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We moeten wat voorzichtiger zijn
met onze knuffels tijdens de feestdagen.
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en win een prijs!
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Koop lokaal

en help zo de Anzegemse ondernemer

Groepsaankoop
groene stroom en gas
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Is je lokale winkel niet open?
Je kan er toch online kopen!

ikkooplokaal.be

#ookdigitaal

ikkooplokaal.be/ook-digitaal
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Het coronavirus blijft ons sociaal
en economisch leven beheersen.
In maart én november moesten
veel ondernemingen verplicht de
deuren sluiten. Daardoor krijgt de
(lokale) economie enorme klappen. In deze ongeziene crisis leren
we allemaal met vallen en opstaan. Daarom hebben we in september een enquête bij onze ondernemers georganiseerd waarin
we polsten naar de impact van de
coronacrisis op hun zaak en de
ondersteuning van de gemeente.
Uit elke actie kunnen we immers
leren om het in de toekomst beter
te doen. Een 70-tal ondernemers
vulden de enquête in.

zetten.

Zo’n 70% moest zijn zaak (gedeeltelijk) sluiten tijdens de lockdown.
Daardoor zag 20% de omzet dalen
met meer dan 75%, in vergelijking met dezelfde periode in 2019
(10% had zelfs geen omzet meer).
Desondanks blijven de ondernemers
positief. Want op de vraag ‘Stel dat
corona langer duurt en ook invloed
heeft op 2021’ antwoordde 89%
dat hun bedrijf eind 2021 nog zal
bestaan, ook al is het met een sterk
gereduceerde omzet. 53% van de
ondervraagden gaf ook aan dat hun
persoonlijke financiële toestand er
op achteruit is gegaan. Zes procent
moest personeel ontslaan en 58%
gaf aan dat ze hun personeel op tijdelijke werkloosheid hebben moeten

Er volgt nog een tweede bevraging
in maart 2021. Deze resultaten
nemen we dan allemaal mee bij het
uitstippelen van ons lokaal economisch beleid.

We vroegen ook om maximaal drie
maatregelen aan te duiden die ze
zouden verkiezen als ondersteuning
vanuit de gemeente. Dit is de top
3: 1. belastingvermindering (42%),
2. aankoopbonnen voor bevolking
(33.33%) en geen steunmaatregelen
(21%) stond op de derde plaats.
Daarnaast was zo’n 42% tevreden over de communicatie van de
gemeente naar ondernemers (42%
vulde hier ook ‘neutraal’ in) en de
samenwerking en interactie met de
gemeente werd door 39% als (heel)
goed bestempeld. Zo’n 20% was
hier dan niet tevreden over.

Koop lokaal, nu meer dan ooit
Met een brood koop je niet enkel
dagelijks een heerlijke hap, maar
ook het vertrouwen om te ondernemen en te investeren. Jouw boterham vraagt om kaas uit de superette, een toaster van de elektrozaak
op de hoek en een lekker wijntje van
de plaatselijke drankenhandelaar.
Jouw boterham brengt brood op
de plank, bij de ondernemingen en
de gezinnen. Koop dus bewust bij

ondernemers van hier!
Het overzicht van de handelaars
en horecazaken waar je nog kan
afhalen of die thuis leveren, vind je
op onze website.
Nieuwsbrief ondernemers
Wil je op de hoogte blijven van de
nieuwtjes voor de ondernemers? Vul
dan zeker je account op de bedrijvengids aan met je e-mailadres.
(www.anzegem.be/bedrijvengids).
Ben je je login kwijt? Vraag deze dan
opnieuw aan bij dienst Lokale Economie (economie@anzegem.be)
Premie voor starters
Wie in 2021 een nieuwe zaak start,
kan een starterspremie van 1.000
euro aanvragen. Als deze zaak
bovendien gestart wordt in een pand
dat al minstens 6 maanden leeg
staat, kan je nog een bijkomende
premie aanvragen.
Meer info: www.anzegem.be/starters

Contactpersoon ondernemers
Als lokale ondernemer kan je met
je vragen terecht bij Laurents
Deprez van cluster Omgeving:
tel 056 69 44 69
economie@anzegem.be.

