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A N Z E G E M G A AT V O O R 3 0 % M I N D E R ! J I J O O K ?
Verklein jouw restafvalzak en maak kans op mooie prijzen
Een gemiddelde restafvalzak bevat zo’n
30% recycleerbaar materiaal, gaande
van doucheflacons en andere pmdverpakkingen tot een hemd zonder
knopen. Ook heel wat voedsel belandt
onterecht in de afvalzak.

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –11 JAARGANG N°105
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

Met de campagne ‘30% minder’ helpen we je op weg om je restafvalzak te
verkleinen. Met eenvoudige, leuke acties
en evenementen of met praktische en
eenvoudige tips. Per actie zijn bovendien
punten te verdienen, waarmee je kans
maakt op mooie prijzen.
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WAT KAN JIJ DOEN?
Van een restjesschap maken in je koelkast
tot een sorteereiland in je badkamer of het
houden van kippen: elke actie, hoe klein
ook, heeft een invloed op je restafvalzak.
En als iedereen meedoet, gaat het pas
echt snel! Als honderd mensen starten
met composteren en dat minstens een
jaar volhouden, sparen ze samen meer
dan 1.050 restafvalzakken uit.
HOE KAN JE MEEDOEN?
Surf naar 30procentminder.be, registreer
je, neem deel en verzamel punten.
WAT VALT ER TE WINNEN?
•
elektrische fiets twv € 2.500
•
tafel van circulair massief hout of een
project op maat via Constructief twv
€1.350
•
500 zakjes Vlaco compost
•
5 bonnen van € 100 bij de
Kringloopwinkel
•
75 Anzegembonnen van € 10
GEZOCHT!
Ben je creatief, handig of heb je gewoon
een gouden sorteer- of preventietip? Zie
je het zitten om zelf een workshop te geven rond fiets herstellen, zero waste, …?
Stuur ons alle info door via
30procentminder.be.
WORD JIJ ONZE AMBASSADEUR?
Ben je bewust met afval bezig, ben je een
krak in composteren of heb jij leuke receptjes om voedselrestjes te verwerken?
Dan kan je andere mensen inspireren!
Laat het ons weten via communicatie@
imog.be en we bezorgen je een plaatsje
op de website.

OVERZICHT GEPLANDE WERKEN IN EN ROND ANZEGEM
MET IMPACT OP HET VERKEER

UITBREIDING WZC TER BERK
Het einde van de Berkenlaan is
momenteel een laad- en loszone. Uit
veiligheidsoverwegingen wordt er
geen verkeer toegelaten (ook geen
fietsers en voetgangers).
Er geldt ook eenrichtingsverkeer in
de Kalkstraat, vanaf het kruispunt
met de Berkenlaan richting de Kruisweg. De wijk in- en uitrijden kan
enkel via de Borreberg en de Kalkstraat kant Wortegemsesteenweg.
Voor 7u en na 16u, tijdens de verlofdagen en het weekend zal men
alle signalisatie wegnemen en kan er
overal doorgereden worden.
De werken zullen tot begin 2023
duren.
WERKEN RIOLERING
VICHTSESTEENWEG
(tussen Razenheedstraat en Tempeliersstraat)
Vermoedelijke start: juni 2021
Meer info over de fasering, mogelijke verkeershinder, ...volgt nog.
Hou hiervoor zeker de gemeentelijke
infokanalen in de gaten.
Als de coronamaatregelen het toelaten zal er ook een infoavond georganiseerd worden. De omwonenden
worden ook per brief verwittigd.
Werken uitgevoerd door Aquafin
WEG- EN RIOLERINGSWERKEN
WAREGEMSTRAAT
vermoedelijke start: begin 2022
Meer info over de fasering, mogelijke verkeershinder, ... volgt nog.

In juni start men met rioleringswerken in de Vichtsesteenweg.

de N36 wil vermijden. De tractorsluis
bestaat uit een betonnen prefabelement met een hoogte van 17 cm
waar enkel nog landbouwvoertuigen, fietsers en bromfietsers kunnen
doorrijden.
OUDE VICHTESTRAAT
TIJDELIJK AFGESLOTEN THV
KRUISPUNT BELGIEK
De Oude Vichtestraat in Deerlijk gaat
over in de Deerlijkstraat in Anzegem,
en vormt de verbinding tussen de
Wafelstraat aan het kruispunt Belgiek en de Jagershoek in Anzegem.
Deerlijk wil in de Oude Vichtestraat
een verkeersfilter plaatsen zodat het
gemotoriseerd verkeer niet meer
door kan. Dit moet het kruispunt
Belgiek vereenvoudigen en de doorstroming van het verkeer verbeteren.

