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Op reis

in eigen streek

GEMEENTELIJK
NIEUWS

Nieuw spaarbekken

zorgt voor water voor landbouwers

Financiële problemen
door corona?

JULI
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WORDT HET OPNIEUW EEN DROGE EN WARME ZOMER?

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –10 DE JAARGANG N°7
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

Het water in het nieuwe spaarbekken
aan Walskerke zal door landbouwers
kunnen gebruikt worden.
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Mei 2020 was de droogste mei
sinds 1833. Er viel amper een
twaalfde van de normale hoeveelheid neerslag. Onze waterpeilen
staan dus alarmerend laag. Het is
immers al het vierde te droge jaar
op rij. Er wordt dan ook opgeroepen dat iedereen zijn steentje
bijdraagt als we willen vermijden
dat er straks geen water uit de
kraan komt.

•
•
•
•
•

Eind mei kwam er plots geen water
meer uit de kraan in Overijse. Dit
kwam door een samenloop van
omstandigheden, maar het drukte
velen met de neus op de feiten:
water uit de kraan is niet zo vanzelfsprekend.
Daarom roept men op om verstandig
om te gaan met water. Dat kan met
grote ingrepen: meer water de kans
geven om in de bodem te infiltreren
(door bv. ontharding), regenwaterputten promoten zodat het water het
hele jaar door kan bewaard worden,
… Maar ook met kleine ingrepen kan
je al je steentje bijdragen.
Ga zuinig om met water.
•
Neem een snelle douche in
plaats van een bad. Duurt het
een tijdje voor je warm water
hebt? Vang het koude water

•

•

dan op. Dit kan je gebruiken om
bv. je planten water te geven.
Laat de kraan niet lopen als je je
tanden poetst.
Herstel zo snel mogelijk
lekkende spoelbakken van
toiletten.
Spoel je groenten? Vang dat
spoelwater dan op.
Doe één grote was in de wasmachine i.p.v. tien kleintjes.
Gebruik regenwater om je
planten water te geven. Doe dit
bij voorkeur met de gieter en
niet met de tuinslang. Investeren in een regenwaterput is
zeker de moeite waard, maar
niet altijd haalbaar. In dat geval
is een regenwaterton een goed
alternatief.
Bij langdurige droogte wordt
jouw mooi groen gras geel en
dor. Wat moet je doen? Helemaal niets, want zodra de regen
opnieuw naar beneden valt, zal
het gras zich vanzelf herstellen.
Wees dus geduldig.
Hou je grond langer vochtig
door een laag mulch tussen je
planten/hagen te leggen.

Hou ook rekening met dieren!
Laat je dieren niet in de brandende zon staan. Diereneigenaars
zijn immers bij wet verplicht om

ervoor te zorgen dat hun dieren een
schuilhok hebben of andere schuilmogelijkheden. Zorg er ook voor dat
ze altijd kunnen drinken.
Opgepompt grondwater mag niet
meer verloren gaan
Vanaf nu zal er in de omgevingsvergunning die door Anzegem wordt
toegekend een bijzondere voorwaarde opgelegd worden zodat
het opgepompte grondwater van
bronbemaling niet meer zou verloren
gaan.
Landbouwers die nood hebben
aan water, zullen we ook in contact
brengen met wie zo’n vergunning
heeft. Op die manier kunnen ze
water afhalen waar de bronbemaling
gebeurt.
Waterspaarbekken Walskerke
De provincie West-Vlaanderen
heeft op de hoek van de Walskerkestraat en de Kleine Leiestraat een
waterspaarbekken gebouwd. Dit
spaarbekken kan 11.500m3 water
vasthouden.
Dit water zal binnenkort beschikbaar
zijn voor de landbouwers. Hiervoor
moet men een aanvraag indienen bij
het gemeentebestuur. Daarna krijgt
men toelating tot de pompinstallatie.

