BEDRIJFSBEZOEK

SLOTEVENT FOTOZOEKTOCHT

fuchsiakwekerij ‘De Nachtwaker’
Moorslede

‘Dorp in de kijker’ – ‘Den Heirweg’

DI 11 OM 14U30

J ’T KLOKSKE HEIRWEG

J GASTHOF ’T PARK(T)

` met koffie en gebak

` 056 68 73 10

` org. Zebrapad VZW

ZO 16 OM 14U

` org. Vief Anzegem

GAPERSFEESTEN ANZEGEM
VIVA-SENIOREN

ZA 29

Vaderdagviering

J GRASPLEIN LANDERGEMSTRAAT(A)

DI 11 OM 14U30

` 18u: finale Gaperkesverkiezing

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

` vanaf 20u mix van sfeervolle livemuziek

` iedereen welkom

en een DJ-set
` gratis inkom

WANDELING (7 KM)
J KERK HEURNE

34 E EETFESTIJN VOLKSE
KERMIS

` org. Sportdienst Anzegem

ZO 30 OM 11U30

DI 25 OM 14U

J SANICOMFORT, KERKSTR. 131(A)

FIETSTOCHT (20 KM)
DO 27 OM 14U

J ZAAL ANSOLD(A)
` org. Sportdienst Anzegem

` org. VZW Volkse Kermis

FIETSTOCHT MET FEMMA
BRUISEND VICHTE

SPORTIEF
OMMEGANGSFEESTEN
INGOOIGEM

DO 6 OM 14U

72e Halle-Ingooigem

J KERK VICHTE

WO 26

` € 3 voor leden (niet-leden: € 6)

` wielerwedstrijd UCI 1.1
` start in Halle op de Grote Markt om 12u45

’T ZOT IN DE KOP T.V.V HET
GOEDE DOEL

` aankomst voorzien in Ingooigem rond 17u
` org. VZW Yvegem Sportief

VR 7 OM 20U

J PARK BEUKENHOF(V)
` 100km estafette en wandelevenement
` org. De Kasteelheren Vichte

Cycling Cup

` ook op vr 8

SNOEPERTJESTOCHT
MA 10

J ZAAL ANSOLD(A)
` org. Sportdienst Anzegem
Winnaar 2018 :
Danny Van Poppel

WANDELEN MET VIVA
’T SPORTKLIEKSKE
MA 10 OM 9U30

72STE HALLE-INGOOIGEM

VDC-INOX CIRANOVA CLASSICS
WOENSDAG 26-6-2019

LIVE OP

EUROPESE CONTINENTALE TOUR KLASSE 1.1

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)
` 8 km + middagmaal, vooraf inschrijven

BEKER VAN BELGIË - COUPE DE BELGIQUE

VARIA

JEUGD

ONTBIJTPAKKETTEN

3-LUSSENWANDELING ROND
GRIJSLOKE

VOORLEESUURTJE: VAKANTIE

ZO 16 VAN 8U TOT 15U

ZO 16 JUNI
J BIB WWW.HALLE-INGOOIGEM.BE
ANZEGEM

een buiten-kans!

056 70 67 88 • 0473 94 96 23
www.delruerent.be • info@delruerent.be
Anzegem • Waregem • Deinze • Roeselare
Dendermonde • Spiere • Opwijk • Brugge • Ieper • Waasten

VAN MARCKE

VR 14 VAN 15U30 TOT 16U30

A D V O C AT E N

GROND- &
AFBRAAKWERKEN

BVBA

Zeelaan - Koksijde

J KLEINE KLUIS (G)
` 7-14-21 km, voor wandelaars en joggers

www.saumondor.be

D’HAENE BETONWERKEN

BVBA

‘De Verrekijker’
` www.deverrekijkers.be/ontbijt

AMPE
RENAULT TRUCKS

.BE
Org.: vzw KWC Yvegem Sportief

Halle-Ingooigem_afficheA2_209.indd 1

` deelname: € 2
` org. Dwars door Grijsloke

QUIZ BEKER VAN DE
BURGEMEESTER
8/05/19 07:58

VR 28

OMMEGANGSFEESTEN
INGOOIGEM

J SANICOMFORT, KERKSTR. 131(A)
` ronde 2
` org. VZW Volkse Kermis

Wielerwedstrijd voor BWB juniores
ZO 23 VAN 15U30 TOT 18U

` aankomst: Pastoor Verrieststraat(I)
` org. VZW Yvegem Sportief

15 HOOITOCHT
E

DI 25 VAN 7U TOT 15U

J STARTPLAATS: KLEINE KLUIS(G)
` 6-12-18-24 km
` org. De Textieltrekkers(V)

Jouw activiteit in de UiT-agenda
van juli? Geef die dan voor 13
juni door via www.uitdatabank.
be. Dit infoblad wordt verdeeld
in week van 1 juli en bevat
alle activiteiten tot en met 30
augustus.

