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J E L AT E N VAC C I N E R E N I S H E T B E S T E P L A N ,
Z O DAT H E T L E V E N S T R A K S W E E R S TA R T E N K A N

...........................................
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de coronapandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met
vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een
concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. Heel
belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje
weer het gewone leven kunnen oppikken.

...........................................

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –11 JAARGANG N°03
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

WAAR VACCINEREN?
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Anzegemnaren moeten naar Waregem Expo (Zuiderlaan 26, 8790 Waregem) om zich te laten vaccineren.

zal je de oproeping ook per mail en/
of sms krijgen.

Heb je problemen om ter plaatse
te geraken? Dan kijken we samen
voor een oplossing. Contacteer het
Sociaal Huis via tel 056 77 88 28 of
thuiszorg@anzegem.be.

Fase 1A: woonzorgcentra en
personeel, zorgprofessionals in de
ziekenhuizen, de eerstelijnszorg,
personeel van ziekenhuizen en zorginstellingen.

WANNEER VACCINEREN?

Fase 1B: 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen

Je krijgt een oproepingsbrief van
de Vlaamse overheid. Daarop zal
vermeld staan op welke dag en welk
tijdstip je verwacht wordt. De Vlaamse overheid bepaalt wie wanneer
een uitnodiging krijgt. Zonder die
oproepingsbrief heeft het geen zin
om naar Waregem Expo te gaan.
Je zal zeker moeten laten weten of
je kan aanwezig zijn op de voorgestelde datum. Lukt het vooropgestelde tijdstip niet? Dan kan je
contact opnemen met het callcenter
om een nieuwe afspraak vast te
leggen. Het telefoonnummer van het
callcenter zal vermeld staan op de
oproepingsbrief.
Als de Vlaamse overheid je e-mailadres en/of telefoonnummer heeft,

VACCINATIEVOLGORDE

Fase 2: rest van de volwassen
bevolking
De timing hangt af van de levering
van vaccins.
HELPENDE HANDEN
Ben je bereid om één of meerdere
dagdelen per week tussen maart en
eind oktober je in te zetten, dan ben
je van harte welkom in het vaccinatiecentrum in Waregem.
Aanmelden kan via
www.anzegem.be.
INFO?
tel 1700
www.laatjevaccineren.be
www.vaccinatie.waregem.be

H O E W E R K T H E T C O R O N AV I R U S ?

01

Jouw lichaam is opgebouwd uit cellen. En die cellen zijn héél erg klein. Een virus komt binnen
langs jouw mond of neus en valt deze cellen aan.

02

Op het coronavirus zitten stekels of ook wel ‘sleutels’ genoemd. Op een cel zitten ontvangers of ook
wel ‘sloten’ genoemd. Als de sleutel op het slot past, kan het virus de cel binnendringen.

03

Het virus kopieert zichzelf razendsnel en valt nog andere cellen in je lichaam aan.

04

Het virus bindt zich makkelijk met cellen in jouw neus en keel. Het lichaam maakt daarna slijmen,
hoest en koorts aan en je spieren doen pijn. Je kan je moe voelen. Soms kopieert het virus zich in de
longen en kan je daardoor ook moeilijker ademen.

05

Je maakt antistoffen aan om het virus onschadelijk te maken. Ze zorgen ervoor dat de sleutel niet
meer in het slot past. Dat duurt een paar dagen. Het virus kan je al goed ziek hebben gemaakt.

06

Er worden ook geheugencellen aangemaakt. Wanneer die later hetzelfde virus opnieuw zien
voorbijkomen, worden hierdoor antistoffen sneller aangemaakt. Je wordt dan minder ziek.

H O E W E R K T H E T C O R O N AVA C C I N ?

01

Het vaccin traint het immuunsysteem en leert antistoffen aanmaken tegen het virus. En dit allemaal
zonder het virus ooit te hebben gezien.

02

Als oefenmateriaal worden stekels of sleutels gemaakt. Ze hangen niet aan een coronavirus en
maken je niet ziek. Het lichaam reageert hierop door antistoffen aan te maken.

03

Na een paar dagen zijn de stekels verdwenen. De antistoffen blijven wel aanwezig.

04

De training die het vaccin doet, is zwaar werk voor je lichaam. Dat kan je misschien voelen in de
vorm van lichte koorts of een rode zwelling rond de inspuiting. Maar dat gaat vanzelf weer over,
meestal al na één dag.

