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HERSTRUCTURERING SCHOLEN INGOOIGEM EN VICHTE
Vanaf één september 2020 zullen
de scholen in Vichte volledig vrij
onderwijs worden en de scholen
in Ingooigem en de Engelhoek
gemeentelijk onderwijs. Bij deze
herstructurering staat het kind
centraal.

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –10 DE JAARGANG N°5
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

Het huidige scholenlandschap in
Vichte en Ingooigem is namelijk
versnipperd. Zo biedt de gemeen
teschool geen kleuteronderwijs aan,
maar wel lager onderwijs: 1ste, 2de
en 3de leerjaar in Ingooigem en 4de,
5de en 6de leerjaar in Vichte. De Vrije
Basisschool biedt dan weer kleu
teronderwijs aan in De Engelhoek,
Vichte en Ingooigem en 1ste, 2de en
3de leerjaar in Vichte en 4de, 5de en
6de leerjaar in Ingooigem.
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Overschakeling van het ene naar
het andere onderwijsnet
Bijna geen enkel kind blijft onder
wijs volgen in het net waar het
zijn schoolcarrière is begonnen,
maar blijft gewoon schoollopen
in de gemeente waar het gestart
is. M.a.w. tijdens hun schoolloop
baan schakelen de kinderen over
van het ene naar het andere net. In
Vichte gebeurt dit één keer en in
Ingooigem twee keer.
Dit betekent dat de scholen nauw
moeten samenwerken en constant
moeten overleggen. Dit vraagt veel
extra tijd en kosten. Daarnaast moet
elke school de eindtermen, die
opgelegd worden door de Vlaamse
overheid, bereiken. De manier
waarop deze bereikt worden, ver
schilt tussen het vrij en het gemeen
telijk onderwijsnet. Beide netten
volgen immers een ander leerplan.
Als de kinderen schakelen tussen
deze onderwijsnetten omdat ze in
eigen gemeente school blijven lopen,
hebben ze dus geen eenduidige ver
ticale leerlijn en is er een duidelijke
breuk tussen beide netten.
Kind staat centraal
Daarom willen de schoolbesturen
eenduidigheid scheppen. Zo
worden vanaf 1 september 2020 de

scholen in Vichte vrij en de scholen
in Ingooigem en de kleuterschool
aan de Engelhoek gemeentelijk.
Beide scholen zullen een volledige
basisschool aanbieden: vanaf het
eerste kleuter tot en met het zesde
leerjaar. Het gemeentelijk onderwijs
krijgt dus een eigen kleuterschool
én een eigen kleuterafdeling, zodat
voor het eerst over een volwaardige
gemeentelijke basisschool kan
gepraat worden.
Zo krijgen de kinderen de kans door
te groeien in eenzelfde pedagogisch
project, wat ze alleen maar ten
goede zal komen. Bij deze her
structurering staat het kind centraal:
eenzelfde team draagt zorg voor
de kinderen en volgt doorheen de
volledige basisschool hun ontwikke
ling op.
Gebouwen
Vanaf 1 september 2020 zal de
opdeling er zo uitzien:
Ingooigem: gemeentelijk
•
Gebouwen Engelhoek: kleuter
onderwijs
•
Gebouwen gemeentelijke
school (Pastoor Verrieststraat):
kleuteronderwijs en 1ste leerjaar.
•
Gebouwen vrije basisschool
(Ingooigemstraat): 2de t.e.m. 6de
leerjaar.

Dat wil zeggen dat het gemeen
tebestuur de gebouwen aan de
Ingooigemstraat voorlopig huurt aan
het vrij onderwijs. Er wordt gekeken
hoe men in de toekomst meer kan
centraliseren. Een optie die momen
teel onderzocht wordt, is om bij te
bouwen aan de gebouwen in de
Pastoor Verrieststraat.
Vichte: vrij onderwijs
•
Gebouwen vrij onderwijs (Kerk
dreef): kleuter en 1ste t.e.m. 3de
leerjaar.
•
Gebouwen gemeentelijk onder
wijs (Beukenhofstraat): 4de t.e.m.
6de leerjaar.
Dat wil zeggen dat het vrij onder
wijs deze gebouwen huurt aan het
gemeentebestuur.
Wat met kinderopvang, bib en
kunstonderwijs?
De scholen herstructureren dan wel,
maar dit zal geen invloed hebben
op de locaties van de kinderopvang,
bib en kunstonderwijs. Ook op 1
september 2020 zal men deze nog
terugvinden aan de Pastoor Verriest
straat (Ingooigem) en de Ommers
heimsite (Vichte).