GEEN STANDPUNT OMLEIDINGSWEG / VERBREDING KERKSTRAAT
Het college van burgemeester en
schepenen heeft beslist om de
dossiers ‘aanleg omleidingsweg’
en ‘verbreding N382’ niet meer
aan de gemeenteraad voor te leggen. Er wordt dus geen standpunt
ingenomen aangezien slechts een
minderheid van de gemeenteraad
mee kan beslissen. Anzegem
dringt er bij de provincie wel op
aan om de verkeersonveiligheid in
de dorpskern op korte termijn aan
te pakken.
Om het zwaar verkeer uit de
dorpskern van Anzegem te halen
en deze zo veiliger te maken, willen
de provincie West-Vlaanderen en
Agentschap Wegen & Verkeer (AWV)
een omleidingsweg aanleggen. Het
tracé hiervoor werd al gekozen door
de provincie. Op vraag van het college van burgemeester en schepenen
maakte AWV ook een alternatief
scenario op. Een waarbij er geen
omleidingsweg zou komen, maar
waarbij het verkeer toch op een vlotte en veilige manier door de Kerkstraat en Kruisweg kan circuleren.
De provincie drong er bij Anzegem
op aan om een keuze tussen de
twee scenario’s te maken.
Deze twee scenario’s werden daarom op 13 oktober 2020 aan de ge-

meenteraad voorgelegd. Meer dan
de helft van de raadsleden moest
echter de zaal verlaten aangezien
ze te betrokken zijn bij het dossier
(bv.: ze wonen zelf of hebben familie
wonen langs de Kerkstraat of het
traject van de omleidingsweg).
Daardoor was de gemeenteraad niet
meer in aantal en kon dit punt dus
niet besproken worden.

raadsleden zo’n belangrijk besluit
moet nemen dat uiterst verstrekkende gevolgen voor de gemeente en
de inwoners heeft.

Het decreet Lokaal Bestuur bepaalt
dat in zo’n situatie het punt een
tweede keer op de agenda van een
gemeenteraad kan worden gezet.
De minderheid mag bij die tweede
keer dan wel een beslissing nemen.

Daarom besliste het college van
burgemeester en schepenen geen
standpunt in te nemen. Deze dossiers zullen dus niet meer aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.

Het college van burgemeester en
schepen vindt het echter niet aangewezen dat een minderheid van de

Daarbij komt nog dat de gemeente
enkel een adviserende bevoegdheid
in deze dossiers heeft. De uiteindelijke beslissing wordt toch genomen
op een hoger niveau.

Anzegem dringt er bij de provincie
wel op aan om de verkeersonveiligheid in de dorpskern op korte
termijn aan te pakken.

CORONA

Blijf op de hoogte van de maatregelen & aarzel niet om hulp te vragen
Alle info over de coronamaatregelen (nationaal en lokaal) vind je op onze
website: www.anzegem.be/corona. Volg ons ook op facebook, twitter en
Instagram als je geen nieuwtjes wil missen. Op onze website vind je ook de
dagelijkse coronacijfers van Anzegem, info voor ondernemers, ...
Heb je nog een vraag? Contacteer ons dan gerust via info@anzegem.be,
tel 056 69 44 40 of via onze facebookpagina (www.facebook.com/anzegem).
(financiële) hulp nodig?
Kom je in problemen om je vaste kosten of openstaande rekeningen te betalen? Heb je nood aan praktische hulp (iemand die boodschappen doet,
dringend vervoer)? Of heb je gewoon nood aan een luisterend oor?
Contacteer dan het Sociaal Huis:
tel 056 77 88 28 of sociaalhuis@anzegem.be.

ALGEMEEN
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TROOSTPLEK OP HERDENKINGSHEUVEL
Corona bracht een hele schok teweeg, ook in onze
gemeente. Mensen worstelen met gemis, verlies en
afscheid. Het sociale leven van velen werd ontwricht.
De nood aan troost is dan ook hoog.
Daarom richtte Ferm Anzegem met PlantTroost
een fysieke troostplek in op de Herdenkingsheuvel
(Landergemstraat). Een groene plek dichtbij huis waar
men verbondenheid in verlies en verdriet kan voelen.
Maar ook opnieuw hoop en vertrouwen in de toekomst.
Er werden op deze plek ook bloembollen geplant
zodat men in het voorjaar van 2021, wanneer de
bloemen groeien en bloeien, de moeilijke periode kan
herdenken die corona ons bracht.