O V E R Z I C H T S L U I T I N G S D A G E N Z O M E R VA K A N T I E

Hoofdgemeentehuis Anzegem
11, 20 en 21 juli
22 juli t.e.m. 15 augustus: gesloten
op zaterdag en in de namiddag
Sociaal Huis
6, 20 en 21 juli
In juli en augustus geen laatavondopening, dus op dinsdagnamiddag
enkel open van 14u tot 16u30.
Geen mobiele dienstverlening in juli
en augustus
Recyclageparken
11 en 21 juli - 15 augustus
Het betalende gedeelte van het
recyclagepark in Anzegem is
gesloten door werken van 17 tot
en met 31 augustus. Het recycla-

gepark Vichte blijft open maar is
enkel toegankelijk voor categorie-1
voertuigen.
Categorie-2 voertuigen kunnen hun
afval bestemd voor het betalende
gedeelte afvoeren naar het IMOG-recyclagepark in Moen of Harelbeke.

Cultuur, Toerisme en Internationale Samenwerking
20 juli t.e.m. 14 augustus
17 augustus

Burgerzaken in het Sociaal Huis
20 juli t.e.m. 14 augustus: volledig
gesloten (je kan dan wel terecht in
het hoofdgemeentehuis)

Bibliotheek
11 en 21 juli

Jeugd- en Sportdienst
20 juli t.e.m. 14 augustus
Buitenschoolse Kinderopvang
21 juli
27 juli t.e.m. 7 augustus

Uitleendienst
20 juli t.e.m. 9 augustus

hoofdbibliotheek Anzegem:
1 augustus t.e.m. 15 augustus
uitleenposten Ingooigem en Vichte:
20 juli t.e.m. 15 augustus
Tip: het Thuisloket is 24/7 open!
www.anzegem.be/thuisloket

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING NOG VOLGENS ‘CORONAREGIME’
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).

Sociaal Huis

Zonder afspraak, tijdens de gewone openingsuren.
Tijdens de openingsuren kan je hen ook bereiken via tel 056 77 88 28.
Bib, recyclageparken, Sport-, Jeugd-, en Cultuurdienst zijn terug open
tijdens de gewone openingsuren. Je hoeft geen afspraak te maken. Voor
de Buitenschoolse Kinderopvang moet je wel nog een afspraak maken.
Hou bij het maken van een afspraak rekening met de sluitingsdagen.

ALGEMEEN
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PLANT EEN BOOM
EN LAAT HET ONS WETEN VIA DE BOMENTELLER

In ons meerjarenplan ‘Anzegem
Morgen’ gaven we het al mee: in
de komende zes jaar willen we
15.000 bomen extra in Anzegem.
Hiermee willen we onder andere
een antwoord bieden op de klimaatverandering.
Daarbij rekenen we ook op jullie. En
dat kan op diverse manieren, enkele
tips:
•
Heb je een (kleine) tuin, dan is
de plantgoedactie “Maak het
groener” van Natuur.koepel een
buitenkans. Je krijgt van ons
bovendien een tegemoetkoming
van 5 euro op je bestelling (eenmalig per adres). Meer info:
www.maakhetgroener.be.
•
Heb je een iets groter stukje
grond vrij in het landelijk gebied,
dan is een landschapsplan
van het Stadlandschap Leie en

Schelde misschien iets voor
jou. Ook scholen kunnen hier
terecht voor de vergroening van
hun schoolomgeving.
Meer info: www.stadlandschapleieschelde.be
En wil je nog iets verder gaan
met je lapje grond, dan is
bebossing een goed idee. Voor
alle ondersteuning (ook administratief, logistiek en financieel)

•

VA C AT U R E

Elektricien BA5 – hoofdtechnieker culturele infrastructuur
Heb je een passie voor elektriciteit en techniek? Heeft AREI geen
geheimen voor jou en heb je een
diploma hoger secundair onderwijs
in het domein van de elektriciteit?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
We bieden een voltijds contract
van 12 maanden (met optie onbepaalde duur) en dit op niveau C1-3.
Je komt terecht in een stabiele
werkomgeving met voldoende
uitdaging.
Je staat in voor het onderhoud
en herstel van elektrische installaties. Daarnaast word je ingezet
als technieker binnen de culturele
infrastructuur.

i
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www.anzegem.be/vacatures

rond bebossing kan je gratis
terecht bij de Bosgroep Ijzer en
Leie:
bosgroepen.be/ijzer-en-leie/

Heb jij een boom aangeplant
(periode 2019-2025), laat het ons
zeker weten via
www.anzegem.be/bomenteller.