Meer info
www.anzegem.be/herstructurering

NOOD AAN EEN BABBEL OF ZORG?
Anzegem is in deze bizarre periode extra bezorgd en
daarom willen we onze inwoners die het moeilijker
hebben, ondersteunen. Heb je nood aan een babbel? Of
kan je niet meer uit de voeten en heb je boodschappen
of een maaltijd aan huis nodig? Of kan je wel hulp
gebruiken bij het invullen van je administratie?
We zijn er voor jou! Vertel ons waarmee we jou
kunnen helpen. Dit kan via
•
tel 056 77 88 28 (elke werkdag tussen 8u en 17u)
•
sociaalhuis@anzegem.be
•
www.anzegem.be/anzegemhelpt
Andere nuttige contactgegevens
•
Heb je angstige, depressieve en/of alcoholische
klachten, vooral gerelateerd aan het coronavirus?
Neem dan contact op met een eerstelijnspsycho
loog. Dit kan via www.psyzuid.be.
•
Welzijnsvragen? Neem contact op met CAW ZuidWest-Vlaanderen: tel 0800 13 500, www.caw.be/
chat of onthaal.kortrijk@cawzuidwestvlaanderen.be.
Wie jonger is dan 25 jaar kan contact opnemen met
het JAC: 0800 13 500, jac@cawzuidwestvlaanderen.
be of www.jac.be/chat.
•
Tele-onthaal.be, tel 106

Steun onze handelaars

WINKEL LOKAAL!
Geloof ons, de ondernemers van
Anzegemse bodem zijn de beste
ter wereld! Ze staan altijd klaar
voor hun klanten, ook in corona
tijden. Meer dan ooit verdienen
ze een duwtje in de rug. Daarom
maakten we een overzicht van de
ondernemingen bij wie je nog kan
bestellen om af te halen of te laten
leveren. Ga digitaal op verkenning,
shop lokaal en steun zo je lokale
ondernemer!
www.anzegem.be/
afhaal-en-leveringsaanbod

AFHAALBIB EEN SUCCES!
Wat doen mensen als ze in hun kot moeten blijven? In Anzegem is dat
zeker en vast ook lezen! De bibliotheek startte op maandag 16 maart als
een van de weinige bibliotheken in Vlaanderen met een afhaalservice.
Door de omschakeling naar een nieuw bibliotheeksysteem werd even een
pauze ingelast om dan op woensdag 1 april goed van start te gaan.
Deze service was er zowel voor onze bestaande als voor nieuwe leners.
Van thuis online of met een telefoontje kon je je materialen gratis reser
veren en dan ophalen in een van onze 3 locaties … eenvoudig, snel en
dichtbij. De binnengebrachte materialen werden ontsmet en eventjes
apart gezet.
Wil je ook gebruik maken van onze bib?
•
www.anzegem.bibliotheek.be
•
facebook: Bib Anzegem
•
tel 056 68 14 22 of bibinfo@anzegem.be
Daar vind je ook de laatste updates i.h.k.v. de coronamaatregelen.

Dit infoblad ging op 24 april in druk. Het nieuws rond het coronavirus wijzigt razendsnel. Je
volgt dus best dagelijks de verschillende media, de website en facebookpagina van Anzegem.
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BEZORGT CORONA JE FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN?

We sommen hier de steunmaatregelen voor je op.

Voor iedereen

Voor werklozen

Televisie, internet en telefoon: de telecomoperatoren
geven voordelen, bv.: gratis oproepen naar vaste
lijnen, opheffing van beperking internetsnelheid,
gratis toevoeging van zenders, extra mobiele data bij
bestaande abonnementen. Deze voordelen ver
schillen van provider tot provider.