05

Als je later besmet wordt met het échte virus, zullen de antistoffen meteen hun werk doen en het
virus doden. Of je zal sneller antistoffen aanmaken.
ALGEMEEN
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DE NIEUWE BLAUWE ZAK KOMT ERAAN!
Vanaf 1 april mogen alle plastic verpakkingen samen met PMD in één zak.
Op 1 april is het zover. Dan introduceren Imog en Fost Plus ‘De
Nieuwe Blauwe Zak’ in Anzegem.
En dat is goed nieuws, want vanaf
dan mogen alle plastic verpakkingen samen met PMD in 1 zak.

Ref J - Zaaien voor 2021 - Verpakt door VT Seeds &
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Bulbs - Sanac NV - E.nr. 78470
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zaaien

d

bloei

Op een zonnig plekje in blote, losse grond.
Zaaien in de maand april. Zaden lichtjes
onderwerken en daarna begieten.
Bloei van juni tot september.

v.u. Peter Norro, Provincie West-Vlaanderen, dienst MiNaWa, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

In de PMD-zak mogen op dit moment de harde plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drankkartons. De zachte plastic verpakkingen
(films, folies en zakjes) worden via
de transparante foliezak om de 8
weken ingezameld.
Vanaf 1 april mogen al deze verpakkingen nu in één zak: ‘De Nieuwe
Blauwe Zak’. Deze wordt om de 14
dagen opgehaald. De huidige PMDen foliezakken verdwijnen dus.
Hoe zaaien?

*Dit zijn streekeigen wilde bloemen

Dille, bernagie, goudsbloem, korenbloem*,
boekweit, inkarnaatklaver*, nigella, gewone
klaproos*, echte kamille en gele ganzenbloem*

Welke bloemen?

OUDE ZAKKEN BLIJVEN GELDIG
Wie nog maar net een pak PMD- of
foliezakken heeft gekocht, hoeft zich
geen zorgen te maken.
Akkerkruiden groeien, bloeien en sterven,
allemaal in één jaar tijd. Een bloemenakker
moet dan ook elk jaar opnieuw worden gezaaid
op blote grond. Je kan hiertoe tijdens het
groeiseizoen zaad oogsten uit je bloemenakker.
Je kan ook je bloemenakker in de vroege herfst
lichtjes omwoelen om zo gevallen zaden terug
alle kiemkans te geven.

De PMD-zakken blijven onbeperkt
geldig, de foliezakken kan je nog tot
eind dit jaar gebruiken. Allebei met
de verruimde sorteerregels.

Vanaf 1 april 2021 kan je dus je
gekochte PMD- en foliezakken
gebruiken voor alle plastic verpakkingen en PMD. Deze zullen om de
14 dagen worden opgehaald.

MEER INFORMATIE?
www.imog.be

Een bloemenakker voor je tuin

Mengsel van
éénjarige bloemen
voor bijen

go e d
voor
7 m2

10 gr.

Help de bijen

Laat het

E N B E S T E L J E G R AT I S Z A K J E B L O E M E N Z A A D

zoemen met

Om de bijen en hommels in nood te helpen organiseert de Provincie
West-Vlaanderen elk jaar de campagne ‘Laat het zoemen met bloemen’.
De bijenpopulatie krijgt er dankzij deze actie 70.000 m2 bloemenakker bij!
Want vele planten in de tuin (bomen, struiken, vaste planten, …) kunnen een
mengsel van
éénjarige bloemen mooie bijdrage leveren aan het kostje van bijen.

bloemen
voor bijen

Vanaf 15 maart kan je je zakje bloemenzaad bestellen. Met deze bloemenzaadjes leg je een zogenaamde bloemenakker aan. Alle soorten erin zijn
eenjarige. Ze kiemen, groeien, bloeien en sterven in één groeiseizoen.
Zaaien doe je op een zonnige plek en op losgewerkte, blote, gras- en onkruidvrije grond (uitstrooien in het gras heeft totaal géén zin!).
Hoe bestellen? (vanaf 15 maart!)
www.west-vlaanderen.be/bijen of tel 0800 20 021
Zolang de voorraad strekt!
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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
juiste dienst.
Heb je een melding (bv. put in de
straat, verstopte riolering, sluikstort,
verkeersonveilige situatie, …) dan
kan je dit laten weten via
www.anzegem.be/meldingen of
tel 056 69 44 40.