BLIJF OOK TIJDENS
CORONA JE VERENIGING
STEUNEN
Corona legt ons verenigingsleven
lam: geen wafelenbak met de
volleybalclub, geen scoutsfuif,
geen mosselsouper, de sponsors
haken af, nieuwe leden twijfelen
of ze nog wel willen of durven
komen, …
Kortom: de clubkas raakt zo langzamerhand leeg.
Verenigingen brengen mensen
samen. Het is een van de beste
medicijnen tegen eenzaamheid.
En ook al kan fysiek samenkomen
nu niet, blijf lid van je vereniging,
want we gaan dat medicijn nog
nodig hebben, ook na de corona!
Steun dus je vereniging waar het
kan.

V E R K O P E N D O O R V E R E N I G I N G E N : WAT M A G ?
Mag een vereniging nog pannenkoeken verkopen om hun kas te spijzen? Mogen ze die zelf maken? Dit zijn de regels in West-Vlaanderen,
bepaald door de gouverneur.
Kan een vereniging goederen leveren?
Neen, de vereniging mag geen goederen leveren aan huis. Ze kunnen
hiervoor wel samenwerken met een professionele handelaar, horecazaak of
leverancier. De vereniging mag hierbij niet helpen.
Kan de vereniging de goederen laten afhalen?
Ja, de vereniging kan de goederen laten afhalen via een bestaande winkel of
bestaand afhaalpunt. De vereniging mag hierbij helpen.
Welke goederen kunnen door verenigingen verkocht worden?
•
Industriële koeken, pannenkoeken, chocolade reeds verpakt, postkaarten, balpennen, sleutelhangers, …
•
Zelf eten bereiden mag niet, tenzij een traiteur dit doet. De vereniging
mag hierbij niet helpen.
•
Niet-etenswaren die zelf gemaakt worden, zoals kaarsen, zelf gemaakte
postkaarten, … mogen wel.
•
Samengestelde pakketten (bv. een ontbijtmand) kunnen, maar de pakketten moeten door een professionele instantie samengesteld worden.

i www.anzegem.be
4

A LOGREOMNEAE N
C

SLUITINGSDAGEN
EINDEJAAR
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 24, 25, 26 en 31 december
en 1 en 2 januari. Het Sociaal Huis
is op 24 en 31 december in de voormiddag wel nog telefonisch bereikbaar (tel 056 77 88 28)
De Jeugd-, Sport- en Cultuurdienst,
dienst Toerisme, Buitenschoolse
Kinderopvang en Internationale
Samenwerking zijn volledig gesloten van 24 december tot en met 2
januari.
Tip: het Thuisloket is 24/7 bereikbaar!

i www.anzegem.be/thuisloket

WE HELPEN JE GRAAG,

MAAR OP AFSPRAAK
Door de coronamaatregelen werken we opnieuw volledig op afspraak. Alleen bij de recyclageparken en de
bibliotheken kan je nog zonder afspraak terecht.
Voor dienst Bevolking/Burgerzaken (rijbewijs, identiteitskaart, attesten bevolkingsregister, …) kan je online een afspraak maken. Surf naar www.anzegem.be/afspraak. Kies voor wat je een afspraak wil maken en je ziet meteen de
beschikbare uren en data. In de toekomst zal je ook voor onze andere diensten via deze weg een afspraak kunnen
boeken. Zonder afspraak kan je dus niet meer langskomen bij onze diensten.
Is een afspraak wel nodig?
Veel kan al via ons Thuisloket (www.anzegem.be/thuisloket) of telefonisch geregeld worden.
Meldingsformulier
Heb je een melding over een sluikstort, een kapot wegdek, defecte straatlamp, verkeersveiligheid, … Laat ons dit
dan weten. Dit kan via www.anzegem.be/meldingen.
Info-adres
Heb je een vraag voor onze diensten? Een suggestie? Een klacht? Dan kan je dit laten weten via
info@anzegem.be. Jouw mail wordt automatisch ingeschreven in ons digitaal postregistratiesysteem en bezorgd
aan de bevoegde dienst.