PICKNICKFESTIVAL VOOR
GEZINNEN
ZA 29 OM 16U30

J PARK BEUKENHOF(V)
` sfeervolle muziek – springkasteel – grime

lekkere maaltijd
` org. Gezinsbond(V)
` res. 0496 79 89 96

“HET VLIEGTUIG STORTTE NEER IN EEN WOLK VAN METALEN SNIPPERS”
HERDENKING VLIEGTUIGCRASHES TIJDENS WERELDOORLOG II
Ieder jaar herdenken we op de hoeve van familie De
Bosschere aan de Weedries de dodelijke crash van de
bommenwerper Lancaster JB455. Deze bommenwerper werd op 16 juni 1944 getroffen door vijandelijk vuur
waardoor zes van de zeven bemanningsleden om het
leven kwamen. Ze kregen een graf op het kerkhof van
Anzegem. De piloot van het toestel kon zich met zijn
valscherm in veiligheid brengen en leefde enkele dagen
ondergedoken bij de familie De Bosschere. Met hun
hulp en die van het verzet slaagde hij er in om zich weer
bij de geallieerde strijdkrachten te voegen, maar kwam
uiteindelijk op 18 september 1948 om het leven tijdens
de luchtbrugoperaties naar Berlijn.
Lichaam piloot ongeschonden in stoel
Op 7 februari 1945 kwam de Australische piloot F/
Sgt Frank Burton Elliott om het leven toen zijn langeafstandsjachtvliegtuig boven de Sterhoek van Anzegem
ontplofte, wellicht als gevolg van een technisch falen.
Het toestel kwam neer in enkele grote stukken maar
vooral in wat ooggetuigen omschreven als een wolk van
kleine metalen snippers. Het lichaam van de piloot werd
quasi ongeschonden gevonden in een veld, nog vastgeriemd in de pilotenstoel.
Het stoffelijk overschot werd overgebracht naar de kapel
op de gemeentelijke begraafplaats van Anzegem, in
afwachting van zijn begrafenis in Kortrijk.
Samen met de familie van deze slachtoffers herdenken
we deze soldaten en plaatsen we een herdenkingsteken
op de Herdenkingsheuvel aan de Landergemstraat.

De Australische piloot Frank Burton Elliott kwam om het leven toen zijn
vliegtuig boven de Sterhoek ontplofte.

INFOAVOND BOS EN BOSUITBREIDING

Ondersteuning bij het beheer van een bos of wil je
een nieuw bos planten?
Heb je vragen over het onderhoud van een bos? Wens
je ondersteuning bij de aanvraag van vergunningen of
subsidies? Speel je met het idee een stukje bos aan
te planten maar weet je niet hoe er aan te beginnen?
Wat kost de aanleg van een bos en welke financiële
ondersteuning kan je krijgen?
Bosgroep IJzer en Leie geeft je op elk van deze vragen
uitvoerig antwoord. Wist je bijvoorbeeld dat je voor de
aanplant van een nieuw bos aanspraak kan maken op
subsidies die bijna de gehele kost dekken?

i

do 27.06, 19u30 – 20u30,
raadszaal gemeentehuis (De Vierschaar 1)
Inschrijven of meer info? vzw Bosgroep IJzer en
Leie: Sien Van Looveren, tel 0495 80 77 61
sien.vanlooveren@west-vlaanderen.be
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HOE HOU JE JE HUIS GEZOND?
Wist je dat de lucht in je woning vervuilder kan zijn dan de buitenlucht? Zonder het te beseffen, vervuil je
de binnenlucht door te weinig te verluchten of door allerlei producten te gebruiken. En dat kan een slechte
invloed hebben op je gezondheid.
Je huis gezond houden? Start alvast met deze tips:
•
Rook nooit binnen.
•
Kies zoveel mogelijk voor producten zonder gevaarsymbool.
•
Vermijd spuitbussen, sprays en pesticiden.
•
Stook zo weinig mogelijk met je kachel of haard.
•
Verlucht liever een kwartier intensief dan het raam de ganse dag op een kier te laten staan.
Klus en (ver)bouw gezond
Of het nu gaat om nieuwe meubels, een verfbeurt of een opknapwerkje: sta even stil bij wat je precies in huis haalt.
Veel nieuwe materialen geven de eerste maanden vluchtige chemische stoffen af. Voer die af door extra te ventileren
en te verluchten. Draag indien nodig beschermende kledij en een mondmasker, en volg altijd de instructies op de
gebruiksaanwijzing van producten.
Ga je grondig renoveren of (ver)bouwen?
Denk dan vooraf goed na over ventilatie en verluchting in relatie tot energiezuinigheid en gezondheid. Plaats bijvoorbeeld ramen met ventilatieroosters en kies voor een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Kies altijd voor
materialen met een (eco)label.
(Ver)bouw klimaatbestendig. Isoleer voldoende en plaats eventueel zonnewering.
Op www.bouwgezond.be of www.gezondbinnen.be staat heel wat nuttige info.