OVERSTEEKBEGELEIDERS GEZOCHT!
Heb je een hart voor kinderen en wil je hen graag
de kans geven om op een veilige manier met de
fiets of te voet naar school te gaan? Dan zijn we op
zoek naar jou. Op schooldagen zetten we aan elke
schoolpoort een gemachtigd opzichter in om er de
oversteekbegeleiding te verzorgen.
Interesse?
Neem contact op via vrijwilligerswerk@anzegem.be
of via 056 69 44 68.
We bieden je een forfaitaire onkostenvergoeding binnen het vrijwilligersstatuut aan. Daarnaast ontvang je
ontelbaar veel glimlachen en dankbare woorden.

I

INFO@ANZEGEM.BE

www.anzegem.be/vrijwilligerswerk

VA C AT U R E
MOBILITEITSDESKUNDIGE
We zijn zoek naar een halftijdse
mobiliteitsdeskundige (B1-3) voor
een contract van onbepaalde duur.
De mobiliteitsdeskundige is verantwoordelijk voor de voorbereiding
en uitvoering van het mobiliteitsbeleid van de gemeente en de
contactpersoon voor informatie
i.v.m. mobiliteit, verkeerskundig
advies, …
Je komt terecht in een stabiele
werkomgeving met voldoende
uitdaging en heel wat extralegale
voordelen. Er geldt een werfreserve
van één jaar.

I

Solliciteren tegen ten laatste
10 maart 2021
www.anzegem.be/vacatures

O P Z O E K N A A R E E N VA K A N T I E J O B ?
We zijn op zoek naar jobstudenten of vrijwilligers ter ondersteuning van
de Jeugd- en Sportdienst, Openbare Werken, Groendienst, Recyclagepark, Buitenschoolse Kinderopvang en Bib.
Voorwaarden
•
Minimum 18 jaar zijn.
•
Voor een studentenjob binnen onze Jeugddienst moet je minimum twee
jaar ervaring hebben als animator.
•
Voor een vakantiejob binnen de Sportdienst of de Buitenschoolse Kinderopvang volg je bij voorkeur een relevante studie of heb je reeds een
opleiding in een Sport-, Sociale of Pedagogische richting genoten.
Wil je graag als animator aan de slag (vrijwilliger)
Word je 15 jaar voor de zomer of ben je al 15 jaar?
Ben je een geboren entertainer? Een creatieve geest en een vat vol ideeën?
Heb je een hart voor kinderen en is plannen iets helemaal voor jou?
Wil je nieuwe jongeren leren kennen, niet voor even, maar voor het leven?
Word dan animator bij de Jeugddienst!
www.anzegem.be/vakantiejob of www.anzegem.be/animator
ALGEMEEN
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B E D A N K T
AAN ALLE VRIJWILLIGERS!

Van 27 februari tot 7 maart is er de week van de vrijwilliger. Normaal
stond er een groot vrijwilligersfeest op het programma, maar door corona moeten we dit een jaartje uitstellen.
We willen via deze weg alle straffe vrijwilligers die onze gemeente rijk
is, bedanken. Het is nu geen gemakkelijke periode door de coronacrisis, maar geef niet op. Straks zullen we jullie meer dan ooit nodig hebben, zodat we met z’n allen weer kunnen genieten van het samenzijn,
de sportactiviteit, de vorming, quiz, en alles wat je maar kan bedenken.
Dank je wel voor wat je gisteren deed, vandaag doet en morgen ook
weer zal doen!

Mathis Van Parijs
Secretaris KSA Ter Vichten en leider bij de Kapoentjes

“KAMERADEN VOOR HET LEVEN”

