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I N F O M A G A Z I N E

Vacatures

Vind je droomjob op p. 3.

GEMEENTELIJK
NIEUWS

Doend'riks

Vijf bedrijven vallen in de prijzen.

Belastingsaangifte
Hulp nodig bij het invullen?

MEI
2 0 1 7

TOERISME: EEN VAT VOL KANSEN!

In onze gemeente, waar het golvende landschap de aanloop vormt tot de Vlaamse Ardennen, komen heel
wat fietsers en wandelaars hun hartje ophalen. Anzegem is immers een echte buitenkans voor wie houdt
van rust en natuur.

V.U.: BURGEMEESTER CLAUDE VAN MARCKE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR – 7E JAARGANG N°1.
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 31 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM – INFO@ANZEGEM.BE – DRUK: DRUKKERIJ VANOVERBEKE

Zachte Ring
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De kapstok voor ons toeristisch verhaal is de Zachte Ring. Deze 29
kilometerlange lus verbindt de zeven dorpskernen, heeft een verbinding met de buurgemeenten en sluit aan op het wandelnetwerk Land
Van Streuvels. Deze ring nemen we dan ook als basis voor de verdere
ontwikkeling van ons toeristisch beleid. Allerlei verrijkingen van deze
ring moeten zorgen voor een aangename en veilige route voor alle
fietsers en wandelaars: (bv. picknickbanken, kijkvensters, ...).
Handelaars met een hart voor Anzegem!
Om ons toeristisch verhaal te promoten krijgen we hulp van onze lokale handelaars. Zo kan je bij 13 winkels of horecazaken toeristische
informatie krijgen en hoef je hiervoor dus niet meer naar het gemeentehuis te gaan. Vijf plaatselijke ondernemers maakten voor ons ook
een streekproduct: advocaat, appelsap, streekbierenpatee, Streuvelspralines en Streuvelsbier. Cadeautip: deze streekproducten kan je ook
samen in een mooi mandje kopen!
Binnenkort
In de Landergemstraat willen we het vroegere soldatenkerkhof
omvormen tot een vredespark en een herdenkingsheuvel. Op 8 mei,
V-dag, plaatsen we een eerste zitbank en een kunstwerk van Gerda
Vanlaeke. Neem dus gerust een kijkje! Nog op diezelfde dag openen
we de Elfstenentocht. Dit is een nieuwe fietsroute die door Anzegem, Deerlijk en Wielsbeke passeert. Deze route verbindt elf stenen
monumenten waarop er mooie en ontroerende oorlogsverhalen staan.
Deze nieuwe route kan je vanaf 9 mei gratis bij dienst Toerisme en het
hoofdgemeentehuis krijgen.

WEDSTRIJD
Beschrijf je dorp in één zin!
Bezorg ons voor 31 mei 2017
jouw zin over Anzegem, Kaster,
Tiegem, Ingooigem, Vichte,
Heirweg of Gijzelbrechtegem.
Win een Anzegembon van 25
euro en eeuwige roem, want
die zinnen komen aan de zeven
eiken op de herdenkingsheuvel
in de Landergemstraat.
Meer info: www.anzegem.be/
dorpsbeschrijving of bij dienst
Toerisme (tel 056 68 82 50).

Koen Tack schepen
Tijdens de gemeenteraad
van 9 mei 2017 wordt
Koen Tack als schepen
van Onderwijs, Toerisme
en toeristische infrastructuur & Feestelijkheden aangesteld. Hij volgt Noel Veys op.
Contact: Edgar Tinelstraat 1
tel 0479 27 78 77
koen.tack@anzegem.be

WEES WIJS VOO R JE V ERTR EK O P R EI S
Naar een land waar een internationaal paspoort
vereist is?
Vraag dit minstens twee weken op voorhand aan
in het hoofdgemeentehuis. Hiervoor moet je je
persoonlijk aanmelden en 1 pasfoto meebrengen.
Recyclageparkwachter
(voltijds, contractueel, solliciteren voor 9 juni)
Je staat in voor het beheer van het recyclagepark.
Schoonmaker (m/v) in het OCMW
(deeltijds, solliciteren voor 19 mei)
Je staat in voor de hygiëne, netheid en de
logistieke taken bij de huishoudens van het
thuiszorgcliënteel van het OCMW.
Deskundige personeelszaken
(voltijds, statutair, solliciteren voor 11 mei)
Sta mee in voor de personeelszaken binnen onze
gemeente!
Omgevingsdeskundige
(voltijds, contractueel, solliciteren voor 17 mei)
Je staat o.a. in voor de behandeling van de
omgevingsontwikkelingsdossiers (ruimtelijke
ordening, huisvesting, milieu & natuur)