•

Belastingen
•
je krijgt twee maanden extra om deze te betalen
•
wie nood heeft aan extra betaaltermijnen, een
vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijt
schelding van boeten wegens laattijdige betaling
kan dit voor 30 juni 2020 aanvragen bij FOD
Financiën (www.financien.belgium.be)
Lening
Je kan een uitstel van betaling van je lening vragen
en dit zonder extra kosten. Je kan dit aanvragen tot
en met 30 september 2020 bij je bank zelf.
(www.febelfin.be)

•

Ondernemers en zelfstandigen
•

Belastingen: nood aan een afbetalingsplan, een
vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijt
schelding van boeten wegens niet-betaling van de
schulden? Dit kan via www.financien.belgium.be.

•

Je kan een betalingsuitstel voor je lening bij je
bank aanvragen.

•

Je kan voor 19 mei een hinderpremie aanvragen
als je verplicht bent fysiek te sluiten (www.vlaio.
be). Deze is vrij van belastingen en niet onder
worpen aan de sociale zekerheid voor zelfstan
digen.

•

Je kan een compensatiepremie aanvragen als je
minstens 60% van je omzet verliest t.o.v. dezelfde
periode vorig jaar (www.vlaio.be). Deze premie
is volgens de huidige wetgeving een belastbaar
inkomen, maar de regering heeft al aangekondigd
dat die met een wetswijziging zal worden vrijge
steld. Het ontvangen bedrag is dus netto.

•

Onder voorwaarden kan je ook genieten van een
overbruggingsrecht (www.vlaio.be). Deze uitkering
is een soort vervangingsinkomen dat belastbaar is
in de personenbelasting. De uitkering is wel vrijge
steld van de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

•

(ex-) Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen ook
een beroep doen op Dyzo: www.dyzo.be.

•

Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie
voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood:
www.boerenopeenkruispunt.be.

Kwetsbare personen
•
•
•

Gratis internettoegang voor leerlingen zonder
internetconnectie (meer info via het Sociaal Huis).
Geen uithuiszetting tot en met 17 juli 2020.
Sociale huurders kunnen een huurprijsverminde
ring aanvragen als het inkomen voor 1 maand met
minstens 20% is gedaald.

Wil je meer info over deze steunmaatregelen?
Of heb je hulp nodig om deze aan te vragen?
Contacteer dan het Sociaal Huis:
tel 056 77 88 28 of sociaalhuis@anzegem.be
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Tegemoetkoming van de water- en energie
factuur (€ 202,68 euro). Dit hoef je niet aan te
vragen, dit gebeurt automatisch.
Ben je tijdelijk werkloos door overmacht? Dan
krijg je van 13 maart tot en met 30 juni 2020
70% van je brutoloon + € 150 per maand

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
WAAR KAN IK TERECHT?
Het hoofdgemeentehuis en het Sociaal Huis werken
voorlopig nog met gesloten deuren. Je kan wel langsko
men, maar enkel nadat je een afspraak hebt gemaakt:
•
hoofdgemeentehuis (De Vierschaar 1)
tel 056 69 44 40 of info@anzegem.be
•
Sociaal Huis (L. Bauwensstraat 40)
tel 056 77 88 28 of sociaalhuis@anzegem.be
Waar kan ik afvalzakken kopen?
Voor afvalzakken kan je voorlopig niet meer terecht in
het gemeentehuis of Sociaal Huis. Je kan deze wel ko
pen bij de lokale handelaars. Zie www.imog.be/locaties.
Andere diensten
De Sport-, Jeugd-, Toeristische- en Cultuurdienst, Inter
nationale Samenwerking, administratie Buitenschoolse
Kinderopvang, Uitleendienst werken achter gesloten
deuren, maar kan je via mail of telefoon bereiken. De
gegevens vind je op de website of via tel 056 69 44 40.
Thuisloket
Veel zaken kan je ook via het thuisloket regelen:
www.anzegem.be/thuisloket.