Mathis (19 jaar) zit al 14 jaar bij KSA Ter
Vichten. Na tien jaar als actief lid maakte
hij de overstap naar de leidingsploeg. “Ik
heb mijn hele jeugd in onze prachtige KSA
gespendeerd en heel veel plezier beleefd aan onze activiteiten, weekends en
kampen. Door zelf leider te worden, wou ik
mijn dankbaarheid tonen en ervoor zorgen
dat onze leden ook een fantastische jeugd
kunnen beleven. Mijn toenmalige leiders
waren voorbeeldfiguren voor mij. Als gastje keek ik altijd naar hen op. Ik zag joviale
kerels die wekelijks tientallen jongeren
wisten te entertainen en dit met de nodige
portie humor en bezorgdheid. Toen ik de
kans kreeg om zelf leider te worden, nam ik deze zonder twijfelen aan,
hopend om hetzelfde te kunnen betekenen.”
Hoewel er veel tijd kruipt in het voorbereiden van activiteiten, doet Mathis
het enorm graag. “Het doet immens veel deugd om te zien hoe onze leden
zich amuseren. De leiders onderling hebben ook een heel hechte band.
Ik kan met zekerheid zeggen dat ik kameraden voor het leven heb gevonden.”
In het voorbije jaar hebben de leiders zich aan de coronamaatregelen moeten aanpassen. Mathis: “We zijn vooral zeer dankbaar dat we nog steeds
activiteiten mogen organiseren. We merken dat KSA meer dan ooit een
uitlaatklep is geworden. Wekelijks even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse coronasleur. Voor veel leiders is KSA ook de enige hobby die ze in
deze tijden nog mogen beoefenen. Juist daarom is ons engagement groot
om al de coronamaatregelen zo goed en veilig mogelijk op te volgen”,
aldus Mathis.
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Marnix Depraetere

OVERSTEEKBEGELEIDER
DOOR WEER EN WIND
Als we Marnix ontmoeten dan
is het 4 graden onder nul. Warm
ingeduffeld brengt hij de schoolkinderen veilig naar de overkant in
de Kerkstraat. “Ik doe dit al acht
jaar”, vertelt hij. “Ik sta hier iedere
ochtend en op woensdagmiddag.
Door weer en wind. Het is nu al
een hele week aan het vriezen en
dat is toch lastig”, lacht Marnix. “In
de zomer heb je genoeg mensen
om de oversteek te doen, maar
in de winter vind je moeilijker
kandidaten. Maar ik doe het graag.
De kinderen zijn vriendelijk en ik
ben blij dat ik kan helpen”, besluit
Marnix.

het bestuur van kinderkoor ‘De Arnootjes’, ook al zingen hun kinderen
er niet meer. Daarnaast zitten beiden
ook in toneelgroep de Schietspoele.

Hildegart Vandendriessche en
Roger Desmet

“VOLDOENING IS NIET
ONDER WOORDEN TE
BRENGEN”
Hildegart en Roger woonden bij
elkaar in de buurt, maar leerden
elkaar pas echt goed kennen
dankzij hun vrijwilligerswerk. De
vonk sloeg over, ze werden een
koppel en zo’n 40 jaar later helpen
ze nog altijd enthousiast mee als
vrijwilliger in verschillende organisaties.
Het begon allemaal in de jaren 70.
Hildegart en Roger: “We wilden activiteiten organiseren voor de nietgeorganiseerde jeugd en richtten
vzw De Gaper op. Hoogepunten
waren een alternatieve kermis in de
Oudstrijdersstraat met optredens,
volksspelen, oliebollenkraam, … en
een jaarlijks terugkerend filmforum.
Tegelijkertijd waren we ook bezig in
het jeugdhuiswerk in Waregem. Via
het jeugdhuis werkten we mee aan
uitwisselingsprojecten met andere
Europese jeugdhuizen en als kers op
de taart zijn we naar Moskou kunnen
gaan. Wat niet evident was voor die
tijd.”
Hun drie kinderen zorgden ervoor
dat Hildegart en Roger op verschillende fronten actief werden. Zo werd
Hildegart lid van verschillende ouderraden en zit Roger nog steeds in

“Een 25-tal jaar geleden hebben
we met een aantal enthousiastelingen een verkooppunt van Oxfam
Wereldwinkel opgericht”, gaan de
twee verder. “We zijn gestart in onze
garage door gebrek aan budget en
een geschikte locatie. Gelukkig heeft
dit niet lang geduurd en hebben we
dankzij de gemeente een locatie ter
beschikking gekregen. We zetten
ook mee onze schouders onder het
jaarlijkse (H)eerlijk ontbijt. Dit is altijd
een bijzonder succes, maar dit jaar
kon dit helaas niet doorgaan door
corona.”
Omdat cultuur ook een van hun
grote passies is, zijn ze al heel wat
jaren actief bij de culturele raad. Ze
helpen bij het organiseren van culturele uitstapjes, vormingsavonden,
uitreiking cultuurtrofee, … Daarnaast
zijn ze ook een van de drijvende
krachten achter de Orde van de
Piro.