OVER S TEEKBEG EL EID ER S
G EZO C HT !
Heb je een hart voor kinderen en
wil je hen graag helpen om op
een veilige manier naar school te
gaan? Dan zijn we op zoek naar
jou.
Voor Anzegem is verkeersveiligheid een topprioriteit en de
schoolomgevingen genieten onze
bijzondere aandacht. Zo zetten
we op schooldagen gemachtigd
opzichters in om de oversteekbegeleiding te verzorgen.

i

Interesse?
vrijwilligerswerk@anzegem.
be of via 056 69 44 68
Meer informatie: www.anzegem.
be/vrijwilligerswerk
We bieden je een forfaitaire
onkostenvergoeding binnen het
vrijwilligersstatuut.

MOBIELE CAMERA’S IN DE STRIJD TEGEN SLUIKSTORT
Al 177 sluikstorters in de regio betrapt
Zwerfvuil en sluikstort komen in onze mooie
gemeente jammer genoeg vaak voor. Tot grote
ergernis van velen. Omdat het soms moeilijk is om te
achterhalen wie de dader is, kunnen camerabeelden
hierbij helpen. Daarom zet afvalintercommunale Imog
elke week vijf camera’s in de regio in.
In Anzegem werden de camera’s vorig jaar acht keer
geplaatst en werden er 7 sluikstorters betrapt. Deze
moeten een boete van € 250 euro betalen.

Beeld vanuit de camera die al eens in de Berkenlaan stond.

In de totale Imog-regio werden de camera’s vorig jaar
112 keer geplaatst en werden er 177 sluikstorters
betrapt.

PRIMEUR: AANGIFTE BIJ DE POLITIE
VIA VIDEOCHAT
Sinds vorige maand kan je via videochat aangifte doen
bij de politie. Politiezone Mira is de eerste politiezone
van ons land waarbij dit mogelijk is.
Vorig jaar startte de politie al met werken op afspraak,
maar daarvoor moest je als inwoner nog altijd naar
een van de onthaalpunten gaan. Door de coronacrisis
hebben ze bij MIRA nog een tandje bijgestoken om meer
zaken via het internet te kunnen doen. Kleinere misdaden kan je nu gewoon van thuis uit aangeven.
Zo’n aangifte heeft alleen maar voordelen: het laat de
politie toe om extra vragen te stellen, het is persoonlijker dan een online formulier en men kan ook rekening
houden met de lichaamstaal van de ondervraagde.

i

www.pzmira.be

IS JE HUISNUMMER DUIDELIJK
ZICHTBAAR?
Bij noodgevallen moeten hulpdiensten snel en efficiënt
je woning kunnen terugvinden. Een duidelijk huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is,
is daarbij van cruciaal belang. In de realiteit stellen
we helaas vast dat sommige huisnummers amper
zichtbaar zijn, verkeerd werden opgehangen of zelfs
ontbreken. Nochtans verplicht de GAS-reglementering
iedereen om een leesbaar huisnummer te voorzien.
Op heel wat plaatsen in Anzegem zijn huisnummers
onvoldoende of helemaal niet zichtbaar. Dat maakt
het voor een bezoeker niet altijd makkelijk om het
juiste huis te vinden. Ook voor een postbode of een
pakjesdienst kan een onduidelijk huisnummer voor
problemen zorgen.
En in geval van nood speelt het huisnummer zelfs een
levensbelangrijke rol! Hulpdiensten verliezen vaak nog
te veel tijd als ze het juiste huis moeten zoeken.

ALGEMEEN
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FINANCIËLE PROBLEMEN DOOR CORONA?
BLIJF ER NIET MEE ZITTEN!