Werken uitgevoerd door Aquafin.

Toch wil men graag eerst de impact
van zo’n verkeersfilter weten.

TRACTORSLUIS KNOKSTRAAT
(DEERLIJK)
Gemeente Deerlijk plaatste een
tractorsluis in de Knokstraat. Zo
willen ze het sluipverkeer weren dat

Daarom zal vanaf 17 mei de Oude
Vichtestraat t.h.v. kruispunt Belgiek
op proef afgesloten worden. Alleen
fietsers en voetgangers zullen nog
kunnen passeren.
Aan de hand van tellingen zal men

dan het effect meten op het kruispunt Jagershoek/N36.
HERINRICHTING OP- EN AFRITTENCOMPLEX E17 IN WAREGEM
Vermoedelijke start van de werken
staat nog niet vast.
Aan de kruising van de E17 met de
Expresweg (N382) in Waregem sta
je tijdens de spitsuren vaak aan te
schuiven. Het Agentschap Wegen & Verkeer plant een volledige
herinrichting van het knooppunt om
ervoor te zorgen dat het verkeer er
vlotter en veiliger verloopt.
HERINRICHTING KRUISPUNT
BELGIEK DEERLIJK
Vermoedelijke start van de werken
staat nog niet vast.
Het Agentschap Wegen en Verkeer
wil het kruispunt herinrichten zodat
de doorstroming en de verkeersveiligheid verbetert en de omliggende bedrijvenzones toegankelijker
worden.

ALGEMEEN
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VA C C I N AT I E T E L L E R

BLIJFT DE HOOGTE IN GAAN
.......................................................
Eind april was al meer dan 70% van de 65-plussers uit Anzegem, Deerlijk, Waregem en Wielsbeke gevaccineerd. In Anzegem kregen al zo’n 3.500 inwoners een eerste prik.
Bedankt aan iedereen die zich al liet inenten!
.......................................................
Zorghelden: bedankt!
De Anzegemse huisartsen lieten zich
alvast inenten tegen het coronavirus. Via deze weg willen we alle
Anzegemse zorgverleners bedanken
voor hun inzet tijdens het voorbije
coronajaar. Diep respect dat jullie,
ondanks de uiterst moeilijke omstandigheden, keer op keer bleven
gaan om onze inwoners te helpen.
Bedankt voor de extra uren, de
extra zorg en het vechten tegen het
coronavirus.
Registratie reservelijst
Via QVax kan je je online inschrijven
op een reservelijst voor vaccinatie in
het vaccinatiecentrum in Waregem.
Je kan aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te
worden opgeroepen.
Als het vaccinatiecentrum dan mensen nodig heeft om snel vrijgekomen
vaccinatieplaatsen in te vullen, zal
het centrum via deze reservelijst automatisch de mensen met hoogste

prioriteit (bijvoorbeeld de oudsten)
kunnen oproepen.
Afspraak vaccinatie bevestigen of
verplaatsen?
Wie een afspraak kreeg om zich te
laten vaccineren, moet deze ook
bevestigen. Als je je afspraak wil
verplaatsen, moet je dat ook laten
weten. Veel mensen bellen hiervoor
naar het call center van het vaccinatiecentrum, helaas meestal op
dezelfde momenten.
Het call center merkt vooral dat er
tussen 8u30-10u en 13u30-14u30
piekmomenten in de telefoontjes
zijn. Je kan je afspraak ook online
bevestigen. Dat kan 24/24.
Kom op tijd, maar zeker niet te
vroeg
Je mag pas 15 minuten voor je
vaccinatie-afspraak in het vaccinatiecentrum binnen. Kom dus niet te
vroeg. Zo verlies jij niet veel tijd en
vermijden we ook wachtrijen aan het