“Enorm verrijkend”
“Aan ieder engagement dat we zijn
aangegaan bewaren we heel goede
herinneringen en hebben we vrienden voor het leven overgehouden.
De voldoening die dit ons geeft is
niet onder woorden te brengen. Samen aan iets werken vraagt veel tijd
en energie maar je haalt er dubbel
zoveel energie weer uit. Appreciatie
hoeft voor ons niet altijd in woorden
te worden uitgedrukt. Het is voldoende om te zien hoe de mensen
genieten.”
“We merken wel dat het steeds
moeilijker wordt om vrijwilligers te
vinden. Toch raden we iedereen aan
om je op vrijwillige basis ergens voor
te engageren. Je belangeloos voor
iets inzetten heeft een heel andere
dimensie en is enorm verrijkend. Het
is zeker niet te vergelijken met eender welke werksituaties. Doen dus!”

Renaat Van Simaey
zaaltoezichter De Linde

“VRIJWILLIGERSWERK
GEEFT VREUGDE”
Renaat Van Simaey is al 5 jaar
vrijwilliger voor gemeente Anzegem.
Hij is toezichter voor zaal De Linde.
“Ik neem mijn takenpakket ter harte
en dat vraagt nogal wat tijd. Ik doe
de drankbestellingen bij de brouwer,
volg de stock en leveringen op, zet
de gevraagde dranken klaar, kijk of
alle afspraken worden nageleefd, …
In drukke perioden ben ik er soms
iedere dag, soms zelfs meerdere keren per dag en als het echt heel druk
is, soms zelfs op ieder uur.”
“Door dit vrijwilligerswerk voel ik
me nuttig”, gaat Renaat verder. “Ik
draag zo mijn steentje bij aan een
goede dienstverlening en ik kan de
werkdruk bij de gemeentediensten
wat verlichten. Daarnaast leer ik ook
veel mensen kennen.”
“De gemeente en de verenigingen
zijn tevreden over mijn werk. Natuurlijk zijn er af en toe wat strubbelingen. Eens sommige verenigingen de
sleutel hebben, zijn alle gemaakte
afspraken vergeten en dan moet ik
wel wat opmerkingen geven.”
“Nuttig voelen, geeft je een boost”
“Ik zou vrijwilligerswerk aan iedereen aanraden. Bijdragen aan een
goede dienstverlening en een betere
samenleving schept vreugde. En je
nuttig voelen geeft je een boost”,
aldus Renaat.

ALGEMEEN
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NIEUWE EN GEWIJZIGDE PREMIES FLUVIUS
Fluvius biedt tal van premies aan
gezinnen die renoveren door de
woning te isoleren, te voorzien
van nieuwe beglazing en bij de
aankoop van energiezuinige installaties.
EPC-LABELPREMIE
Heb je een woning met een slechte
energieprestatie? Als je de woning binnen de 5 jaar zo grondig
renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je een premie
krijgen.
PREMIE ZONNEPANELEN
Zonnepanelen installeren is geen
kost, maar een slimme investering.
Want met het bedrag dat je bespaart
op je energiefactuur, verdien je je
zonnepanelen op 8 tot 10 jaar terug.
En door over te schakelen op zonneenergie, werk je actief mee aan een
schonere wereld. Wie na 1 januari
2021 zijn zonnepanelen in dienst
heeft genomen kan een premie
aanvragen.
WIJZIGINGEN BESTAANDE FLUVIUS PREMIES
•
Verdubbeling van bestaande
premies voor buitenmuurisolatie
en HR-glas.

•

•

•

Bij verwijdering asbesthoudende materialen worden de
premiebedragen verhoogd.
Klanten met Uitsluitend Nacht
Tarief (UNT) krijgen een verhoging van het premiebedrag
voor:
- dak- of zoldervloerisolatie,
buitenmuurisolatie, vloerisolatie
en beglazing met 50 %
- warmtepomp en warmtepompboiler met 20 %
Condensatieketel ter vervanging
van oude ketel: verhoging van
de premie tot 2.500 euro, max.