IK KOOP LOKAAL BIJ EEN WINKELIER VAN HIER
Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is de beAdvertising
doeling van de campagne “Ik koop lokaal bij een
winkelier van hier”. Plaatselijke handelaars staan altijd klaar voor hun klanten en geven zuurstof aan
de dorpskern. Ze verdienen dus een duwtje in de rug.
Doe daarom mee aan de kleurwedstrijd. Kleur een van de drie kleurplaten,
breng die binnen bij een deelnemende handelaar en misschien win jij wel
een van de vele tickets voor Bellewaerde of een gezelschapsspel.
Online en offline

Ook een facebookpagina en een bijhorende website www.ikkooplokaal.be waarop het doel van
de actie staat, alsook de deelnemende
handelaars, zullen de actie mee helpen
ondersteunen.

Facebook

Webpagina

Krant

Advertentie in alle edities van de Krant Van West-Vlaanderen (inclusief
kleurplaat) verschijningsdatum is 31 mei:
Formaat: 1/1 pagina (367x256 mm)

De deelnemende winkeliers vind je op www.ikkooplokaal.be.

Op deze manier willen wij het lokaal ondernemerschap een duwtje in de rug geven!

Waarom deelnemen aan de actie?
 U bent een unieke, lokaal verankerde handelaar
 U wilt uw jonge klanten verrassen met een kleurplaat en een eventuele prijs
 Uw klanten maken op hun beurt reclame voor ‘hun’ lokale handelaar
 De actie wordt ondersteund door een provinciebrede mediacampagne
 Schrijf u nu in! Via www.ikkooplokaal.be

ALGEMEEN
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HEB JIJ RECHT OP EEN TOELAGE?
Wist je dat onze gemeente beschikt over heel wat sociale toelagen? Hieronder vind je een kort overzicht.
Voor je een aanvraag doet, lees je best eerst de volledige voorwaarden na in de folder die je vindt in het gemeentehuis, Sociaal Huis of op de website!

ZORGTOELAGE
Voor personen die beschikken over recent RIZIV-attest
(2018) of over attest FOD Sociale Zekerheid en op 1
januari 2019 gedomicilieerd zijn in onze gemeente. Dit
moet tijdens de maand juni aangevraagd worden en kan
niet gecombineerd worden met de gezinstoelage. Indien
gezinstoelage voordeliger is, wordt deze toegekend.
Wat bij opname in een woonzorgcentrum (WZC)?
Indien domicilie in Anzegem of indien in een WZC in de
gemeente gedomicilieerd, kan men enkel nog in aanmerking komen voor de gemeentelijke gezinstoelage.

TOELAGE VOOR DAGOPVANG
Voor ouderen of personen met een handicap, gedomicilieerd in Anzegem, die in hun thuismilieu verzorgd
worden en overdag/’s nachts naar een dag- of nachtcentrum gaan. Vanaf 65 jaar OF indien jonger medisch
bewijs van dementie voorleggen

TOELAGE VOOR KORTVERBLIJF
Voor ouderen of personen met een handicap, gedomicilieerd in Anzegem, die vanuit hun thuissituatie tijdelijk
opgenomen worden in een erkende instelling voor kortverblijf met de bedoeling daarna opnieuw thuis verzorgd
te worden. Vanaf 60 jaar OF bewijs handicap via RIZIVof FOD-attest.

TOELAGE PALLIATIEVE THUISZORG
Voor palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de
geneeskundige verzorging, de verzorgingsmiddelen en
de hulpmiddelen. Je moet in de gemeente wonen op het
ogenblik van de aanvraag en een gelijkaardige premie
verkregen hebben via het RIZIV en hiervan een attest
(te bekomen via het ziekenfonds) of rekeninguittreksel
waarop premie aangeduid staat, kunnen voorleggen.
Indien de persoon ondertussen overleden is, maar er is
een bewijs van storting door RIZIV dan is een aanvraag
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nog altijd mogelijk.