Heel wat mensen zagen hun inkomen in de voorbije weken en maanden dalen door de coronacrisis. En dat terwijl de
dagelijkse kosten dezelfde blijven. Als je financieel in de problemen dreigt te komen of de achterstallige facturen en
onbetaalde rekeningen zich nu al opstapelen, aarzel dan vooral niet te lang om hulp in te schakelen. Langer wachten
maakt het meestal alleen nog erger.
Er worden allerlei initiatieven genomen om je te helpen: OCMW’s krijgen extra middelen om o.a. energiearmoede
aan te pakken, het Groeipakket (vroegere kinderbijslag) geeft in een aantal gevallen een extra toeslag van € 120, op
1 juni startte het fonds ter bestrijding van uithuiszetting, ... Ook specifieke doelgroepen zoals zelfstandigen of landbouwers laten we niet in de kou staan. Als jouw situatie te specifiek of te complex is, kunnen wij je doorverwijzen
naar gespecialiseerde organisaties zoals Dyzo of Boeren op een kruispunt.

i

Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen en een afspraak te maken. We zijn er om jou te helpen!
Sociaal Huis Anzegem | tel 056 77 88 28 | sociaalhuis@anzegem.be

DE WOONCLUB
Je hebt hulp nodig bij…
•
het zoeken naar een woning
of appartement op de private
huurmarkt
•
het leggen van contact met eigenaars of immokantoren
•
het inschrijven op een wachtlijst
voor een sociale woning
•
het aanvragen van een huurwaarborglening
•
en je woont in Anzegem OF je had je laatste domicilieadres in
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen,
Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem of Spiere-Helkijn
Kom dan eens langs bij de Woonclub. Dit kan, na afspraak, elke eerste
donderdag van de maand, van 13u30-16u30, in het Sociaal Huis (Lieven
Bauwensstraat 40). Een afspraak maken kan via tel 056 77 88 28 of
woonclub@welzijn13.be.
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HUURBEMIDDELING
IN CORONATIJDEN
Heb je door de coronacrisis
problemen als huurder of verhuurder van een woning? Bv. met
de betaling van de huur, discussie
over (dringende) herstellingen, aflopende of net aangegane huurcontracten, de huurwaarborg?
Als huurder en verhuurder er
samen niet uit raken, kan de
ombudsman als onafhankelijk
bemiddelaar beide partijen helpen
om samen tot een oplossing te
komen.
Contacteer de ombudsdienst via
info@vlaamseombudsdienst.be of
via tel 1700.

JURIDISCH ADVIES NODIG?
Heropstart juridisch eerstelijns
advies op afspraak
Binnenkort kan je terug iedere 2e
dinsdag van de maand terecht in het
Sociaal Huis voor gratis advies rond
echtscheiding, onderhoudsgeld,
huurproblemen, erfenis, burenruzie,
loonbeslag, enz.
Een jurist zal je de nodige info geven
en je eventueel doorverwijzen naar
gespecialiseerde diensten, een
notaris of advocaat.
Er wordt vanaf nu wel gewerkt op
afspraak. Je neemt hiervoor contact
op met het Sociaal Huis via:
tel 056 77 88 28
sociaalhuis@anzegem.be

COMPUTERLESSEN VOOR 55-PLUSSERS
Basis apps deel 1 Android
ma | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 7 september | € 105
Je gaat aan de slag met je eigen tablet of smartphone en leert werken met
verschillende apps.
Foto’s maken en bewerken met je smartphone
di | 8u45-11u45 | 40 lestijden | 1ste les: 13 oktober | € 70
Haal alles uit je smartphonecamera en leer werken met apps om je afbeeldingen te bewerken.
Basis apps deel 2 Android
di | 13u15-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 8 september | € 105
Je gebruikt al verschillende apps op je Android smartphone of tablet, maar je
wil graag nog meer interessante apps leren kennen? Dan is deze vervolgopleiding iets voor jou.
Dagelijkse computerkost
do | 8u45-11u45 | 40 lestijden | 1ste les: 15 oktober | € 70
Deze opleiding wordt volledig op maat aangeboden, gebaseerd op de specifieke behoeftes van de klasgroep.
Ontdek je iPad/iPhone
do | 13u15-16u | 60 lestijden | 1ste les: 10 september | € 105
In deze opleiding leer je jouw toestel optimaal gebruiken.
Haal meer uit internet
vr | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 11 september | € 105
Deze cursus richt zich tot cursisten die op een gestructureerde manier willen kennismaken met de wereld van het
internet: surfen, gebruik van zoekmachines, downloaden, mailen, chatten…
J VROEGER PC-LOKAAL GEMEENTESCHOOL VICHTE (BEUKENHOFSTRAAT 38)