S T E U N J E O O K H E T R O D E K R U I S WA R E G E M - A N Z E G E M ?
1 op 5 heeft vroeg of laat het Rode Kruis nodig. De kans is dus groot dat
iemand waar jij om geeft ooit hun hulp nodig heeft. Word daarom lid van
het Rode Kruis Waregem-Anzegem en steun zo hun werking.
Als lid kan je 3 maanden gratis materiaal lenen van de uitleendienst, afdeling Waregem-Anzegem. Daarna krijg je korting op de huurprijs. Je krijgt
ook een korting op de vervoersonkosten bij thuislevering door de uitleendienst.
Aarzel dus niet om je lidgeld, minimum 5 euro, over te schrijven op rekeningnummer BE76 7380 3871 0395, en dit voor 31 maart 2021.
Vermeld duidelijk je adres en woonplaats.
Er worden geen lidkaarten meer bezorgd. De lijst van schenkers
wordt intern bijgehouden. Giften van minimaal 40 euro zijn fiscaal
aftrekbaar. Daarvoor ontvang je in 2022 een fiscaal attest vanuit Rode
Kruis-Vlaanderen.
Een overzicht van de bloedinzamelingen vind je op www.rodekruis.be.
8
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•

50% van investeringskosten
voor de prioritaire doelgroep
van de energielening als een
stookolieketel wordt vervangen.
Je ontvangt niet langer een
premie voor dak- of zoldervloerisolatie die zelf aangebracht
werd, enkel nog wanneer de
isolatie werd geplaatst door een
aannemer.
Premies aanvragen?
www.fluvius.be

BEN JE OP ZOEK NAAR HULP VOOR JEZELF
OF VOOR IEMAND ANDERS?
www.kzitermee.be
Net zoals een goede fysieke gezondheid is ook ons
mentaal welbevinden belangrijk. Velen vinden het
moeilijk om te praten over hun problemen en het grote
(hulpverlenings)aanbod maakt het moeilijk om door het
bos de bomen te zien. Door de coronacrisis kwam/komt
onze mentale gezondheid onder druk te staan. Des
te meer is het nu belangrijk om het taboe hierover te
doorbreken en de weg naar de geschikte hulpverlening
te vinden.
De website kzitermee.be wil je verder helpen in je eigen
zoektocht of als je bezorgd bent om iemand anders. Via
een simpel doorkliksysteem vind je organisaties die je
verder kunnen helpen.
www.kzitermee.be

MAMACAFÉ:
E E N B E E TJ E A N D E R S

I

do 18.03 | 20u
locatie wordt bij inschrijving
meegedeeld
gratis, maar verplicht inschrijven
via loka@anzegem.be.

NOOD AAN OPVOEDINGSADVIES?
Zit je met vragen over de opvoeding van je kind? Weet je niet bij welke
dienst je terecht kan met je vragen? Wens je ondersteuning in de omgang met je kind? Contacteer dan de opvoedingscoach.
•
•
•

Mijn peuter weigert zijn bord leeg te eten.
Mijn kind is enorm druk en kan moeilijk stilzitten.
Tien jaar geleden overleed mijn partner, sindsdien sta ik er alleen voor.
Mijn zoon van 10 is heel onbeleefd en stelt eisend gedrag. Ik heb het
gevoel hem niet meer aan te kunnen…
Mijn man en ik gingen een jaar geleden uit elkaar. Mijn dochter van 7
heeft het moeilijk met de wissel van huizen, telkens klampt ze zich vast
en maakt ze een hele scène.

•

Herken je jezelf in een van de bovenstaande situaties? Of heb je andere vragen over opvoeding? Dan kan je voortaan bij de opvoedingscoach terecht.
Zij gaat samen met jou op zoek naar een oplossing.

I

Een mamacafé in dit coronatijdperk vraagt creativiteit. Daarom
doen we het een beetje anders. We
zetten verschillende buitenplekjes
klaar om met maximum 4 mensen
samen te komen. We zorgen voor
een gezellige avond, waarbij we
als mama toch eens een momentje
rust hebben en kunnen praten,
lachen, verhalen uitwisselen over
onze kinderen. Deze keer bespreken we uitgebreid het thema
‘moedergevoel’.