DE ANZEGEMSE HUISARTSEN NAMEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID
EN LIETEN ZICH VACCINEREN
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vaccinatiecentrum.
Mijn burgerprofiel
Op onze website heb je rechts
bovenaan toegang tot mijn Burgerprofiel. Daar zal je, als jij aan de
beurt bent, ook je uitnodiging voor je
vaccinatie terugvinden (de uitnodiging wordt ook nog altijd per post
verstuurd).
Wat is ‘Mijn burgerprofiel’?
Veel persoonsgegevens zijn verspreid over verschillende overheidsdiensten. Denk maar aan je
Groeipakket, een attest van gezinssamenstelling, ...Mijn Burgerprofiel
brengt ze samen. Als je eenmaal
bent aangemeld, kan je je gegevens
bij alle overheden digitaal raadplegen, zoals de status van je omgevingsdossier.
‘Mijn Burgerprofiel’ is vandaag nog
een groeiend platform. Dat betekent
dat je er nog niet alles zal vinden.

HEROPBOUW SINT-JANSKERK
Begin januari startte men met de
restauratie en heropbouw van de
toren, sacristie en het koor van de
afgebrande Sint-Janskerk. Wil je
graag de werken op de voet volgen?
Dat kan:
via www.anzegem.be/heropbouw

WEDSTRIJD RENOVATIECOACH
Win een deel van je renovatie
terug!
Ben je van plan energiezuinige
werken uit te voeren in je woning
en te renoveren? Dan is het een
goed idee om in de maand mei
deel te nemen aan de wedstrijd
van Energiehuis-WarmerWonen.
Om het 1.000ste begeleidingstraject door de RenovatieCoach in
de regio te vieren, zocht Energiehuis-WarmerWonen commerciële
partners actief in de bouwsector
die prijzen aanbieden om jouw
energiezuinige woningrenovatie
een serieuze boost te geven. Van
isoleren, tot warmte-installaties, tot
schrijnwerken, of ventilatie: voor
elk van deze energiezuinige ingrepen kan je een mooie prijs winnen.
Ga naar www.energiehuis-warmerwonen.be en laat je contactgegevens achter om kans te maken op
een energiezuinig product van jouw
keuze.
www.facebook.com/
RenovatieCoach

H U L P N O D I G B I J H E T I N V U L L E N VA N J E B E L A S T I N G E N ?
Dit jaar gaan de zitdagen voor de belastingen opnieuw niet door. Wie vorig
jaar de aangifte via de telefoon liet invullen, werd normaal gezien in april
gecontacteerd door FOD Financiën om een afspraak vast te leggen om deze
aangifte opnieuw telefonisch te laten invullen. Kreeg je zo geen telefoontje,
dan kan je vanaf 5 mei zelf bellen naar het nummer dat op je aangifte vermeld staat. Dan wordt er een afspraak gemaakt om telefonisch je aangifte in
te vullen.
Hoe kan het nog?
Je aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): eenvoudig en snel!
Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of je voorstel van vereenvoudigde
aangifte is beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei.
Hoe krijg je toegang tot je aangifte of je voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan:
ofwel met itsme®
ofwel met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer
Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets doen.
Je zal automatisch je aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.
Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet ze corrigeren, ofwel via
MyMinfin.be, ofwel via het papieren antwoordformulier.

ALGEMEEN
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WEEK VAN DE KORTE KETEN
Tijdens de Week van de Korte Keten
van 15 tot 23 mei 2021 zetten we
de korte keten in de kijker. Verschillende organisaties en producenten
heten je welkom op hun activiteit
waarbij ze lokale producten recht
van bij de boer in de schijnwerpers
plaatsen.
Alle activiteiten vind je terug op
www.weekvandekorteketen.be

BEDRIJVENGIDS: GEEF JE E-MAILADRES DOOR
Voor het contacteren van ondernemingen maken wij doorgedreven gebruik
van de e-mailadressen die zich bevinden in de digitale bedrijvengids.
Wil jij ook graag deze communicatie ontvangen? Kijk dan jouw gegevens
na. Hiervoor log je in op de bedrijvengids met jouw gebruikersnaam (=
vestigingsnummer in de KruispuntBank van Ondernemingen) en je wachtwoord. Login kwijt? Dienst Lokale Economie helpt je verder!
Wist je dat …
•
De bedrijvengids relatief hoog scoort in Google?
•
Je jouw facebook bedrijfspagina kan koppelen aan de bedrijvengids?
Op die manier neemt de bedrijvengids automatisch bepaalde gegevens over van Facebook.