www.anzegem.be/afspraak (dienst Burgerzaken/Bevolking)
tel 056 69 44 40 (gemeentehuis)		
tel 056 68 02 02 (Sport en Jeugd)
tel 056 77 88 28 (Sociaal Huis)		
tel 056 71 93 78 (Kinderopvang)
tel 056 68 82 50 (Cultuur/Toerisme)		
tel 056 77 15 94 (Uitleendienst)

ALGEMEEN
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KNALLEN ZONDER
VUURWERK!

Zo bezorg je iedereen een feestelijke nacht!
Vuurwerk is mooi en indrukwekkend, maar ook gevaarlijk. Bij onjuist gebruik kan het brandwonden en verminkingen veroorzaken. Gewoon vuurwerk is meestal ook
geen goed nieuws voor de dieren. Het veroorzaakt veel
lawaai, waardoor de dieren bang worden en soms op de
vlucht slaan. Daarnaast is het risico op brand erg groot.
Daarom is het overal verboden om zonder toestemming
van de burgemeester vuurwerk af te steken. In Anzegem kan vuurwerk alleen maar afgestoken worden door
professionele/erkende handelaars en in het bijzijn van
brandweerdiensten en hulpdiensten.
In onze provincie is er trouwens een besluit dat vuurwerk, kerstboomverbrandingen en het oplaten van
wensballonnen nog tot 17 januari 2021 verbiedt.
Steek je toch vuurwerk af of laat je wensballonnen op?
Dan kan je hiervoor een boete krijgen.

i www.anzegem.be/vuur

GEEN NIEUWJAARSRECEPTIE
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Stringe is de ideale
gelegenheid om buren, vrienden en familie een gelukkig
nieuwjaar te wensen. We organiseren deze nieuwjaarsreceptie om mensen dichter bij elkaar te brengen, maar
jammer genoeg mag dit nu net niet.
Daarom moeten we met pijn in het hart onze nieuwjaarsreceptie annuleren. We broeden wel op alternatieven
om onze inwoners volgend jaar toch nog (coronaproof)
samen te brengen.
Wordt vervolgd!
Op zoek naar een kerstpakje?

WAAROM GEEN ANZEGEMBON?
Ben je op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk
of twijfel je wat te kopen? Dan is de Anzegembon de
perfecte oplossing! Deze kan je in het hoofdgemeentehuis en in het Sociaal Huis kopen (let wel: maak
hiervoor een afspraak via www.anzegem.be/afspraak
of tel 056 69 44 40 (gemeentehuis) of 056 77 88 28
(Sociaal Huis).
De bonnen kunnen bij 155 Anzegemse ondernemers
ingeruild worden en zijn onbeperkt geldig.

i www.anzegem.be/anzegembon
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GEZOCHT:
GRONDEN OM TE BEBOSSEN
Bossen zijn broodnodig, want ze vervullen diverse functies: bossen zuiveren onze lucht, voorkomen erosie, zijn een
waardevol biotoop voor vele planten en dieren en ze bieden ons een plekje om te ontspannen. We willen actief meewerken aan de uitbreiding van het bosareaal in onze gemeente. Daarom zijn we op zoek naar geschikte gronden die
de gemeente kan aankopen en bebossen.

i dienst Milieu en Natuur: tel 056 69 44 44 of milieu@anzegem
HOND AAN DE LEIBAND
Ga je op stap met je hond, dan ben
je verplicht deze aan de leiband
te houden. Ook op privaat terrein
moet je je hond steeds in bedwang
houden. Dit is wettelijk vastgelegd
in het algemeen politiereglement.
Honden blijven immers dieren en
dus zijn ze niet altijd even voorspelbaar in hun handelingen.
Het aan de leiband houden van
een hond, getuigt bovendien van
het nodige respect voor andere
mensen en dieren. Vergeet je ook
de hondenpoepzakjes niet als je op
stap gaat?