Geen lessen tijdens de schoolvakanties. Inschrijven via Sociaal Huis, L. Bauwensstraat 40, tel 056 77 88 28 of
sociaalhuis@anzegem.be - m.m.v. CVO Miras
WELZIJN
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GA OP REIS
IN EIGEN STREEK!
Meer dan ooit zullen we deze zomer dichter bij huis doorbrengen.
Daarom hebben we speciaal voor jullie een coronaproof belevingsaanbod samengesteld!

CONTREI LIVE
9 juli tot 26 oktober
Contrei Live is een kabbelend kunstenparcours op en
langs het water in de dertien steden en gemeenten in
Zuid-West-Vlaanderen, georganiseerd door Intercommunale Leiedal. Zestien kunstenaars en ontwerpers uit
binnen- en buitenland nodigen je uit om verrassende
plekjes in de streek te verkennen, mee te reflecteren
op en over het water en de dialoog aan te gaan over
het belang ervan. Want water wordt steeds meer een
kostbaar goed.
In Anzegem kan je de Rain Amplifier van de Nederlandse
kunstenaar/architect Matthijs La Roi ontdekken. Zijn
installatie versterkt het waterverhaal dat sterk aanwezig
is in het Sint-Arnolduspark.
Een website, gratis fietskaarten en een (betaalde) bezoekersgids maken je wegwijs langs drie fietsroutes met
een aantal interessante zijsprongetjes en tussenstops.
Studenten van de Howest-opleiding Digital Arts & Entertainment hebben Contrei Live verbeeld in een game dat
online te spelen zal zijn.
Volg Contrei Live via facebook.com/contreilive en
www.instagram.com/contreilive_kunstenparcours.
POP-UPBAR SINT-ARNOLDUSPARK
juli t.e.m. september
De pop-upbar zal van woensdag tot en met zondag
open zijn, van 11u tot zonsondergang. Op de kaart:
frisse (streek)biertjes, zomerse aperitieven, kleine
snacks, desserts, koffie, thee, ...

De Rain Amplifier zal in het Sint-Arnolduspark staan.
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GA OP REIS IN EIGEN STREEK

in Anzegem
???

OPENLUCHTFILM
22 augustus
21u | park Beukenhof | gratis
reservatie verplicht

VERTELTHEATER

THEMAFIETSTOCHT: LANDBOUW

12 juli
Verteltheater hap & klare verhalen
door Hilde Rogge
11u-13u30 | Sint-Arnolduspark
€ 5 – versnapering inbegrepen
intieme vertelling in een natuurkader
voor gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar | reservatie verplicht

29 augustus
9u30 - 11u - 13u30
fietstocht langs rustige fietswegen
met telkens een andere inhoudelijke
invalshoek, tussenstops met proevertjes én korte gidsbeurten
€ 5 | reservatie verplicht vanaf 15/8
THEMAFIETSTOCHT: NATUUR

OPENLUCHTFILM
20 juli
21u | parkeerterrein Escolys
€ 5 /wagen | reservatie verplicht
FIETSTOCHTEN
22 juli – 25 juli – 2 aug – 12 aug
4 begeleide fietstochten, ter kennismaking met de Boerenlandschapsroute:
14u-17u | startplaats kerk Ingooigem
gratis | reservatie verplicht bij de
gids zelf:
jordaan.dermaut@skynet.be
tel 056 77 73 26
Voor familie- of vriendengroepen van
minstens 10 personen kan je ook
een afspraak maken voor een tocht
op een datum naar keuze.
MUSIC UNDER THE TREES
15 augustus
concert met Carl Deseyn, Esther
Coorevits, Daphne Vandemeulebroucke, Kaat Vanaverbeke, Andy
Declerck en Françoise Vanhecke
19u30 | Sint-Arnolduspark| € 7,5
uniek openluchtconcert, reservatie
verplicht