I

Grote wijzigingen aan je onderneming? Geef dit dan zeker ook door aan de
KruispuntBank.
www.anzegem.be/bedrijvengids
dienst Lokale Economie: economie@anzegem.be - tel 056 69 44 69

I
WELKE IMPACT HEEFT OF HAD
CORONA OP JOUW
ONDERNEMING?
De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het leven en werken
van iedereen.
We komen graag te weten hoe
het met jou en jouw onderneming
staat... Wat is de impact vandaag
van corona op jouw onderneming?
Welke verwachtingen heb je over
de toekomst? En wat doen wij als
gemeente goed en wat kan beter?
Vul de enquête anoniem in. Dit
neemt 10 minuten in beslag.
De enquête kan je hier invullen:
vlaanderen.impactcorona.be/9692

G A M E E D E S T R I J D A A N T E G E N D E A Z I AT I S C H E H O O R N A A R
De Aziatische hoornaar is zeer schadelijk voor biodiversiteit en landbouw en staat bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten in Europa.
Vooral voor bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging.
Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is vooral zwart van
kleur; de kop heeft opvallend oranje plekken. Ook op het achterlijf heeft zij
een oranje band, en de poten zijn half zwart, half geel van kleur. Dit laatste is
een zekere manier om de soort te onderscheiden.
Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. Deze is groter, vooral
roodbruin van kleur, maar heeft meerdere gele banden op het achterlijf. Ook
de pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese hoornaar is
nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden!
Wat moet je doen als je een Aziatische hoornaar of een nest ziet?
Probeer dan een foto te maken en maak een melding op www.vespawatch.
be. Na het plaatsen van de foto’s kan je na +/-24 uur bekijken of je melding
als Aziatische hoornaar bevestigd wordt. Indien positief zal men het nest
zoeken of het nest komen verdelgen.
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“EEN HELPENDE HAND
EN EEN LUISTEREND OOR BIEDEN”
Het poetsteam van het Sociaal
Huis zorgt ervoor dat het huis van
onze klanten er netjes bij ligt. We
zijn nu op zoek naar nieuwe collega’s. Om jullie goesting te laten
krijgen, laten we enkele medewerkers van het poetsteam aan het
woord.
MARTINE, AL 10 JAAR IN DIENST
“Ik heb altijd al graag gepoetst en
doe het met hart en ziel. Ik haal
er voldoening uit als mijn klanten
content zijn en ik iets voor hen
kan doen. Het gaat vaak niet enkel
over het poetsen, maar de klanten
genieten ook van een babbeltje. De
werktijden zijn zeer gezinsvriendelijk.
Mijn loon wordt altijd correct en stipt
uitbetaald. De maaltijdcheques &
hospitalisatieverzekering zijn mooi
meegenomen.”

MIRANDA, MEER DAN 30 JAAR IN
DIENST
“Het contact met oudere mensen en
een steentje kunnen bijdragen aan
de maatschappij geeft mij veel werkvreugde. Als je het huis proper kan
verlaten, geeft dit voor zowel mezelf
als de klant veel voldoening. Het is
een job dicht bij huis, je vindt een
luisterend oor bij het Sociaal Huis én
we kunnen ons verlof vrij kiezen”.
SYLVIE, 3 JAAR IN DIENST
“Ik poets heel graag en bij de juiste
klanten voelt dit ook niet echt als
werken. Er zijn soms wel veeleisende klanten of klanten die niet het
gewenste materiaal hebben, maar

VERSTERK JIJ HET POETSTEAM?

dat is bespreekbaar. Je hoeft ook
niet in het weekend te werken en je
loon wordt op tijd gestort”.

