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Nieuwe afvalzakken

& nieuwe tarieven recyclageparken

5555EU
EURO
RO

5

5 EEUURORO

BETAAL

BETAAL

Oproep

pirobakken in beeld

SEPTEMBER
2 0 2 0

N I E U W A F VA L B E L E I D
Met een hart voor het milieu!
Samen streven naar een wereld met zo weinig mogelijk afval, dat doen we door juist te sorteren en steeds
minder restafval te produceren. We willen uit ons afval meer grondstoffen creëren en onze CO2-uitstoot
verminderen. We zijn op de goede weg, maar nog niet op onze eindbestemming. Daarom zijn er vanaf 1
september enkele wijzigingen die opnieuw een stap in de goede richting zijn.

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –10DE JAARGANG N°8
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.
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Vanaf 1 september verschijnt er een
nieuwe restafvalzak in het straatbeeld. De witte zakken worden
vervangen door grijze exemplaren
die grotendeels vervaardigd zijn uit
gerecycleerd plastiek.

dan het hergebruiken of recycleren
van afval. Omdat we willen dat je
niet zomaar alles bij het restafval
gooit, maken we restafval duurder
en wordt sorteren goedkoper.

De prijs die jij betaalt voor deze
afvalzakken dient om de verwerking
van het restafval te bekostigen. Hierachter schuilt het principe dat ‘de
vervuiler betaalt’. Het restafval wordt
verbrand of gestort en dat heeft een
veel grotere impact op het milieu

Nieuwe prijzen
Vanaf 1 september 2020 worden dit
de prijzen voor restafvalzakken:
• Grote zak (60L): € 1,70
10 per pakket: € 17
• Kleine zak (40L): € 1
10 per pakket: € 10

De restafvalzak wordt dus ook een
stukje kleiner. Wie goed sorteert,
heeft immers een stuk minder restafval. De meerkost wordt gecompenseerd door het invoeren van de
goedkopere folie- en P+MD-zakken.
Daarin kan je sinds juli 2018 o.a.
folies en zachte plastics kwijt. Door
deze correct te gebruiken, kan je
heel wat afval uit je restafvalzakken
houden. Wil je nog meer besparen?
Composteer je groente- en fruitafval.
Door te composteren en goed te
sorteren hou je tot 40% van je afval
uit de restafvalzak.

Hamsteren heeft geen zin
De huidige witte zakken mag je nog
buiten zetten tot en met 30 november. Vanaf dinsdag 1 december
worden ze niet meer meegenomen.
Koop dus niet te veel witte zakken,
hamsteren heeft geen zin. Voor de
enkele zakken die na de overgangsperiode dreigen over te blijven,
roepen we op om af te spreken met
vrienden, buren of familie. Wie dan
nog volledige pakken witte zakken
over heeft, kan die dan tijdelijk
omruilen op het recyclagepark in
Harelbeke mits een meerprijs.

Recycle-app

De witte zakken worden vervangen door grijze exemplaren die grotendeels vervaardigd zijn uit gerecycleerd plastiek.

A Li eGuEwM aEfEv N
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De ophaalrondes aan huis blijven
dit jaar onveranderd. Raadpleeg
de afvalkalender voor jouw straat
op www.imog.be/afval-inzamelen/
ophaalkalender/ of beter nog: download de Recycleapp op je smartphone. Die herinnert
jou aan elke ophaling!

R E C Y C L A G E PA R K E N
Vanaf 1 september 2020 gelden er
nieuwe tarieven op het recyclagepark. Op het park van Vichte kan
je vanaf dan alleen maar terecht
met afval waar je niet voor moet
betalen, op het recyclagepark in
Anzegem kan je terecht met zowel
gratis fracties als betalende fracties.
NIEUWE TARIEVEN RECYCLAGEPARKEN: VANAF 1 SEPTEMBER 2020
Het park van Anzegem is namelijk
ingericht volgens het diftar-principe:
verschillende tarieven voor verschillende fracties (geDIFferentieerde
TARieven). Die betaal je per aangeboden hoeveelheid (gewicht).

Met dit Diftar-systeem wordt de
kostprijs voor de verwerking van het
afval deels doorgerekend aan wie
het afval aanbiedt. Ook hier zet het
principe ‘de vervuiler betaalt’ aan
om minder afval te verzamelen en
zo de afvalberg te verkleinen. De
tarieven die op het recyclagepark
zullen gehanteerd worden, zijn gelijk
aan de regionale Imog-tarieven.