L A S T VA N Z W E R F K AT T E N ?
Is er in je buurt veel overlast van zwerfkatten dan kan je een beroep doen op
het vangproject van de politiezone MIRA, in samenwerking met dierenasiel
Leiestreek.
Het dierenasiel levert bij overlast vangkooien. De gevangen dieren worden
gecontroleerd door een dierenarts, dieren zonder eigenaar worden gecastreerd of gesteriliseerd, zieke dieren worden geëuthanaseerd. Rekening
houdend met het resultaat van de tests en een gezond evenwicht in de
populatie worden de katten dan teruggezet.
Het meldpunt voor zwerfkatten is bij de politiezone MIRA, maar je mag ook
rechtstreeks contact nemen met het asiel: www.dierenasiel-leiestreek.be.
LEEFO
A LMGGEEMVEI NE G
N
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ZIEN EN GEZIEN WORDEN
EEN TAAK VOOR ELK VAN ONS
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Of we nu voetganger, fietser, motor- of autobestuurder zijn: zien en gezien worden is een taak die we allemaal ernstig moeten nemen. Vooral nu we ons op straat opnieuw meer in het donker begeven, moeten we
zorgen voor onszelf en voor elkaar. Het hoge aantal fietsongevallen in ons land bewijzen dat het nodig is.
Pimp je fiets
Een fiets met een werkend voor- en achterlicht? Dat is wel een minimum. Maar met een kleine inspanning kan je je
zichtbaarheid nog fors verhogen. Spaakreflectoren kosten niet veel en zorgen dat je niet alleen frontaal zichtbaar
bent, maar ook dwars op de weg. Ook reflecterende strips op je spatbord zijn een prima hulp.
Pimp jezelf
Jezelf pimpen doe je het gemakkelijkst met een fluohesje. Geen zin in een felgeel exemplaar? Kies voor de grijze of
zwarte variant die overdag minder opvalt, maar wel perfect reflecteert. Ook als voetganger/jogger vergeet je soms
hoe ‘onzichtbaar’ je bent. Gehuld in donkere winterkledij zien andere weggebruikers je amper wandelen, laat staan
een straat oversteken. Zorg daarom voor een opvallend accessoire zoals een rugzak met lichtgevende strips, een
minilichtje of een reflector die je op je kledij kan spelden. Alle kleine beetjes helpen.
Jezelf en/of je kind zichtbaar maken in het verkeer, is een vorm van gezond verstand waar je je niet zou moeten voor
verdedigen.
Het nut van een fluohesje in cijfers
Een voetganger met donkere kledij is maar op 20 meter zichtbaar voor een chauffeur. Als voetganger moet je je daar
heel goed van bewust zijn, zeker als je oversteekt in het donker of op de rijbaan stapt.
Een chauffeur die 50 km/u rijdt en plots een donker geklede voetganger opmerkt, kan onmogelijk nog op tijd stoppen, want hij heeft 20 meter nodig om zijn auto tot stilstand te brengen (in ideale omstandigheden op een droog
wegdek).
Draag je lichtkleurige kledij in het donker, dan ben je zichtbaar vanop 50 meter.
Wie reflecterende kledij draagt is in het donker al zichtbaar op 150 meter! Dat maakt een heel groot verschil. Een
auto die 120 km/u rijdt heeft 102 meter nodig om tot stilstand te komen en kan dus nog tijdig stoppen.
Car with a view
Ga je met de wagen op stap? Controleer voor je vertrekt of je voldoende zicht hebt via je spiegels en je voor-, achter- en zijruiten. Pas je snelheid aan bij regen, mist of ijzel en gebruik een zonnebril of zonneklep bij lage zon.
Zorg voor oogcontact
Oogcontact maken in het verkeer is goud waard! Of je nu wandelt, fietst of met de wagen rijdt, maak duidelijk wat je
van plan bent en hou andere weggebruikers nauwlettend in het oog.
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LUIS, IVONNA EN VALENTINA VLUCHTTEN UIT
HET GEWELDDADIGE COLOMBIA