SOLLICITEREN?
We zijn op zoek naar versterking
voor ons ons poetsteam (m/v/x)
voor 24u of 32u per week.
Wij bieden je een stabiele job met
contract van onbepaalde duur. Een
flexibel werkrooster met inspraak
waardoor je de job gemakkelijk kan
combineren met je gezin. Correcte
loons- & arbeidsvoorwaarden. Hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding & maaltijdcheques, ...
Kandidaturen, vergezeld van het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid

curriculum vitae en een uittreksel
uit het strafregister (artikel 595 algemeen model - niet ouder dan 3
maand) moeten op uiterlijk 11 mei
2021 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per aangetekend schrijven verstuurd worden aan
Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v.
Personeelsdienst, De Vierschaar
1, 8570 Anzegem of overhandigd
worden op het gemeentehuis tegen
ontvangstbewijs.

I

SYBILLE, 13 JAAR IN DIENST
“Ik hou van mijn job omdat het
afwisselend werk is. Mijn klanten
zijn zeer dankbaar. Het gevoel dat je
iemand een helpende hand en een
luisterend oor kan bieden is zeer
fijn. Bij het Sociaal Huis ben je geen
nummer en wanneer het soms wat
tegenzit of je hebt nood aan een
babbel kan je wel altijd bij iemand
terecht”.

www.anzegem.be/vacatures
of contacteer vrijblijvend
dienst Thuiszorg via het nummer
056 78 26 23 of via
thuiszorg@anzegem.be

WELZIJN
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R A D I O FA A R

Anzegemse pop-up radio op de groei
Op 8 mei gaat onze eigenste pop-upradio on air. Luister tussen 17u en 20u mee naar Radio Faar. Drie uur
zendtijd met de spot op iedereen die te maken krijgt met opvoeden en opgroeien binnen onze gemeente.
.......................................................
In het kader van de week van de
opvoeding gaan we op 8 mei tussen
17u en 20u live on air met Radio
Faar. Een radio-uitzending voor
de inwoners van Anzegem vanuit
Escolys.

Omdat vanaf dit jaar ‘de week van
de opvoeding’ herdoopt werd tot
‘week van de groeilamp’, bedachten
wij de benaming Radio Faar voor
ons project. Een faar staat bij ons
immers voor grootlicht, schijnwerper
en dat is wat we concreet willen
bereiken in onze 3 uur zendtijd. De
focus/spot zetten op iedereen die
te maken krijgt met opvoeden en
opgroeien binnen onze gemeente.
En dat zijn er toch heel wat….
In het eerste uur zendtijd vanaf 17u
staat alles in het teken van onze
kinderen in RADIO FAAR ZONDER VREES. Naast de kinderhitlijst
laten we enkelen onder hen aan
het woord over hoe ze de uitdaging
aangingen: Hoe beleef je een dag
waarbij je ouders enkel maar ja tegen je kunnen zeggen? Of hoe gaat
het eraan toe wanneer ouder en kind
een dagje van positie wisselen? En
niet te vergeten: we laten ook een
Anzegemse klas aan het woord die
deelnam aan het spel ‘smekken of
smakken’, waarbij de slagroomtaart
centraal staat … of vliegt.
Vanaf 18u neemt RADIO FAAR
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VRIJE TIJD

BIJZONDER de microfoon over.
Het woord is dan aan een aantal
gezinnen in een eerder uitzonderlijke
opvoedingssituatie, die ons meenemen in hun persoonlijk verhaal. We
horen tussendoor verzoeknummers
die jullie via de bijzondere lijst konden aanvragen voor iemand die heel
opmerkelijk was in je opgroeien.
Jongeren kapen het laatste uurtje
van onze zendtijd. Klokslag 19u komen we in het reine met onze (jeugd)
zondes, gaan we op zoek naar
welke straat de grootste knaldrang
heeft en draaien we de beste meekwelers voor tijdens een kampvuur.
Verzamel je bubbel alvast buiten,
luister naar RADIO FAAR ZONDIGT
en wie weet komen we bij jou langs
voor een verrassingsoptreden.

Ben je getriggerd om te luisteren?
We willen niets liever. Stem op
zaterdag 8 mei af op www.radiofaar.
anzegem.be.
Dit project is een creatie van de
jeugdraad, Loka, gezins- en welzijnsraad en dienst Cultuur.