GROENE GROEP
Altijd gratis

ORANJE GROEP
€ 0,04 per kg

RODE GROEP
€ 0,20 per kg

In Anzegem & Vichte*

Alleen in Anzegem

Alleen in Anzegem

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Voor sommige fracties betaal je
niets (groene groep), voor andere
0,04€/kg (oranje groep) en voor nog
andere 0,20€/kg (rode groep). Heel
wat recycleerbaar afval kan je nog
steeds gratis wegbrengen.

Vrijstellingen
Voor zacht groenafval, zoals grasmaaisel, geldt een vrijstelling van
500 kg/gezin/jaar en voor asbestcement een vrijstelling van 200 kg/
gezin/jaar. Opgelet, want het asbestcement kan je pas vanaf midden
september naar het recyclagepark
brengen, hou hiervoor de communicatiekanalen van de gemeente in de
gaten (zie ook artikel op p. 4).

Het onderscheid tussen categorie-voertuigen valt dus weg.
Je kan enkel met huishoudelijk (of
daarmee gelijkgesteld) afval terecht
op de gemeentelijke recyclageparken.

•

onbehandeld hout
stevig snoeihout en
takken
glazen flessen en
bokalen
afgedankte elektrische en elektronische apparaten,
TL- en zaklampen
metaal
textiel
kurk
KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
Milieustraatje
(LDPE-folies,
HDPE, PVC,
isomo, vlak glas,
CD’s en DVD’s,
matrassen, tapijten, fietsen, …
*Papier en karton:
alleen in Vichte!!!

•

•
•

•

•

zacht groenafval
(grasmaaisel en
haagscheersel):
vrijstelling van
500kg per jaar per
gezin
(boom)wortels en
stronken
behandeld en
samengesteld
houtafval
recycleerbaar
bouw- en sloopafval (bv. steenpuin)
gipsplaten

•
•
•

•

•

brandbaar afval
te storten afval
(bv. wc-pot)
niet-recupeerbaar
bouw- en sloopafval (bv. Ytong)
multistroom
(samengesteld
uit verschillende
materialen)
asbestcement
(vrijstelling van
200kg per jaar per
gezin): opgelet,
asbestcement kan
pas vanaf midden
september naar
het recyclagepark
gebracht worden
(zie p. 4)

Met P+MD kan je dus niet meer terecht op de recyclageparken, dit kan je
gewoon meegeven met de huis-aan-huis-ophaling. Papier en karton kan je
enkel nog naar het recyclagepark in Vichte brengen, maar ook hier is het
beter om dit gewoon mee te geven met de huis-aan-huis-ophaling.

Openingsuren beide parken
di
wo
do
vr
za

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

Het betalende gedeelte van het recyclagepark in Anzegem is door werken
gesloten tot en met 31 augustus. Je kan er wel nog terecht met je gratis
fracties. Het recyclagepark in Vichte blijft open, maar enkel voor
categorie-1 voertuigen.
Meer info op www.anzegem.be.

Nieuw A
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MAAK JIJ HET OOK WAT GROENER?
Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin, heb je een boontje voor
klimplanten of wil je graag kunnen
snoepen van je tuin? Dan is de
verkoopactie van streekeigen (fruit)
bomen, struiken en kleinfruit van
Natuur.koepel zeker iets voor jou!
Alle pakketten en soorten kan
je aanplanten op een beperkte
oppervlakte, je hoeft dus zeker
geen grote tuin te hebben. Natuurpunt verkoopt deze pakketten
aan een zeer voordelige prijs en
de opbrengst van de actie gaat
naar de aankoop van waardevolle
natuurgebieden in jouw omgeving.
Dubbele winst voor de natuur dus!
Onze inwoners krijgen bovendien
nog een eenmalig korting van 5
euro. Mooi toch!