Recyclageparken en afvalophaling
De recyclageparken zijn open tijdens de gewone ope
ningsuren. De ophaling van huisvuil, PMD en papier gaat
gewoon door.
Sluitingsdagen
Alle diensten (dus ook de recylageparken en de bib):
donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei, zaterdag 23 mei en
maandag 1 juni.
Dienst Burgerzaken is ook nog op zaterdag 30 mei
gesloten.

ANZEGEM ZORGT VOOR
MONDMASKERS
Binnenkort krijgt elke Anzegemnaar (12+) een gratis,
kwalitatief en herbruikbaar mondmasker in de bus.
Het is duidelijk dat het dragen van een mondmasker,
zeker op plaatsen waar je onvoldoende afstand kan
bewaren, de komende weken en maanden een cruciale
rol zal spelen. Daarom sloegen we met veertien andere
gemeenten in de regio de handen in elkaar en namen we
onze verantwoordelijkheid.

ALGEMENE INFO
In de strijd tegen het coronavirus neemt de Nationale
Veiligheidsraad van de federale regering bijzondere en
aangepaste maatregelen. Het nieuws rond het corona
virus wijzigt razendsnel. Je volgt dus best dagelijks de
verschillende nieuwsmedia (kranten, radio- en TVnieuws), de website van Anzegem: www.anzegem.be
en de facebook-, twitter- en instagrampagina van de
gemeente.
Of ga gericht op zoek naar info op de websites van de
verschillende overheden:
•
www.info-coronavirus.be
•
www.vlaio.be/nl
•
https://economie.fgov.be
•
https://financien.belgium.be
Gratis infonummer: 0800 14 689
Schrijf je in op www.be-alert.be en ontvang updates in
je mailbox.

Dit infoblad ging op 24 april in druk. Het nieuws rond het coronavirus wijzigt razendsnel. Je
volgt dus best dagelijks de verschillende media, de website en facebookpagina van Anzegem.
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ANNULATIE EVENEMENTEN
Op deze pagina’s vind je normaal de UiT-agenda, maar door de coronamaatregelen hebben we deze volledig
geschrapt. De laatste updates kan je altijd op onze website vinden.
Volgende zaken gaan niet door of hebben een nieuwe datum:
• Belgisch Kampioenschap wielrennen
Dit ging normaal op zondag 21 juni door. Het kampioenschap wordt verplaatst, maar de nieuwe datum weten
we pas na 15 mei.
• zitdagen belastingen
Wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn belastingen kan zich telefonisch laten bijstaan door een medewer
ker van FOD Financiën. Er zal een telefoonnummer op de belastingbrief vermeld staan.
• bebloemingswedstrijd
• alle gemeentelijke sportreeksen en evenementen kunnen voorlopig niet doorgaan
• alle activiteiten van de seniorenadviesraad in mei en juni
De seniorennamiddag van 25 mei wordt uitgesteld naar het najaar.
De boottocht van 8 juni wordt uitgesteld naar 28 september.
• deze cultuurvoorstellingen kregen een andere datum (ook nog onder voorbehoud):
- Lubricant for Life – Woodman: 24 september in De Stringe
- Zeep – Het Wolk: 18 oktober in De Stringe
- Bella Italia: 28 oktober 2020 in De Stringe
De rest van de voorstellingen die normaal in maart, april of mei zouden doorgaan, werden geannuleerd. Alle
tickethouders werden verwittigd.
Vergeet je de UiTkalender niet aan te passen?
Heb je, als particulier of vereniging, een activiteit die niet kan doorgaan, duid het aan als ‘geannuleerd’ in de UiTda
tabank.

ONTDEK ONZE 7 ZOEKTOCHTEN
Heb jij een oog voor details? Wandel
of fiets je graag? Dan zijn onze foto
zoektochten zeker iets voor jou! Deze
hebben we gemaakt om de coronape
riode een beetje dragelijker te maken.
Doe mee en ontdek zo het mooiste
van wat Anzegem te bieden heeft!
www.anzegem.be/
de7fotozoektochten
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JULLIE QUARANTAINEFOTO’S!
Via sociale media riepen we op om
jullie quarantainekiekjes door te
sturen. We waren immers benieuwd
hoe jullie zich nu bezighouden.
Jullie stuurden massaal foto’s door,
maar jammer genoeg kunnen we
hier alleen maar een selectie plaat
sen. Bedankt aan alle inzenders!
De foto op de voorpagina werd ons
bezorgd door Marlies Vergote

“Odile heeft de artiest in zichzelf ontdekt”
Foto: familie Eggermont-Devogelaere

Mirko en Lisa gaan met hun zoontje Julian op verkenning door Anzegem.