Naar een land waarvoor een identiteitskaart
volstaat?
Kijk na of de kaart nog voldoende lang geldig is.
Kids-ID voor kinderen onder de 12 jaar.
Wie het ouderlijk gezag uitoefent, kan de Kids-ID
minstens drie weken op voorhand aanvragen in
het hoofdgemeentehuis of in het Sociaal Huis. Het
kind moet ook aanwezig zijn bij de aanvraag en je
hebt hiervoor één pasfoto nodig.
Toelating voor een buitenlandse reis voor
-18-jarigen.
Wie zonder ouders wil reizen moet steeds een
toelatingsformulier meenemen. De ouders of
de personen die het wettelijk gezag uitoefenen,
vragen dit formulier aan in het hoofdgemeentehuis
of in het Sociaal Huis.
Zeker spelen?

Interesse in een van bovenstaande jobs? Surf
dan naar www.anzegem.be/vacatures voor
de volledige jobomschrijving en de (diploma)
voorwaarden.

Dienst Burgerzaken: tel 056 69 44 41 of 43
www.diplomatie.be of bij je reisbureau

S L U I T I N G S D A G E N
Feestdagen (voor alle diensten):
1 en 25 mei en 5 juni
Brugdag voor alle diensten, behalve de bib:
vrijdag 26 mei
dienst Burgerzaken hoofdgemeentehuis:
ook op zaterdag 27 mei 2017 en 3 juni
Recyclagepark:
ook op zaterdag 27 mei

ALGEMEEN
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VERBLIJFSADRES VOOR KINDEREN BIJ CO-OUDERSCHAP

Wanneer ouders uit elkaar gaan dan moet er voor de (minderjarige) kinderen een domicilie
gekozen worden. Tot voor kort kon men officieel als kind maar op 1 adres (= domicilie) wonen en
dat was nadelig voor de ouders omdat gemeentelijke deelname/korting vaak samenhangen met de
officiële verblijfsplaats.
Tweede verblijfsplaats
Men kan nu een zogenaamd ‘gedeeld verblijf’ registreren, waarbij er dus ook een tweede verblijfsplaats in dit geval op het adres van de ouder waar de kinderen niet zijn ingeschreven - wordt opgenomen.
Wat zijn de voordelen?
• Kinderen genieten dezelfde voordelen als kinderen die in die gemeente gedomicilieerd zijn (bv. toegang
buitenschoolse kinderopvang en gemeentelijk vrijetijdsaanbod, ...). Men kan op die manier ook
genieten van de voordelen van de UITpas en eventueel korting krijgen met de UITkansenpas.
• Veiligheidsmaatregel: hulpdiensten weten op die manier ook op welk adres het kind eventueel verblijft.
Wat verandert niet bij toekenning van een verblijfsadres
Je krijgt hierdoor geen ‘extra’ fiscale of sociale voordelen (bv. belastingsvermindering of kinderbijslag).
Dit blijft hetzelfde.
Hoe aanvragen?
De ouder bij wie het kind niet zijn domicilie heeft, doet een aanvraag bij de dienst Bevolking. Breng
hiervoor het gerechtelijk vonnis of het schriftelijk akkoord tussen beide ouders over de verblijfsregeling
mee. De ouder bij wie het kind gedomicilieerd is, moet dan geen toestemming verlenen. Is er geen
schriftelijke overeenkomst over de verblijfsregeling, dan moet de andere ouder wel schriftelijk
toestemming voor deze aanvraag geven.
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De Doend’rik is een trofee die we al sinds 2009 uitreiken en die gaat naar ondernemingen die op
een of andere manier van zich hebben laten spreken. Door deze jaarlijkse uitreiking willen we de
Anzegemse ondernemers belonen en aanmoedigen. Jullie mochten mee beslissen en deden dat
massaal. Zo'n 1.500 mensen stuurden hun top 3 binnen. Uiteindelijk werden deze bedrijven tot
Doend’rik gekozen:
• Bart Bikes (fietsenwinkel)
• Bierhalle Deconinck (drankencentrale met een ruim aanbod aan streekbieren)
• Patrick Vercruyssen (melkveebedrijf, maakt gebruik van de allereerste melkrobots in België)
• Vanwynsberghe (plantenkwekerij)
• Pioen Bloemenateljee (gespecialiseerde bloemenzaak)