i

www.maakhetgroener.be

A S B E S T C E M E N T- O P H A L I N G
AAN HUIS VOOR € 30
Voor 30 euro kan je tot 1.000kg asbestcement aan huis
laten ophalen door Imog. Voor deze prijs biedt Imog je
een asbestzak, persoonlijke beschermingsmiddelen,
vervoer en verwerking van het asbestcement. Voor
ophaling aan huis zijn er 3 verschillende asbestcementzakken beschikbaar.
LANDSCHAPSPLANNEN
Kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten,
poelen, bomenrijen, ... geven kleur en structuur aan
ons landschap. Bovendien zijn het belangrijke schuilen voedselplekken voor heel wat dieren. Met het Stadlandschap Leie en Schelde proberen we het netwerk
van deze kleine landschapselementen te versterken
door landschapsplannen te maken.
Droom je van een bloeiende fruitboomgaard, een
knotbomenrij of een poel op jouw terrein? Neem dan
zeker contact op met de landschapsconsulent. Tijdens
een bezoek krijg je advies en nuttige tips en kom je te
weten of je in aanmerking komt voor ondersteuning
van je beplantingsplan.

i

foeke.vanweverberg@west-vlaanderen.be,
tel 056 23 49 54.
www.stadlandschapleieschelde.be/landschapsplannen
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Meer info: www.imog.be/asbestcement
Vanaf midden september kan je je asbestcement ook
naar het recyclagepark in Anzegem brengen, maar dit
moet veilig verpakt zijn. Met onverpakt asbestcement
krijg je geen toegang tot het recyclagepark. Dit om de
veiligheid van onze bezoekers en onze medewerkers
te garanderen. Je moet dus op voorhand inpakplastics
kopen. Deze zullen vanaf midden september beschikbaar zijn op het recyclagepark in Anzegem. Enkel
deze mogen gebruikt worden om het asbestcement te
verpakken.
Er zijn 2 soorten inpakplastics:
• buisfolie asbestcement: 120 cm breed: € 1,5/m
• plastic zak asbestcement: 120cm x 120cm: € 1,8/stuk

MONDMASKER
OP ZAK?

Omdat het aantal coronabesmettingen aan het stijgen was, nam
het college van burgemeester en
schepenen begin augustus een
paar preventieve beslissingen. Dit
om de epidemie tegen te gaan en
de veiligheid en gezondheid van al
onze inwoners te verzekeren.
Zo moet je in Anzegem altijd een
mondmasker op zak hebben. Kom
je op een plaats waar er onverwacht
of naar jouw mening te veel mensen
zijn, dan kan je dit mondmasker
opzetten. Als iedereen dit doet,
beschermen we elkaar!
Daarnaast ben je op volgende
plaatsen verplicht een mondmasker te dragen:
• in winkels
• in alle openbare gebouwen
(bv. gemeentehuis, bibliotheek,
sociaal huis, buitenschoolse
kinderopvang, ...)
• in de recyclageparken
• op kerkhoven
• in sporttribunes
• in horecazaken, behalve als je
aan tafel zit
• op markten en kermissen
• evenementen
• openbaar vervoer
• musea / theater- en concertzalen, bioscopen
• bij kappers en schoonheidsspecialisten
• gebedshuizen

Daarnaast zijn er tot en met 31
augustus geen publieke evenementen toegelaten. Ook alle gemeentelijke zalen en de beide sporthallen
zijn preventief gesloten tot en met
31 augustus.
De jeugd- en sportkampen, de
speelpleinwerking, de buitenschoolse kinderopvang en summerschool gaan wel nog door.

Altijd op de hoogte van de laatste
maatregelen in Anzegem?

www.anzegem.be/corona
Daar kan je ook altijd de recentste coronacijfers voor Anzegem
raadplegen.

HOU JE REKENING MET DEZE GOUDEN REGELS?
•
•
•
•
•
•

De hygiëneregels blijven essentieel: handen vaak wassen met water en zeep, geen hand geven of kussen bij
een begroeting. Hoest of nies in je elleboog.
Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de risicogroep ziet (65-plussers, mensen met
diabetes of problemen met hart, longen en nieren, mensen die gevoelig zijn voor infecties).
Hou 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide bubbel en kinderen
jonger dan 12.
Draag een mondmasker waar het verplicht is en op drukke plaatsen.
Beperk je fysieke contacten en hou hierbij rekening met de nationale maatregelen. Maak je bubbel dus niet
groter dan toegestaan!