Luis en Ivonna wonen al een paar
jaar in de Vredestraat in Tiegem
nadat ze het gewelddadige Colombia ontvluchtten. Ze zijn erin
geslaagd om hier op korte tijd
een nieuw leven te beginnen en
sinds kort woont ook hun (plus)
dochter bij hen in. Het Sociaal
Huis begeleidde, in samenwerking
met heel wat vrijwilligers (praatgroepen, Karibu), dit gezin bij hun
zoektocht naar een vaste woonplaats, werk, … en hielp hen mee
te integreren in België. En dit met
groot succes!
Het koppel kwam, na wat omzwervingen in ons land, een paar jaar
geleden in onze gemeente aan.
Doordat ze als vluchteling asiel aanvroegen, konden ze begeleid worden door het Lokaal Opvanginitiatief
van het Sociaal Huis. Dit betekent
dat ze een woonplaats krijgen en
leefgeld. Met dit leefgeld moeten ze
zelf voorzien in hun voeding en producten voor persoonlijke hygiëne.
Het koppel volgde ook een cursus
Nederlands, ging op zoek naar werk

én een vaste woonplaats.
Luis werkt nu al twee jaar in Olsene. Van opleiding is hij technisch
ingenieur, met speciale interesse
voor de zeer actuele nanotechnologie en zelfs ook voor biomedische
wetenschappen. Ivonna stopte
met werken toen hun (plus)dochter
Valentina (14) zes maanden geleden
bij hen kwam wonen. Ivonna volgt
nu met volle overtuiging dagelijks les
in Kortrijk, want ze wil zorgkundige
worden. De eerste stages heeft ze
al achter de rug en het bevalt haar
heel goed.
Valentina, die na drie jaar in maart
2020 eindelijk herenigd werd met
haar vader, startte in september aan
de OKANschool. Ze wilde heel graag
vroeger starten, maar corona stak
daar een stokje voor.
Ivonna en Luis spreken een aardig
mondje Nederlands. Niet vlekkeloos,
maar ze drukken zich behoorlijk
goed uit, begrijpen ook veel en willen uiteindelijk niets anders dan bijleren. Op deze manier zijn ze bezig

met hun integratie in de Belgische
samenleving. Ze blijven natuurlijk
wel trots Colombiaan te zijn, maar
hun land was niet meer veilig voor
hen. Hun vlucht bracht hen naar ons
land, waar ze inmiddels als politieke
vluchtelingen erkend zijn.

Wat is LOI?
Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
van het Sociaal Huis vangt vluchtelingen op. Het heeft hiervoor een
overeenkomst met Fedasil.
We hebben voor hen 17 opvangplaatsen ter beschikking. Het gaat
om individuele woongelegenheden
waar asielzoekers zelfstandig kunnen wonen. Ze krijgen er materiële
hulp in de vorm van het bed-, baden broodprincipe. Als de asielzoeker erkenning of het statuut
subsidiaire bescherming krijgt,
moet men de woning in principe
binnen de 2 maanden verlaten.
Bij een negatieve beslissing is dit
binnen de 5 dagen.

WELZIJN
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KIES VOOR
GOEDKOPERE GROENE STROOM EN GAS
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen aan het milieu? Dat kan! De provincie
West-Vlaanderen organiseert voor het 10de jaar op rij een groepsaankoop groene stroom en gas.
Inschrijven is gratis en vrijblijvend.

Hoe werkt het?
Iedereen met een leveringsadres
in Vlaanderen kan deelnemen. Je
kiest zelf of je voor elektriciteit en/of
gas inschrijft. Ook ondernemers en
verenigingen met een professioneel
contract en een jaarlijks gemeten
meter kunnen meedoen. Hou er
wel rekening mee dat je verbruik
maximum 50 000 kWh mag zijn voor
elektriciteit en 100 000 kWh voor
gas.

hoeveel je kan besparen. Aanvaard
je het aanbod? Dan zorgen wij voor
een vlotte overstap. Jij hoeft hier zelf
niets voor te doen!

Op 10 februari 2021 organiseren we
een veiling waarop energieleveranciers hun beste bod kunnen uitbrengen voor een 1-jarig energiecontract
voor elektriciteit en/of gas. De
leverancier die het meest voordelige
bod doet, mag de deelnemers van
de groepsaankoop een energiecontract aanbieden.