VROLIJK JE STRAAT OP MET BLOEMEN EN WIN!
Nu ook categorie voor (landbouw)bedrijven!
Haal die zakken potgrond, bloempotten en –bollen boven, bebloem
je gevel en/of voortuin en krijg hiervoor een prijs! Iedere deelnemer
krijgt een Anzegembon van 10 euro. De eerste drie in een categorie
krijgen een Anzegembon ter waarde van 75, 50 of 30 euro.
Inschrijven kan voor volgende categorieën:
gevel | voortuinen en gevels | groen verzorgde voortuin
groenverzorgde voortuinen met vaste planten | beplanting bij
(landbouw)ondernemingen (NIEUW!)
Meer info over deze categorieën vind je op
www.anzegem.be/bebloemingswedstrijd.
Hoe inschrijven?
Schrijf je vóór 31 mei 2017 in via www.anzegem.be/
bebloemingswedstrijd of schriftelijk naar gemeentebestuur
Anzegem, loket Lokale Economie, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
of tel 056 69 44 48. Vermeld hierbij zeker je categorie. Een jury komt
dan in juli langs om alle inzendingen te keuren.
ALGEMEEN
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CULTUUR
GESPREKSAVOND
Bart Staes over Europa
20u

WO 3.05

J KLEINE KLUIS(G)
` org. Groen Anzegem

Officiële opening van de
Kasselrijbeekwandeling
en openstelling van het
Kasselrijbeekpad
ZO 7.05

14u30

J JEUGDLOKALEN BEUKENHOFPARK
` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

TENTOONSTELLING
Grafische vondsten van Zoëv
en Fove
ZA 6.05

11u-18u

J OUDE KERK (V)
` schilderijen, pentekeningen, glaswerk en

metaal (inox)
` t.e.m. zo 14

VARIA

LEESKRING
“Het Hout” van Jeroen
Brouwers
MA 8.05

VINKENZETTING
ZA 6.05

17u

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

ZO 21.05

20u

J BIB ANZEGEM
` org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

OPEN DAG SINTVINCENTIUSINSTITUUT
ANZEGEM

Opening “Clematis Foundation
Willy Böttcher” Anzegem

14u-18u

J SINT-VINCENTIUS

VIVA-MOEDERDAGFEEST

ZO 14.05

` info: www.fdnbottcher.be

DI 23.05

14u30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

PICKNICK EN MEER
ZO 21.05

11u30

J KLEINE KLUIS (G)
` zie rubriek Vrije Tijd

I

SPORTIEF
NACHT VAN DE KOERS
ZO 7.05

19u

J DE STRINGE (V)
` Terugkijk op het koersvoorjaar met Oliver

Naesen en Tom Steels – presentatie :
Sammy Neyrinck en Jo Planckaert
` t.v.v. Kom op tegen Kanker
` org. Megavelo

SENIOREN
AKTIV + TOUR: PUYENBROECK
MA 15.05

12u30

J VERTREK KERK ANZEGEM
` natuurwandeling en minigolf of krulbol
` org. Sportdienst Anzegem

LENTEWANDELING
MET VIVA-BIS

VOORDRACHT
SMAKELIJK GELACHEN

ZO 28.05

DI 16.05

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

SNOEPERTJESTOCHT
ZO 4.06

13u

14u

J GASTHOF ’T PARK(T)
` door Ilse Landuyt
` €5 (€7 voor niet-leden)
` 056 68 73 10
` org. Vief Anzegem

J DE STRINGE (V)
` fietstocht en wandeling voor het hele

gezin met hapjes en drankjes onderweg
` org. Sportdienst Anzegem

FIETSTOCHT TIEGEM
DO 18.05

14u

J MENSINDEZAAL (T)
` 15 tot 20km
` org. Sportdienst Anzegem

Jouw activiteit in de UiT-agenda
van juni? Geef die dan voor
18 mei 2017 door via
www.uitdatabank.be. Dit
infoblad wordt verdeeld in week
van 5 juni 2017

Bekijk onze volledige kalender online of blijf op de hoogte via   !