CORONA-INFO
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BELGISCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN
dinsdag 22 september

Op dinsdag 22 september vindt in Anzegem het Belgische Kampioenschap wielrennen plaats voor dames en heren
elite. Deze datum is het compromis dat uit de bus kwam nadat er al eerder door de coronacrisis een streep moest
getrokken worden door de oorspronkelijke zondag van 21 juni en de vervangzondag van 23 augustus. Het wordt de
eerste grote koers in België waarop alle toppers zullen aanwezig zijn!
Op vandaag is het nog niet duidelijk of dit BK met of zonder publiek, of met slechts een beperkt aantal toeschouwers wordt gehouden. Dit hangt af van de coronacijfers en de maatregelen van de nationale veiligheidsraad.
Omdat er nu nog heel wat onduidelijkheden zijn, kunnen we ook nog niet het definitieve parcours meegeven.
Daarom voorzien we een extra bewonersbrief in de week van 14 september. Daarin zal alle info staan.
Ook op www.bkanzegem.be kan je de laatste stand van zaken raadplegen.

NAAR EEN GEMEENTELIJKE DIENST?
Voor sommige zaken werken we nog steeds op afspraak

Gemeentehuis Anzegem
Zonder afspraak kan je er terecht voor: aankoop huisvuilzakken en Anzegembon / afhalen attesten bevolkingsregister / activatie identiteitskaart
Voor de rest van de dienstverlening moet je een afspraak maken via:
tel 056 69 44 40 of info@anzegem.be. Dit kan tussen 9u-12u en 13u30-17u
(op woensdag tot 18u30). Uitzonderlijk gesloten op maandag 7 september.

Sociaal Huis

Zonder afspraak, tijdens de gewone openingsuren.
Tijdens de openingsuren kan je hen ook bereiken via tel 056 77 88 28.
Uitzonderlijk gesloten op dinsdag 22 september.
Bib, recyclageparken, Sport-, Jeugd-, en Cultuurdienst zijn open tijdens de
gewone openingsuren. Je hoeft geen afspraak te maken. Voor de Buitenschoolse Kinderopvang moet je wel nog een afspraak maken:
tel 056 71 93 78 of kinderopvang@anzegem.be.
Een overzicht van alle openingsuren en contactgegevens vind je op
www.anzegem.be.
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VERHUREN MET EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR
Heb je een eigendom die je wil verhuren, maar biedt
deze je zorgen en stress? Verhuur dan met een
gerust hart aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).
Want verhuren via een SVK biedt tal van voordelen.
SVK’s worden erkend door de Vlaamse overheid. Je
sluit een huurcontract af met een SVK voor minstens 9
jaar. Het SVK draagt dus alle huurdersverplichtingen.
Zij verhuren op hun beurt de woning door aan kandidaat-huurders en jij geniet van een gegarandeerde
huuropbrengst. Het SVK betaalt immers altijd stipt, zelfs
wanneer je woning niet verhuurd is!
Jouw woning moet gerenoveerd worden?
Ook als je woning aan renovatie toe is, kan het SVK je
op weg helpen met advies. De Vlaamse overheid voorziet voor de eigenaar die verhuurt aan een SVK volgende
premies:
• Renovatiepremie: tot 30% per categorie van werken
(voor minstens 2.500 euro aan werken per categorie)
• Sociale dakisolatie-, beglazings- en spouwmuurisolatiepremie: extra hoge premies en begeleiding door
het SVK bij de voorbereiding en de uitvoering van
de werken.
Wat verwacht het SVK van jou?
Het SVK vraagt geen commissieloon, maar wel een
redelijke huurprijs (lager dan de marktprijs). Er wordt een
woning verwacht die voldoet aan de Vlaamse normen.

i

RSVK Waregem, Schakelstraat 41, 8790 Waregem
Tel 056 62 98 93, info@rsvk.be

Z O R G E L O O S V E R B O U W E N D A N K Z I J D E R E N O VAT I E C O A C H
Renoveren doe je niet zomaar. Je wil zeker zijn van waar je aan begint en
waar je zal eindigen. Daarom werd de RenovatieCoach in het leven geroepen, waarvoor we samenwerken met Intercommunale Leiedal. De RenovatieCoach staat mensen tijdens het renovatieproces met raad en daad bij.
Hij biedt onafhankelijk en professioneel verbouwadvies, helemaal op maat.
Hij volgt mee de werken en het budget op, wijst de weg naar premies en
maximaliseert de energiebesparing. Je staat als verbouwer dus niet alleen.
Gratis renovatiebegeleiding voor wie in groep renoveert
Heb je renovatieplannen en ken je mensen uit de buurt of uit je gemeente
die ook hun woning willen aanpakken? Dankzij de burenpremie van
Vlaanderen en Fluvius krijgen 10 huishoudens die samen renoveren gratis
advies van de RenovatieCoach. Door de schaalgrootte kan je met een
collectieve renovatie bovendien kosten besparen.