Heb je geen internet?
Dan helpen we je graag verder
tijdens volgende zitdagen:
•
woensdag 16/12 van 9u-12u in
het Sociaal Huis op afspraak
•
dinsdag 12/01 van 14u-18u30
in het Sociaal Huis op afspraak
•
maandag 25/01 van 14u-16u30
in het gemeentehuis op afspraak

Op 26 februari 2021 krijg je een
persoonlijk voorstel van de winnende leverancier. Je ziet meteen
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Inschrijvingen
Vrijblijvend inschrijven kan tot en
met 9 februari 2021 via de website
www.west-vlaanderen.be/besparen of via tel 0800 18 711. Neem je
jaarlijkse afrekening voor elektriciteit
en/of gas bij de hand.

Een afspraak kan je maken via
tel 056 77 88 28.

WEEK VAN DE PIRO (VAN 7 TOT 13 DECEMBER 2020)
Geniet coronaproof van je piro en win een mooie prijs!
De pirobakken gaan deze winter
niet door en het gemis is groot.
Daarom organiseert de Orde van
de Piro van 7 tot en met 13 december de Week van de Piro. Alle
Anzegemnaren worden opgeroepen om tijdens die week bij hun
favoriete pirobakker dit heerlijke
streekproduct op te halen.
De Orde wil niet alleen de piro’s
in de kijker zetten, maar ook jullie
enthousiasmeren om coronaproof te
genieten van een gezellige avond.
Bij aankoop van piro’s maken jullie
daarom kans om een Anzegembon
t.w.v. € 100 (1e prijs) te winnen!
Daaarnaast zijn er nog veel prijzen,
dus waag zeker je kans.
Waar te koop?
De handelaars die naar gewoonte
piro’s verkopen in hun eigen zaak
zullen tijdens deze week extra
aandacht besteden aan de piro en

zorgen dat er beschikbaar zijn. De
lijst van de deelnemers vind je op
www.anzegem.be/piro.

code kan deelnemen aan een wedstrijd. De winnaars worden gecontacteerd om hun prijs op te halen.

QR-code
Bij aankoop van piro’s ontvang je
een kaart met daarop een QR-code
die je op je telefoon kan inscannen.
Via je browser kom je terecht op een
website waar je via je individuele

Na het invullen van de enquête krijg
je ook de kans om via e-mail foto’s
door te sturen van je gezellige piro-avond. Vergeet ons zeker ook niet
te taggen op Instagram en Facebook (#toerismeanzegem).

BEWEEG MEE VANUIT JE LIVING!
Fit & Fitter
We voorzien wekelijks online
oefeningen voor volwassenen. Blijf
in conditie en sport mee vanuit je
living! De oefeningen vind je hier:
www.anzegem.be/tips-om-te-blijven-sporten
Kidschallenge
Wekelijks geven we de -12-jarigen
een nieuwe uitdaging. Lukt het hen
om het record van de Sportdienst
te breken? Bezorg via facebook
het filmpje van jouw kind zijn
recordpoging en wie weet wordt
hij of zij wel de challenge-winnaar!
Meer info:
www.facebook.be/sportdienst.
anzegem

DE SINT HEEFT JULLIE HULP NODIG!
Word jij een echte hulppiet?

Helaas krijgen we door Corona geen vertelpieten op bezoek in de bib, maar
dit jaar heeft de Sint wel jullie hulp nodig! Door corona heeft hij te weinig helpers om alle pakjes op tijd rond te dragen. Willen jullie er mee voor zorgen
dat al het speelgoed op tijd bij de kinderen geraakt? Vind aan de hand van
opdrachten de weg en word zo een echte hulppiet!
Meer info via www.anzegem.bibliotheek.be of via de facebookpagina van
Bib Anzegem of Sportdienst Anzegem of in de bib of bij de Sportdienst.
Deze uitdaging loopt nog tot en met 10 december!
Kinderen die in 2020 2 jaar werden, krijgen een uitnodiging om tussen 1 en
15 december 2020 een geschenkje op te halen.

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

ANTHONY GOESAERT

MIA BRUYNEEL

TAIO GOEDEFROIDT

Of via  /  / info@anzegem.be

VOORUITBLIK
Op naar een beter jaar!





CAROLINE SAMYN

MICHÈLE VANWIJNSBERGHE

JAAK COREELMAN
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