AIRKESMACHINE

V R A A G J E G R AT I S D O R P E L S E R E N A D E A A N !
Airkesmachine is een project van drummer, pianist
en zanger Micha Vandendriessche uit Oudenaarde.
Met zijn gepimpte brommer trekt hij van deur tot
deur om op veilige afstand buiten een lied ten gehore
te brengen. Tenminste als iemand uit de gemeente
dit aangevraagd heeft….
Je kan een nummer aanvragen voor een inwoner van
Anzegem. De Airkesmachine gaat op pad in de 2de helft
van mei op zaterdagen tussen 10u en 12u en tussen
13u30 en 15u30, alsook op dinsdag en donderdag. Je
kan een keuze maken uit een lijst van 15 Nederlandstalige liedjes en er ook een persoonlijke boodschap aan
toevoegen.
Op de dag naar keuze belt Micha aan bij de uitverkorene, blijft hij op coronaveilige afstand buiten en zingt
het aangevraagde nummer onder begeleiding van zijn
keytar. Dit instrument is een mix tussen gitaar en piano.
Na het liedje maakt hij tijd voor een persoonlijk gesprekje en brengt hij de persoonlijke boodschap over.
De kick-off voor dit project werd reeds gegeven eind
april, met een door de bewoners heel geapprecieerd
buitenconcert voor WZC Ter Berk Anzegem en Wielant
Ingooigem. Aangezien alles financieel gedragen wordt
door het gemeentebestuur Anzegem was er toen ook
een verrassingsoptreden voor het personeel van het
gemeentehuis.
Zelf zin gekregen om een nummer aan te vragen?
Dan kan je dit doen via
www.anzegem.be/airkesmachine
Laat je hart spreken en breng een stukje cultuur bij
iemand die het kan smaken!

O N T D E K A L O N Z E S P E E L P L E I N TJ E S M E T D E G L O E D N I E U W E S P E E L K A A R T !
Via deze speelkaart wijzen we de kinderen de weg naar de fijnste speelplekken, sportvelden en sportbossen in onze gemeente.
Trek eropuit en kijk goed rond. Op verschillende speelplekken zitten er
figuurtjes verstopt op de gloednieuwe infoborden. Zoek ze & druk ze
door met een potlood in de vergrootglazen op de speelkaart. Heb je
ze allemaal? Neem dan een foto van jouw kaart stuur deze door naar
jeugddienst@anzegem.be. Als jij één van de eerste 10 speurneuzen
bent met alle gevonden figuurtjes, dan ontvang jij een buitenspeelprijs!
Via de lagere scholen ontving elk kind de speelkaart. De kaart kan je
ook afhalen in de Jeugddienst of online bekijken via www.anzegem.
be/speelplek.

VRIJE TIJD
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ANZEGEM BUITEN
Erfgoedwandelingen en erfgoedfietstochten
Maak kans op leuke prijzen!
In samenwerking met de cultuurraad werden 2 wandelingen (Vichte: 6km en Gijzelbrechtegem: 7km) én 2 fietstochten (Anzegem-Heirweg: 14km en Kaster-Ingooigem-Tiegem: 20km) uitgewerkt waarbij je onze mooiste gebouwen
en historische plekjes kan ontdekken aan de hand van de vele duidingsborden langs het traject. Er zijn wedstrijdvraagjes aan gekoppeld voor zowel volwassenen als kinderen. De wedstrijd loopt nog tot eind mei.

I

www.anzegem.be/buiten

KnapZakWandeling vervangt Snoepertjestocht
Van 12 t.e.m. 26 mei organiseren de Sportdienst en de sportraad de KnapZakWandeling. Deze wandeling vervangt
onze jaarlijkse Snoepertjestocht. Wandel met je bubbel door Anzegem en geniet van de knapzak die we met lekkers
hebben gevuld! Je haalt de knapzak af na afspraak en wandelt wanneer je wil.
Tijdens de wandeling kan je onze gemeente nog mooier maken door deel te nemen aan de Mooimakers-actie.
Verzamel onderweg afval en werk zo mee aan een mooier Anzegem. We voorzien ook enkele vragen/opdrachten
waarmee je kans maakt op een mooie prijs!
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Afstanden: 6 & 12 km | Kostprijs: € 5 per persoon
www.anzegem.be/knapzakwandeling of bij de Sportdienst (tel 056 68 02 02)

G R AT I S M A G A Z I N E - 1 0 L E I E T R I P S
Nog op zoek naar inspiratie voor een korte vakantie dicht bij huis? Toerisme Leiestreek bundelde 10 kant-en-klare meerdaagse fietsen- en wandeltrips in een handig magazine, met uitgestippelde routes, fotogenieke
plekjes, verrassende stops en gastvrije logies die jouw bagage oppikken
of afzetten aan het station, of naar je volgend logeeradresje brengen. Een
fietsweekend langs de Leie, een wandeltocht door de romantische natuur,
een avontuurlijke tweedaagse met de kinderen, per trein hoppen langs
negen bruisende steden, ... Voor een heerlijke vakantie hoef je echt niet ver
te reizen.