i

www.warmerwonen.be
tel 056 24 16 19 | renovatiecoach@warmerwonen.be

ALGEMEEN
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E-scan

Eerste hulp bij onlin
Jouw weg vinden in het online ondernemen

E-commerce en online aanwezigheid worden s
jouw toekomst hierin als handelaar: hoe kan jij

VA C AT U R E S

dekE-scan
b e d i e n d e B K O & s c h o o nVia
ma
e r ( mwordt
/ v / xeen
) check gedaan van jou

Een mystery shopper bekijkt je vindbaarheid v

Als bediende Buitenschoolse Kinderopvang sta je in voor de goede werking van een van de kinderclubs. Je zorgt
op social
media,
webshop
of andere
online bes
voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van de kinderen en je werkt
mee aan
de opvoeding,
verzorging
en
begeleiding van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief hoogHet resultaat
is een beknopt rapport waarin je
staande buitenschoolse kinderopvang, op maat van de plaatselijke behoeften
en mogelijkheden.

Daarnaast dient de E-scan als basis voor een in

Aanbod: een halftijds contract voor bepaalde duur (1 jaar met optie onbepaalde duur) in loonbarema niveau D.
Eventuele relevante anciënniteit kan in aanmerking worden genomen.Binnen dit traject krijg je kwalitatief advies van
Je komt terecht in een aangename werkomgeving met tal van voordelen.
Laatstejaarsscholieren
en studenten krijaanwezigheid
te verbeteren.
gen toegang tot de selectieprocedure.

Wil jij ook uitblinken in het online ondernemen

Schoonmaker (m/v/x)
Schrijf
je invan
op6www.ikkooplokaal.be
We zijn op zoek naar een schoonmaker (m/v/x): deeltijdse functie (24/38),
contract
maanden, na een verlenging voor de duur van één jaar kan dit omgezet worden naar onbepaalde duur bij een positieve evaluatie. Er wordt
een werfreserve aangelegd voor de duur van 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging.
Interesse? Solliciteer dan voor 10 september 2020 via e-mail, aangetekend schrijven, gewone post of tegen
Hoe beter
onlineexamen.
ondernemen?
ontvangstbewijs in het hoofdgemeentehuis. De selectie bestaat uit een praktisch
en mondeling

i

www.anzegem.be/vacatures of tel 056 69 44 53

1. Schrijf je in voor een E-scan.
2. Registreer voor een persoonlijk coaching
met begeleiding door digital experts.

EERSTE HULP BIJ ONLINE ONDERNEMEN: DE E-SCAN
De coronacrisis zorgde ervoor dat heel wat consumenten – sommigen
zelfs voor het eerst – online aankopen deden. Handelaars moesten hun
onderneming bijsturen en maximaal inzetten op digitale kanalen. Ook in de
toekomst zal online ondernemen een belangrijke rol blijven spelen.
E-scan: online mystery shopping
Daarom is het goed je online aanwezigheid eens onder de loep te laten
nemen. Dit kan je doen door een E-scan aan te vragen. Het resultaat van
deze E-scan is een beknopt rapport waarin je zicht krijgt op je werkpunten.
Op basis van het resultaat van de E-scan kan je je aanmelden voor een
één-op-één coachingtraject. Binnen dit traject krijg je kwalitatief advies van
experten om je online aanwezigheid te verbeteren. Dit kan advies zijn op
vlak van het inzetten van sociale media tot het technisch uitbouwen van
een webshop. De coaching bestaat uit 3 uur individueel advies op maat
van detailhandelaars, uitbreidbaar tot maximaal 9 uur.
Deelname is gratis voor West-Vlaamse ondernemers.
Inschrijven kan via www.ikkooplokaal.be
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BIZ ZOEKT VRIJWILLIGERS
G E E F I E M A N D M E T B U D G E T P R O B L E M E N H E T J U I S T E D U W TJ E I N D E R U G
Voor velen is het niet gemakkelijk
hun administratie en/of budget op
orde te houden. Als vrijwilliger van
Budget In Zicht ga je aan de slag
met mensen die reeds in begeleiding
zijn bij het OCMW van Anzegem.