De vlag wappert bij familie
Destoop-Dubrunfaut

De kindjes nemen foto’s van de natuur.
Foto: Alla Piatak

Rosy Nys had nu meer tijd om te werken
aan een nieuwe collectie keramiek.

Lotte en haar vriend Matthijs proberen
het gezellig te houden tijdens deze moeilijke periode

Eli Verhaeghe zet een bloempje met
kaartje aan de voordeur van de mensen.
Heel mooi gebaar!

Familie Thooft - Samyn op wandel door
de mooie natuur.

Stefanie Algoet maakte voor de eerste
keer appelflappen.

Renate Adams kreeg hulp bij het ontmossen van het gras.

Tamara en haar hond Max leerden Anzegem op een mooie manier kennen!

Dit infoblad ging op 24 april in druk. Het nieuws rond het coronavirus wijzigt razendsnel. Je
volgt dus best dagelijks de verschillende media, de website en facebookpagina van Anzegem.
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WELK BEDRIJF VERDIENT DE

D O E ND ’ R I K ?

Jaarlijks reiken we onze Doend’rik uit. Dat is een prijs voor bedrijven of ondernemers die het voorbije jaar van
zich laten horen hebben. Ken jij een onderneming (of ondernemer) die in aanmerking komt voor een (startende)
Doend’rik? Laat het ons dan weten via www.anzegem.be/doenderik.
Eens de genomineerden bekend zijn, kunnen inwoners stemmen op hun favoriete onderneming. De winnaars wor
den in september bekend gemaakt!
Op de foto zie je de winnaars van vorig jaar: D’Halve Maan (startende Doend’rik), Achiel en Hector en Lode Demeu
lemeester. Bistro Biboo won ook, maar ontbreekt op de foto.

ANIMATOREN VOOR SPEELPLEIN DE PLOETER
GEZOCHT!
Als animator sta jij in voor het plezier van de kinderen.
Door jou gaat ieder kind met een lachend gezicht naar
huis! Als animator werk je als vrijwilliger en krijg je een
vrijwilligersvergoeding. Dit telt dus niet mee voor je
uren als jobstudent.
Ben jij dé ideale kandidaat?
Ben je een echt sfeerbeest of een geboren entertainer?
Heb je een creatief wonderbrein of gewoon mega veel
zin om kinderen een onvergetelijke zomer te bezorgen?
Word jij dit jaar 15* of ouder en kan jij je in de zomer
wel een aantal dagen vrijmaken?
Laat ons dan voor 15 mei iets weten!
Alle info vind je op www.anzegem.be/animatoren.
*Ben je 15? Dan word je eerst één jaar zorganimator.
Je wordt iets meer begeleid bij het geven van activitei
ten. Zo sta je nooit alleen bij een activiteit
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PIMP JE GAZON
In deze coronaperiode heb je misschien wel wat meer tijd om je tuin
onder handen te nemen. Je snuift daarbij wat gezonde buitenlucht op
en je hoeft niet in contact te komen met andere mensen. We zetten je
graag op weg met enkele eenvoudige tips!

i

ANDERE TIPS

•

Heb je een haard of houtka
chel? Zeef de assen en spreid
ze tussen je planten. Die zitten
namelijk vol met mineralen!

•

Wie graag bananen eet, kan af
en toe een schil in kleine stukjes
snijden. Die stop je dan rond
rozenplanten in de grond. Je
rozen krijgen zo extra energie.

•

Last van bladluizen? Je kan
die beestjes weghouden door
lavendel te planten. Een andere
mogelijkheid is om ze te zoeken
en te pletten met je vingers.
Op die geur zullen natuurlijke
vijanden van de bladluis, zoals
lieveheersbeestjes, afkomen.

•

Een moestuin? Op www.zaai
kalender.com kom je te weten
wanneer je wat kan zaaien.