H U L P

N O D I G B I J J E B E L A S T I N G S A A N G I F T E ?
R E S E R V E E R D A N J E P L A A T S J E !

Wie zich graag laat helpen
bij het invullen van zijn
belastingsaangifte kan hiervoor
langskomen op volgende
zitdagen:
• maandag 22 mei in het
gemeentehuis (De Vierschaar
1) tussen 9u-12u en
13u-16u30
• maandag 29 mei in het Sociaal
Huis (Lieven Bauwensstraat
40) tussen 9u-12u en
13u-16u30
Opgelet! Dit jaar werken
we met een verplicht
reserveringssysteem.
Je moet dus eerst een
afspraak maken voor je kan
langskomen.
Bel hiervoor naar Sociaal

Welzijn: tel 056 78 26 23.
Zo vermijden we de lange
wachtrijen.
Zeker meebrengen op je
afspraak: identiteitskaart,

bewijzen van inkomsten en
aftrekposten.
Indien je aangifte doet voor
iemand anders: volmacht en
identiteitskaart van die persoon.

D E P A M P E R B A N K V E R Z A M E LT L U I E R S
Heb je pamperoverschotjes? Deponeer deze dan in de pamperbank,
want daarmee kunnen we kansarme gezinnen helpen. Dit zijn de
inzamelpunten: Gemeentehuis Anzegem (De Vierschaar 1) / Bib
Anzegem (Landergemstr. 1A) / Sporthal (Landergemstr. 1) / Prima
(Oostdorp 1), Bakkerij Dewaele (Pastoor Verrieststr. 2) / BKO De
Kapoen (Vichtstesteenweg 115) / BKO Het Speelhuis (Pastoor
Verriesstr. 12) / BKO De Jojo (Ommersheimplein 7) / Sociaal Huis (L.
Bauwensstraat 40).
Er worden tot 31 mei 2017 ook luiers verzameld op volgende
punten: Kinderdagverblijf Suske Snoezel (Zwevegemstraat 16) en
Kinderdagverblijf Zeppelin (Lange winterstraat 1).
Je kan dit initiatief ook steunen door een set kaarten t.w.v. 5 euro
aan te kopen (daarmee kan men 25 luiers kopen). Deze kaarten kan
je in het Sociaal Huis kopen.

ALGEMEEN

F A M I L I E P I C K N I C K

M E T

R A N D A N I M A T I E !

De kinderen kunnen genieten
van de wonderlijke verhalentent,
sherborne, springkastelen, ...

Aansluitend bij het thema van de Week van de Opvoeding ‘Opvoeden
is samen lachen, huilen, praten, eten’ organiseren we een gezellige
familiepicknick met leuke randanimatie.
Een greep uit het aanbod: springkastelen, grime, wonderlijke
verhalentent, klei instuif workshop, sportspelen, Sherborne,
olievatenpercussie,…

I

Breng je eigen picknick en picknickattributen (dekentjes, stoelen,…)
mee. Wij zorgen voor gezonde groenten- en fruitsnacks.

PRAKTISCH

Familiepicknick
ZO 21.05

11u30-15u

 KLEIN KLUIS (GRIJSLOKE)

www.anzegem.be/
picknickenmeer
Alle animaties zijn gratis.
Drankjes en ijsjes kan je aan
democratische prijzen krijgen
Iedereen van harte welkom!

Het wordt een picknick with a view!

VRIJE TIJD
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V R I J E

T I J D

SPEELPLEIN DE PLOETER REKRUTEERT!
Wij zijn op zoek naar moni’s om ons team te versterken. Als moni bedenk je spelletjes, ben je creatief,…
Kortom: door jou gaat ieder kind met een lachend gezicht naar huis. Je werkt als vrijwilliger en je krijgt
hiervoor een vrijwilligersvergoeding dus dit telt niet mee voor je 50 dagen als jobstudent.
Ben jij DE ideale kandidaat?Vul snel onze ploeter checklist in…
√ Ben jij stiekem even speels als toen je klein was? √ Is met kinderen bezig zijn echt iets voor jou?
√ Heb jij een zotte kant? √ Word jij dit jaar 16 of ouder en ben jij je in de zomer een aantal dagen vrij?
Vier keer 'ja'? Mail ons (jeugddienst@anzegem.be) of voeg ons toe op facebook: Femke – Mayli Van de
Jeugddienst!