5 september
9u30 - 11u - 13u30 | € 5 | reservatie
verplicht vanaf 15/8
THEMAFIETSTOCHT: WIJNBOUW
19 september
9u30 - 11u - 13u30 | € 7,5
reservatie verplicht vanaf 15/8
KLASSIEK CONCERT: ONTMOETING!
17 oktober
met Joos Creteur, Marie-Katrien
Devos, Ellen Van den Brande, Jozefien Dumortier en Saartje De Muynck
20u | Sint-Antoniuskerk | reservatie
verplicht vanaf 31/8

Op avontuur met BLOB rond
Tiegemberg
Zin in een kindvriendelijke zoektocht in een mooie omgeving?

7 FOTOZOEKTOCHTEN
Juli t.e.m. oktober
Maak o.a. kennis met onze nieuwe
themazoektocht rond lokale wijnbouw. Gratis deelname, leuke prijzen
te winnen!

Ga mee op avontuur met onze
held Blob en zijn vriendje Bo, de
boomklever. Je combineert natuur
en plezier tijdens een zoektocht
van ongeveer 2,7 km.
De Blob-folder kan je afhalen bij
dienst toerisme (Westdorp 3), het
gemeentehuis (De Vierschaar 1) en
in de bibliotheek.

Alle info over bovenstaand
aanbod vind je op: www.anzegem.
be/anzegemzomert
Kijk ook eens op:
www.ikzomerwestvlaams.be

Meer info en een digitale versie van
de folder kan je vinden op
www.toerisme-leiestreek.be/nl/
doen/gezinszoektocht-blob-anzegem

GA OP REIS IN EIGEN STREEK

9

INSPIRATIEGIDSJES VOOR JE VAKANTIE DICHT BIJ HUIS
101 leiespots
Dit boekje wijst je de weg van de ene popup-shop naar
de andere conceptstore vol design-hebbedingen, van
dat ene jazzy museumcafé naar die zalige bistro!
Kunstzomer 2020
Een evenement waar kunstliefhebbers elk jaar opnieuw
naar uitkijken. Dit jaar in Izegem, Zulte, Nazareth, Ingelmunster en Oostrozebeke.

BELEEF MEER.
ONTDEK 101
LEIESPOTS.
BELEEF MEER.

U I T- A G E N D A

•

•

•

Tiegemberg, cementrustiek
en picon van Marie Rose
8 en 9.07, 19u, zomeravondwandeling (7km), stonesandstories@outlook.com
Halle-Ingooigem voor
wielertoeristen
15 en 16.08, 7u-14u, OC De
Linde, www.wielervrienden-ingooigem.be
Muzi-foto-digi-tocht
juli & augustus
fotozoektocht,
www.anmusa.be
Pasar zomert in Kaster
do 20.08, 19u45, Sint-Pieterskerk,
claudine.defoor@pandora.be

Jouw activiteit in de volgende
Aktiv? Geef deze dan voor 6.08
door via www.uitdatabank.be.
Deze Aktiv verschijnt in de week
van 24.08 en bevat alle activiteiten
tot en met 4.10.

010
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dienst Toerisme, Westdorp 3
toerisme@anzegem.be, tel 056 68 82 50
www.toerisme-leiestreek.be
Deze gratis boekjes vind je ook in het
gemeentehuis (De Vierschaar 1)

toerisme-leiestreek.be/leiespots

In de uitdatabank vonden we heel
weinig activiteiten terug voor deze
zomer. Heb je als vereniging toch
een activiteit die plaatsvindt in juli
of augustus, geef deze dan zeker
nog door via de uitdatabank.
•

Beleef meer: Bier
In deze bierpocket vind je vier verrassende fietsroutes
met handige tips voor waar je kan genieten van de
karaktervolle brouwsels uit de streek.