•

Last van vogels in je moestuin?
Hang dan op enkele plaatsen
oude cd’s. De weerkaatsing
van de zon op de cd’s zal ze
wegjagen.

België bestaat uit bijna 10% privétuin, minstens nog eens zoveel is open
baar groen. Een groot deel van deze oppervlakte bestaat uit gazon, in de
volksmond pelouze genoemd. Maar wist je dat gazon eigenlijk gelijk staat
aan een groene woestijn?
Want we menen het goed met ons lapje tuin. Liefdevol zijn we bezig met
bekalken, bemesten, verticuteren en maaien. Maar is dat allemaal wel
nodig? Goed nieuws! Eigenlijk niet! Pesticiden, bemesting, verticuteren en
het te frequent maaien is overbodig.
Minder stress, meer genieten. Je doet er niet alleen je portemonnee, maar
ook de bijen en vlinders een plezier mee. Zoals baby’s veel zorg vragen
en volwassenen minder, is dit hetzelfde in de natuur. Gras wordt bloemen,
bloemen worden struiken en struiken worden bomen. Hoe jonger je de
natuur houdt, hoe meer tijd, geld en energie je er in moet steken. Hoe meer
je inzet op bloemenweides, vaste planten, struiken en bomen (volwassenen
natuur dus), hoe meer je kan genieten en hoe minder je moet uitsloven.
Laat het maar zoemen
Bijen leveren een grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door
insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Van
de 380 soorten bijen in ons land is de helft met uitsterven bedreigd.
Wil jij de bijen een duwtje in de rug geven? Dat kan door een paar kleine
aanpassingen in de tuin te doen, zoals: zaai wilde bloemen, laat dood hout
liggen of staan (belangrijke nestplaats) of doe eens zot en maak een bijen
hotel! Dat kan heel gemakkelijk door in een groot stuk hout (zonder barsten
of scheuren) gaten van verschillende grootte en diepte te boren (diameter
van 3 tot 10mm). Zorg ervoor dat de gangen goed glad zijn. Wil je een echt
populair bijenhotel maken, bundel dan een reeks holle stengels van riet of
bamboe.
Alle info over hoe je de bijen helpt, vind je op: www.natuurpunt.be.

ALGEMEEN
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Z E RO

WAS T E

WIL JIJ OOK JE AFVALBERG VERKLEINEN?

Heel wat mensen proberen
bewust afvalarm te leven en
hun afval tot een minimum te
beperken. We geven een paar
simpele tips waarmee je je afvalberg aanzienlijk kan verminderen.
Alle kleine beetjes helpen!

1
Elk jaar gooien we gemiddeld 150
plastic zakjes per persoon in de
vuilnisbak. We zijn het al gewoon
om onze boodschappentas mee te
nemen naar de winkel. Ook her
bruikbare fruit- en groentenzakjes
raken stilaan ingeburgerd. Maar wist
je dat er ook katoenen broodzakken
en afwasbare diepvrieszakjes
bestaan?

2
Bij heel wat mensen eindigen recla
mefolders al snel op de afvalberg.
Heel wat folders kan je ook gewoon
online raadplegen. Spring dus eens
binnen in het gemeentehuis om
gratis een antireclamesticker op te
halen. Kleef die op je brievenbus en
je zal heel wat minder post hebben!

3
Drink je graag een mojito met een
rietje? Gebruik dan een herbruikbaar
exemplaar uit bijvoorbeeld bamboe
of glas.

4
Baby’s in huis? Gebruik dan her
bruikbare luiers. Je kan hiervoor
zelfs een subsidie van de gemeente
krijgen.

5
Wanneer je eten afhaalt of naar
de slager gaat: neem dan je eigen
doosjes en potjes mee. Scheelt je
een heleboel afval!
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6
Gebruik een compostbak of -vat
voor een groot deel van je groente-,
fruit- en tuinafval. Hiermee halveer
je de inhoud van je huisvuilzak en zo
heb je ook een bodemverbeteraar
voor je tuin. Imog verkoopt com
postbakken of -vaten.