I
010
10

Het magazine is gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme (Westdorp3), in het gemeentehuis (De Vierschaar 1) of te bestellen via
www.toerisme-leiestreek.be/leietrips.

VRIJE TIJD

K A R E L S A B B E I S S P O R T F I G U U R VA N 2 0 2 0
In buitengewone omstandigheden hebben we de sporttrofeeën uitgereikt.
De sportfiguur van 2020 werd wereldkampioen Karel Sabbe. Karel verbrak
het wereldrecord Backyard ultralopen. Hij liep maar liefst 75 rondes van 6,7
kilometer aan een stuk.
Volgende atleten werden ook gehuldigd:
Atletiek: Lien De Keukelaere, Maaike Van Der Cruyssen, Ann Parmentier,
Arnoud Douterlungne,
Paardensport: Jef Bouts, Jonah Bouts, Laura-Marie Bouts, Freeke en
Diede Callens, Elise De Clercq, Maithé Dewitte, Lotte en Timon Gevaert,
Anouk Gryspeert, Kristof Vervaecke, Evy Bourry, Stijn Vannieuwenhuyse
Wielrennen: Viktor Vandenberghe
Judo: Mike Demiddele,
Voetbal: Pauline Windels
De sportverdienste ging naar Bert Teugels, medeoprichter van skatepark
De Kazerne.
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WANDELING PLANTTROOST

OPENDEURDAG

NOG T.E.M. 16 MEI

ZA 8 MEI

DE 7 GETIKTE
TOKBOLLETJESTOCHT

J KNOOPPUNTEN 32-33-27-28-29-31-

J GEMEENTESCHOOL (I.)

29 MEI T.E.M. 20 JUNI

32 (2,5KM)

` op afspraak

` Een zoektocht in Vichte naar 7 locaties

` wandelen in de eigen bubbel

` tel 056 77 92 46 of

waar een QR-code iets meer vertelt over
onze dorpsschool.
` 2 mogelijkheden:
-zoektocht naar de 7 getikte tokbolletjes
(gratis)
- zoektocht naar de 7 getikte tokbolletjes
mét opdrachten voor groot en klein. Bij
het indienen van het wedstrijdformulier
achteraf maak je kans op een leuke prijs.
(dit kost € 1 per wedstrijdformulier)
` tel school: 056 77 73 03 of 056 77 82 81
` Org. VBS Vichte

` bewegwijzerd en voorzien van mooie

teksten en muziek
` organisatie: Ferm Anzegem, Ingooigem,
Tiegem-Kaster, Vichte

FIETSROUTE
in het groene landschap tussen
Schelde en Leie
ZA 15 MEI T.E.M. ZO 23 MEI

J HOEVEPRODUCTEN VINDEVOGHEL
` i.h.k.v. de week van de Korte Keten

gemeenteschool@scholeningooigem.be
` We maken graag tijd voor je vrij!

` fietsroute langs korte ketenadresjes
` 40km
` je ontvangt fietskaart, hoevepakket en op

het einde een hoeve-ijsje
` mogelijkheid tot picknick onderweg
` tel 0472 55 16 14
` picknick/persoon + fietskaart: € 17,5

Jouw activiteit in de UiT-agenda van juni? Geef die dan voor
13 mei door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in week
van 31 mei en bevat alle activiteiten t.e.m. 5 juli 2021.

hoevepakket/persoon + fietskaart: € 7,5

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!





JAAK COREELMAN
ILSE BEYENS

LUC NEIRYNCK

VIXENN PHOTOGRAPHY

KATHLEEN DESEYN

AIKO DE VLAMINCK

Of via  /  / info@anzegem.be
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