WA N D E L - E N F I E T S R O U T E S
Gratis
•
Literaire Lus (fietsen: Anzegem - Deerlijk - Wielsbeke)
•
Zachte Ring (fietsen: fusie Anzegem)
•
Elfstenentocht (fietsen: Anzegem - Deerlijk - Wielsbeke)
•
Boerenlandschapsroute (fietsen: fusie Anzegem)
•
Leiestreeklusjes: kleinere uitgestippelde fiets- of wandeltrajecten
•
Het Beste van Tiegem (wandelen)
Tegen betaling
•
Fietsnetwerk Leiestreek
•
Fietsroute Leie-Schelde
•
Waterhoekfietsroute (Anzegem-Avelgem)
•
Gapersfietsroute (fusie Anzegem)
•
Reynaert mountainbikeroute
•
Wandelnetwerk Land van Streuvels (knooppunten hele fusiegemeente)
•
Kleine Kluis wandelroute (Gijzelbrechtegem)
•
Streuvelswandelpad (Tiegem-Ingooigem)
•
Wandelnetwerk Land van Mortagne (knooppunten Bellegem-Zwevegem-Bossuit-Spiere)
Alle info bij dienst Toerisme, Westdorp 3, tel 056 68 82 50 of
toerisme@anzegem.be, www.anzegem.be/toerisme
Alle gratis brochures, het Fietsnetwerk Leiestreek en het Wandelnetwerk
Land van Streuvels vind je ook in het gemeentehuis van Anzegem. Die
laatste twee vind je ook bij onze toeristische ambassadeurs (herkenbaar
aan de grote groene -I-).

GA OP REIS IN EIGEN STREEK

ZWEMBAD OPEN VANAF 1.07

Tenzij de veiligheidsraad er ondertussen anders heeft over beslist, opent het zwembad Aquandé de deuren
op 1 juli. We nemen tal van veiligheidsmaatregelen om het zwembadbezoek veilig te laten verlopen. Zo zullen
we maar een beperkt aantal bezoekers in het zwembad toelaten. Je zal dus op voorhand je plaatsje moeten
reserveren.
De opening van het zwembad dat we samen met Deerlijk hebben gebouwd, was normaal voorzien op 3 april.
Corona gooide echter roet in het eten. We zijn dus heel blij dat we nu eindelijk, na het lange wachten, de deuren
van ons zwembad kunnen openen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de coronamaatregelen. Zo worden er
maximum 25 zwemmers tegelijk toegelaten en duren zwembeurten maximum anderhalf uur. Tussen elke zwembeurt
voorzien we 30 minuten waarbij we alles terug schoonmaken.
Momenteel verkopen we nog geen abonnementen en worden de zwemlessen uitgesteld tot na de zomervakantie.
Alle info en reservaties via www.aquande.be of bij de Sportdienst (tel 056 68 02 02).
WERELDRAAD
HOUDT VINGER AAN DE POLS
Dit meldde de wereldraad: “Dit is een bijzondere tijd. Het
virus waart rond, we moeten afstand houden. Ongezellig
op zijn minst, hinderlijk, soms bijzonder pijnlijk. Maar
soms ook bevrijdend: tijd om op adem te komen.”

VERNIEUWEN VERLICHTING SPORTHAL TORREBOS
De gemeente heeft, met steun van de Provincie
West-Vlaanderen, de verlichtingsinstallatie van de sporthal
Torrebos vernieuwd.
We voorzagen hierbij energiezuinige armaturen en lampen,
een vernieuwing van de lichtsturing, bewegingsdetectie
en een betere verdeling van de verlichtingssterkte in een
ruimte.

“Wij kijken met zorg naar de wereld, bij ons en veraf. En
willen het aangrijpen als een moment om na te denken.
Over hoe we na (eventueel met) corona hoopvol doorgaan.”
“In Senegal naaide het atelier mondmaskers voor de
bevolking. In Zuid-Afrika stopten bepaalde groepen met
hun geweld en gingen samenwerken. En kon het project
van de soup kitchen / soepkeuken volop doorgaan.”
“De wereldraad werkte ook al aan bescheiden plannen
voor het najaar.”

Door de aanpassing van de huidige niet-energiezuinige
installatie, kan een aanzienlijke CO2-besparing van 8,63
ton/jaar worden gerealiseerd, wat het klimaat alleen maar
ten goede komt! De werken werden gegund voor een
bedrag van € 87.622 incl. BTW. De
Provincie West-Vlaanderen subsidieert 80% van de kosten.

VRIJE TIJD
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