Breng jij
wat klaarte?

Je kan hen helpen in het begrijpen
van brieven en het ordenen van de
digitale en papieren chaos. Jullie
kunnen samen op stap naar betaalbare vrijetijdsinitiatieven, de winkel,
samen budgetkoken,… En uiteraard
ben je als buddy onbetaalbaar als
luisterend oor en vertrouwenspersoon.

Wat verwachten van jou?
• Bereid zijn tot het volgen van
een startopleiding (3 sessies
van 2,5u).
• Voldoende administratief vaardig zijn.
• Discretie en respect voor
andere mensen en hun ideeën.
• Een enthousiast engagement.
• Je kan je wekelijks of om de
twee weken een moment vrijmaken.

Wat kan jij van ons verwachten?
•
Een boeiende startopleiding.
Meer info?
•
Coaching en vorming tussenbiz@welzijn13.be
door.
0495 91 63 45
•
Contact
met andere
mensen.
BIZ zoekt
vrijwilligers
•
Een
mooie
vrijwilligersvergoeVorm een BIZonder duo
En geef iemand met budgetproblemen het juiste duwtje in de rug. Voor velen is het immers niet gemakkelijk om hun administratie en/of budget op
ding.
orde te houden. Jij kan helpen in het vinden van de weg naar de juiste diensten, het begrijpen van brieven, het ordenen van de digitale en papieren
chaos. En uiteraard ben je als vrijwilliger onbetaalbaar als luisterend oor en vertrouwenspersoon. Wil jij mee het verschil maken en terug balans
brengen in het leven van mensen? Fijn, jouw engagement is meer dan welkom!

KZITERMEE

V.U. Philippe De Coene - voorzitter W13 - President Kennedypark 10 - 8500 Kortrijk

Wil jij mee het verschil maken en
terug balans brengen? Meld je dan
aan en vorm een BIZonder duo!

De website voor als je hulp zoekt voor jezelf of
iemand anders
Corona heeft een enorme impact op ons allen, en
stelt ons mentaal welbevinden danig op de proef. We
hebben vaker stress, voelen ons eenzamer, angstiger
en hebben minder sociale contacten. Zowel kinderen,
jongeren als volwassenen krijgen ermee te maken.
Zit je met iets, heb je een vraag, zoek je hulp, wil je
jouw veerkracht versterken of iemand anders helpen?
Neem dan zeker eens een kijkje op de gloednieuwe
website www.kzitermee.be. Je vindt er instanties die
je zowel fysiek, maar ook via chat, telefoon of mail
kan bereiken. Afhankelijk van jouw vraag kom je bij de
juiste organisatie terecht.

i

www.kzitermee.be

WELZIJN
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S TA R T N I E U W C U LT U U R S E I Z O E N
In deze corona-periode blijft het zeer moeilijk om
lang op voorhand in te schatten wat er zal kunnen
doorgaan. We zullen dus vaak kort op de bal moeten
spelen en pas vrij laat via onze digitale kanalen de
info over concrete aanvangsuren, bezettingsgraad,
verkoopsvoorwaarden, ... kunnen meegeven. We
proberen je zo goed mogelijk te informeren en te
begeleiden m.b.t. reserveringen. Deze gebeuren bij
voorkeur via www.anzegem.be/cultuur.
Lubricant for life – Woodman
do 24.09 | De Stringe | 20u | inleiding om 19u15 | € 13
Herneming vorig seizoen - gekochte tickets blijven
geldig- let wel: speellocatie is gewijzigd!
Dit wordt geen gewone theateravond, maar een hilarische voorstelling. Wat is jouw glijmiddel om het leven te
smeren? Het poppen van een cavafles? Een pintje op
een dakterras? Een film van Charlie Chaplin? Woodman
trekt alle registers open om je de meest gelukkige avond
te bezorgen, het magische moment waarop allerlei
toevalligheden samenkomen…
Hier laat ik je los Wim – Bart Herman, Barbara Dex,
Esther Van Hees, Bert Verbeke
za 26.09 | De Stringe | aanvangsuur in functie van
mogelijke ontdubbeling | € 22
Op 14 september 1990 verliest Vlaanderen met Wim
De Craene één van zijn grootste en meest legendari-

sche singer-songwriters. Bijna 30 jaar later blijven zijn
liedjes ontzettend populair bij het grote publiek. Een
aantal artiesten slaan nu de handen in elkaar voor een
bijzonder eerbetoon met aandacht voor de oorsprong en
achtergrond bij vele van zijn liedjes.

i

GC De Zinnen – 056 68 82 50

ANZEGEM ZOMERT IN SEPTEMBER

in ???