VAKANTIETOELAGE
Voor personen met een handicap of langdurig zieken als
tussenkomst in de kosten van een aangepast vakantieverblijf in binnen- of buitenland. Moet binnen de 3
maand na afloop van de vakantie aangevraagd worden,
breng hiervoor je attest van de vakantie mee.

TOELAGE VOOR GEZINNEN MET EEN BESCHEIDEN INKOMEN
Gezinnen of alleenstaanden die thuis of in een voorziening verblijven en in de gemeente gedomicilieerd zijn,
kunnen een gezinstoelage ontvangen tussen de 25 en
de 140 euro. Welke inkomens hiervoor in aanmerking
worden genomen, vind je terug in de folder en op onze
website.
Aanvragen: in de loop van de maand juni. Meebrengen:
aanslagbiljet belastingen inkomsten 2017 en aanslagbiljet onroerende voorheffing 2017 indien andere eigendommen dan eigen woning.

i

MEER INFO
Dienst Zorg & Welzijn - Sociaal Huis,
L. Bauwensstraat 40), tel 056 78 26 23,
socialetoelagen@anzegem.be
Als je vorig jaar een toelage hebt ontvangen, dan krijg je
automatisch de nodige aanvraagformulieren opgestuurd.
Geen formulieren ontvangen, maar denk je toch in aanmerking te komen? Contacteer ons gerust!
ZITDAGEN VOOR AANVRAAG TOELAGEN
•
Sociaal Huis (van di t.e.m. vr tijdens openingsuren)
•
gemeentehuis Anzegem (op di van 8u-12u)
•
Bib Ingooigem (op wo, van 8u-12u)
•
OC Kaster (op do van 8u-10u)
•
Tiegem (dienst Cultuur, op do van 8u-12u)

DWARS DOOR ANZEGEM & SPORTDORP
Sportievelingen kunnen op
zaterdag 22 juni hun hartje weer
ophalen, want dan is er de loopwedstrijd Dwars door Anzegem en
het Sportdorp.
Dwars door Anzegem
Kidsrun
1-3 kl 100m 10u15
1-2 lj
400m 10u30
3-4 lj
600m 10u40
5-6 lj
1km
10u50
Prestatierun
start om 11u15, keuze tussen 5 en
10km.
Inschrijven
voorinschrijving tot 21 juni
€ 3 kidsrun
€ 6 prestatieloop
via www.anzegem.be/dwarsdooranzegem
Dag zelf vanaf 9u30
€ 4 kidsrun (tot 10u)
€ 8 prestatieloop (tot 10u45)
Sportdorp
Tussen 10u en 12u kan je proeven
van tal van sporten: tennis, turnen,
karate, korfbal, rugby, freerunning,
kleuterparcours, pannavoetbal,
boogschieten, …
Kom eerst naar de onthaalstand,

want daar krijg je je sportdorpkaart
en die kan je gebruiken om aan de
verschillende sporten deel te nemen.
Op het einde ontvang je dan een
sportgadget en ben je misschien
een leuke hobby rijker!
Deelname aan het Sportdorp is
gratis.
Van alle sportclubs die op die dag
geen initaties geven, maar wel een
werking hebben in de gemeente,
zal je flyers vinden in de algemene

infostand.
Schoolsportprijzen
Iedereen die tijdens het schooljaar
aan minstens 2/3e van de activiteiten deelnam (fietscross, veldloop,
voetbal, zwemmeeting, ... ) kan op
die dag tussen 10u en 12u30 zijn
aandenken ophalen!
Alle activiteiten vinden plaats op
zaterdag 22 juni en dit in of rond
de sporthal van Anzegem.

BOEKENVERKOOP
Nood aan extra leesvoer tijdens de vakantie of ben je
gewoon gek van boeken? Tijdens onze boekenverkoop kan je romans en informatieve boeken vinden
voor jong en oud aan een klein prijsje.
Kom snuisteren op vrijdag 28 juni tussen 15u en 19u,
op zaterdag 29 juni tussen 11u en 15u en op maandag 1 juli tussen 16u en 19u, in de bib van Anzegem.
Voor vijf boeken betaal je 1,20 euro.
Meer info: bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

TOERISME ANZEGEM

LUC NEIRYNCK

ISABEL VANDENBOGAERDE

Of via  /  / info@anzegem.be

RITA LANNEAU

VOORUITBLIK
Veilig Anzegem
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COREELMAN

VKT KETELS
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