7
Heb je er de plaats voor, denk er
dan zeker eens over na om kippen
in huis te halen. Zo heb je niet
alleen kakelverse eieren, maar ook
uitstekende afvalverwerkers. De
kippen zijn verlekkerd op dat deel
van jouw organisch afval dat niet te
composteren valt: broodkorstjes,
gekookte groenten, … Overdrijf wel
niet. Gebruik het als aanvulling op
het gewone kippenvoer.

Meer tips:
www.imog.be

GEEN HONDENPOEP OP DE STOEP!
Een frisse neus halen tijdens de
dagelijkse wandeling met de hond
is een ontspannende bezigheid.
Zorg dat je wel steeds een zakje bij
hebt om de uitwerpselen van jouw
hond op te ruimen. Doe je dit niet,
dan kan je een boete verwachten.
De hondenpoepzakjes kan je
deponeren in een openbaar vuil
nisbakje of neem ze gewoon mee
naar huis.
Hou er rekening mee dat je hond
verplicht aan de leiband moet!

H E T N I E U W E C U LT U U R S E I Z O E N
een tipje van de sluier
Ondanks deze moeilijke en onze
kere tijden voor de hele kunst- en
cultuursector, werken we met GC De
Zinnen toch verder aan de voorbe
reiding van volgend seizoen.
We hopen jullie – weliswaar onder
voorbehoud – op donderdag 11 juni
tussen 18u30 en 21u te mogen ver
welkomen op onze presentatiedag in
De Stringe. Ook dit seizoen pas
seren heel wat bekende namen de
revue: Barbara Dex, Bart Herman,
Warre Borgmans,Dimitri Leue,
Danni Heylen, Steven Goegebeur,
Tine Embrechts, Ruben Van Gucht,
Johan Verminnen, ...
En voor jonge gezinnen met kin
deren hebben we heel wat leuks in
petto zoals De Kinderkunstendag,
Theater De Spiegel, FroeFroe, ...
Aangezien we momenteel moeilijk
kunnen voorspellen hoe alles zal
evolueren, houden jullie best onze

website en facebookpagina in de
gaten voor verdere berichten over
deze presentatiedag en de start
datum en aanpak van onze ticket
verkoop.

We doen er ondertussen alles aan
om de nieuwe seizoensbrochure
tijdig in jullie brievenbus te droppen.
www.anzegem.be/cultuur

BUREN BIJ KUNSTENAARS
Doe jij mee?

ZOMERKRIEBELKRANT ONLINE!
De scholen zijn gesloten en dat betekent dat we jullie
onze zomerkriebelkrant niet op papier kunnen bezor
gen. Geen nood, want deze vind je hier terug:
www.anzegem.be/kriebelkrant.
In deze krant stellen we het leuke, uitdagende
zomeraanbod voor van de Jeugddienst, Sportdienst
én de bibliotheek. Ook alle informatie rond Speelplein
De Ploeter en de Buitenschoolse Kinderopvang in de
zomervakantie vind je er in terug.

Buren bij Kunstenaars is het jaarlijkse open-atelierweek
end voor kunstenaars in West-Vlaanderen. Dit jaar is
er geen West-Vlaamse editie omdat er aan een nieuwe
formule wordt gewerkt tegen 2021.
In afwachting hiervan organiseren alle steden en ge
meenten in Zuid-West Vlaanderen samen, op zaterdag
17 en zondag 18 oktober, een laatste keer Buren bij
Kunstenaars.
Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich inschrijven
via: www.kortrijk.be/form/buren-bij-kunstenaars

Maar natuurlijk komt corona hier ook roet in het eten
gooien. We weten nog niet welke maatregelen er deze
zomer van kracht zullen zijn. Dit aanbod kan dus nog
wijzigen. Ook de definitieve startdatum van de inschrij
vingen staat nog niet vast. Hiervoor hou je dus best de
website in de gaten. Van zodra we meer nieuws heb
ben, brengen we jullie ook via I-school op de hoogte!

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

CARINE RAGOLLE

HILDE DEWAELE

LIEVE HULLEBUSCH

Of via  /  / info@anzegem.be

POL SPOLLIE

VOORUITBLIK
Toegankelijkheid
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