De opvoedingscoach is iedere tweede vrijdag van de maand tussen
10u en 14u aanwezig in het Sociaal Huis. Maak vooraf wel een
afspraak via brugfiguur@anzegem.be of tel 056 77 88 28.
WELZIJN
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ANZEGEM BUITEN
T H E AT E R - E N B I N G O WA N D E L I N G
De vrije tijdsdiensten bundelen de
krachten om jullie in het voorjaar een
alternatief aanbod aan te bieden:
‘Anzegem Buiten!’
THEATERWANDELING
De vos in het bos
voor gezinnen met kinderen vanaf
4 jaar – Sint-Arnolduspark
vanaf midden maart
Op verschillende plaatsen langs de
wandeling vind je wegwijzers en
paaltjes met QR-codes. Deze kan je
scannen en dan krijg je een episode
van het verhaal op je smartphone te

zien. In totaal zijn er 6 episodes van
telkens ongeveer 5 minuten.
Je hoort over een hongerige vos die
zin heeft in een malse eend, over
een kip die heerlijke stenensoep
maakt en over een haas die niet ten
onder wil gaan. Over een slim varken, een gewiekste raaf en natuurlijk
ook over een wolf! De theaterwandeling is gebaseerd op bekende en
minder bekende fabels.
FEESTELIJKE BINGOWANDELING
De jeugdboekenmaand viert in 2021

haar 50ste verjaardag! Daarom organiseren we een feestelijke bingowandeling in Gijzelbrechtegem en
Ingooigem. Haal je bingoformulier in
de bib of print het vanop de website:
www.anzegem.be/bibliotheek. Wil je
kans maken op een feestelijke prijs?
Breng dan je bingoformulier binnen
in een van onze bib-locaties voor 5
april. In de bib ontdek je dan meteen
ook heel wat feestelijke boekentips.
SENIORENWANDELING & -FIETSTOCHT OP MAAT
Voor onze senioren stippelden we
een aangepast wandeltraject uit in
Vichte en ook de seniorenfietstocht
vertrekt vanuit deze deelgemeente.
Hou zeker www.anzegem.be/buiten
in de gaten en de sociale mediakanalen van de betrokken vrijetijdsdiensten om helemaal bij te blijven!

010
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VRIJE TIJD

DIENST TOERISME OP ZOEK NAAR:
Toeristische initiatieven
Graag willen we alle toeristische activiteiten in onze gemeente bundelen. Zo krijgen we een zicht op wat
er leeft en kunnen we een attractief
beeld vormen voor de bezoekers.
Verhuur je vespa’s, wandel je met
alpaca’s of doe je aan yoga met geitjes? Of ken je iemand met een leuk
toeristisch initiatief?
Laat ons snel iets weten via
toerisme@anzegem.be.
Ambassadeurs
Een ambassadeur is meer dan een
eerste contact en ophaalpunt van
toeristische brochures. Zij zijn een
meerwaarde voor de dienst Toerisme en een aanspreekpunt voor de
regio.
Wat verwachten we: enthousiasme,
toegankelijkheid, correcte up-to-date info geven, …
Bovendien willen we streven naar
een wisselwerking op lange termijn!
Heb je interesse? Stuur dan een
mailtje naar toerisme@anzegem.be.

E E N B O E K E N R U I L K A S TJ E I N J E B U U R T ?
Een boekenruilkastje is een bibliotheekje dat gratis toegankelijk is en waar iedereen samen zorg voor draagt.
Het bevordert het gemeenschapsgevoel en brengt
mensen samen.
Het principe is eenvoudig: je haalt een boek uit het
kastje en je zet een eigen, kwalitatief boek in de plaats.
De perfecte manier om goed leesvoer met elkaar te
delen!
In Anzegem is er momenteel één boekenruilkastje in
het Sint-Arnolduspark. Dit werd enkele jaren geleden
opgehangen door Ferm Tiegem-Kaster.
Met de bibliotheek kregen we de vraag om er meer te
plaatsen. We willen zulke leuke initiatieven zeker mee
helpen dragen en uitwerken.
Wil je graag een boekenruilkastje in de buurt en wil je
daar meter of peter van worden?
Stel je buurt en jezelf kandidaat via:
bibinfo@anzegem.be of kom eens langs in de bib!

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!





JANA BALCAEN
GIELKE GOEDBLOED

LUC NEIRYNCK

LUCAS LAPIERE

CAROLINE SAMYN

JAAK COREELMAN

Of via  /  / info@anzegem.be
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