SENIORENNAMIDDAG MET JO VALLY
Jo Vally laat met zijn gouden stem
menig hart sneller slaan, met hits
zoals ‘Aan alle vrouwen', 'Aan het
Noordzeestrand',… Tussendoor zorgt
Wally Rocking voor de animatie. In de
pauze bieden we je een heerlijk kopje
koffie en een stuk taart aan.
Deze show boordevol muziek, kijk–
en lachplezier mag je dus zeker niet
missen!

Praktisch
MA 22.05

14u

` € 2,50 | 0,50 (met UITkansenPAS)
` Kaarten moet je vooraf en voor

15 mei aankopen. Dit kan bij het
secretariaat van de seniorenraad in
het Sociaal Huis, L. Bauwensstraat
40.
` enkel voor inwoners van onze gemeente

VRIJE TIJD

Benieuwd naar het
volgende seizoen van het
Gemeenschapscentrum?
Kom dan op donderdag 8 juni
tussen 18u30 en 21u naar
onze presentatiedag in de
Mensindezaal (Westdorp 3)
en maak kans op een gratis
abonnement!

 DE STRINGE

` deuren om 13u30 open

10

PRESENTATIEDAG
NIEUW CULTUREEL
SEIZOEN

Het is ook het ideale moment
om je abonnementskeuze
(al vanaf 3 verschillende
voorstellingen) door te geven.
Vanaf 26 juni start de losse
kaartenverkoop. Save the date
want het wordt alvast een
zinnenprikkelend gebeuren!!

START INSCHRIJVINGEN DWARS DOOR ANZEGEM
Zoek je loopschoenen, overtuig vrienden/kennissen/familie en begin
maar al te trainen, want op zaterdag 24 juni organiseren we voor de
zesde maal Dwars Door Anzegem. Een recreatieve loopwedstrijd,
die ook de afsluiter is van de jogcursus en onderdeel uitmaakt
van het SportDorp. Om 15u30 is er de kleuterrun, gevolgd door
wedstrijden voor de lagere schoolkinderen. De 5 en 10km starten
om 16u30 en net zoals vorig jaar worden de tijden geregistreerd
via een professionele elektronische chip in je borstnummer! Iedere
deelnemer krijgt een verrassingspakket. Voorinschrijven kan nu al.
Wie vooraf inschrijft krijgt korting en een aandenken!
www.anzegem.be/dwarsdooranzegem

ZOMERKAMPEN
Onze Vrije Tijdsdiensten zitten
al volop met hun hoofd in de
zomervakantie. Ze bereiden
heel wat leuke activiteiten voor
en zorgen voor een uitgebreid
en gevarieerd aanbod. De
kriebelfolder wordt in de week
8 mei via de scholen verdeeld
en inschrijven kan vanaf 22
mei. De kinderen gaan een toffe
zomer tegemoet!

S N O E P E R TJ E S T O C H T
Op 4 juni 2017 organiseert de sportraad de jaarlijkse
Snoepertjestocht. Dit jaar in samenwerking met
Oxfam, Fairtrade en Beweging.net.
Fietsen of wandelen met hapjes en drankjes
onderweg... Met het gezin of vrienden kan je proeven van heel wat lekkers voor groot en klein! Langs
de mooiste plaatsjes in de gemeente heb je de mogelijkheid verschillende afstanden te fietsen of te
wandelen en dit met onderweg 4 verrassende haltes.
Start tussen 13u30 en 15u in zaal De Stringe,
Ommersheimplein, voor een 15km gezinsfietstocht, 25km fietstocht, 6km gezinswandeling of 11km
wandeling. Schrijf je in voor 2 juni en betaal slechts € 3 per persoon of € 10 per gezin. De dag zelf
betaal je € 4 per persoon of € 12 per gezin.
www.anzegem.be/snoepertjestocht

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

Geert Himpens

Of via  /  / info@anzegem.be





HERMAN VERBAUWHEDE EN JENNY ALGOET
VIEREN HUN GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM

©MELISSA PILLE

©SEBA STIA AN VA NDENBOGA ERDE

ONTHAALMOEKE LUCIE OP STAP MET EEN VAN HAAR
OPVANGKINDJES IN TIEGEMBOS.

VOORUITBLIK
Vrije tijd in Anzegem?
Voor elk wat wils!

BRANDWEEROEFENING OP TOREN NIEUWE
KERK VICHTE (DOOR TIM HOOGHE)

W W W. A N Z E G E M . B E