Je kan nog steeds deelnemen aan 7 fotozoektochten en
ook de nieuwe fotozoektocht rond wijnbouw is absoluut
de moeite waard.
Daarnaast organiseren we ook 2 themafietstochten met
telkens een andere inhoudelijke invalshoek. Het aantal
deelnemers is beperkt, je kan op diverse tijdstippen starten (9u30 - 11u - 13u30) en het traject op eigen tempo
afwerken. Reservatie hiervoor is verplicht en verloopt
via de website. Maak er een gezellig familiedagje van
en picknick onderweg op een van onze pittoreske
suggestieplaatsjes.
Thema natuur – 5.09 – stops onderweg: Bassegembos
imkeractiviteit – vlindertuin
Thema wijnbouw – 19.09 - stops onderweg bij lokale
wijnbouwer

i
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VRIJE TIJD

www.anzegem.be/anzegemzomert
tel 056 68 82 50 – toerisme@anzegem.be

OPROEP: PIROBAKKEN IN BEELD!
Heb jij nog foto’s van pirobakken of kan je iets meer
vertellen over het gebruik? Bak je zelf de perfecte piro of
organiseer je jaarlijks een pirobak in jouw café? Help ons
aan verhalen en foto’s over de piro!
Erfgoed zuidwest en de Orde van de Piro brengen deze
traditie van de pirobak - die al sinds het einde van de
19de eeuw bestaat - graag in beeld.
Kan je ons verder helpen?
Neem dan contact op met erfgoed zuidwest:
erfgoed@zuidwest.be of 056 24 16 16.

HERONTDEK DE REGIO
MET CONTREI LIVE
Contrei Live is een kabbelend kunstenparcours op en
langs het water in Zuid-West-Vlaanderen. Dit kan je via
drie fietslussen vrij verkennen.
Een website, gratis fietskaarten en een (betaalde)
bezoekersgids maken je wegwijs. Dit cultureel event
laat je verrassende plekjes ontdekken en voegt daar
een artistieke dimensie aan toe. In Anzegem vind je de
Rain Amplifier van de Nederlandse kunstenaar/architect
Matthijs Le Roi in het Sint-Arnolduspark.

i

www.facebook.com/contreilive

LUISTERPERFORMANCE
Landloper, zweet langs ’t lijf
Open Monumentendag 13.09 – Sint-Arnolduspark
15u – gratis
Landloper, zweet langs ’t lijf is een luisterfietstocht
geïnspireerd op Het leven en de dood in den ast van
Stijn Streuvels. Voor Open Monumentendag brengt
auteur Anneleen Van Offel de fietstocht als een
unieke literaire performance in het Sint-Arnolduspark, nabij het kunstwerk Rain Amplifier van Matthijs
Le Roi.
Het verhaal vertelt de woelige nacht waarin een
zwerver sterft in een ast, een stookhuis voor cichorei. De mannen die er aan het werk zijn, worden
geconfronteerd met hun eigen eentonige bestaan.
Van Offel vertaalt dit verhaal naar het landschap
en naar onze eigen hedendaagse demonen, in een
werk op het knooppunt tussen podcast, literatuur en
theater.

i

www.facebook.com/contreilive

U I T- K A L E N D E R
Ook deze keer geen UiT-kalender door de onvoorspelbare coronamaatregelen. De UiT-agenda kan je steeds
op onze website terugvinden. Hopelijk kunnen we in
oktober wel een UiT-kalender publiceren. Geef hiervoor
zeker je activiteit voor 17 september door via
www.uitdatabank.be.
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www.11miljoenredenen.be

Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

ERIK TACK

CELINE SAGAERT

ANJA DE BRUYNE

Of via  /  / info@anzegem.be

VOORUITBLIK
nieuwe sociale toelagen





LITTLE BEAR

GLENN DEMEULEMEESTER

MIA BRUYNEEL
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