ANZEGEM

Piccolo

TIEGEMBOS
Nieuwe uitbaters

Fietsen
Blauwe ruit

Vlinders
JUNI
nummer 413
42e jaargang

Natuurpunt

Wil je weten
hoeveel
jouw woning
echt waard is?
Contacteer ons
voor een gratis schatting!
056 722 180 | info@maesconceptimmo.be | www.maesconceptimmo.be
Nieuwpoortstraat 14 | 8570 Anzegem

DUBBEL GLAS VERPLICHT IN ELKE WONING
Van enkel en dubbel naar HR+ glas
in bestaande ramen is mogelijk (hout, pvc of alu).
Ook vervangen wij velux, koepels en polycarbonaat.
Gratis info bij :

H. Consciencestraat 27 • 8530 Harelbeke

5%

tel. 056 71 22 60 • fax 056 71 29 94
info@glascallewaert.be

korting op vertoon van deze bon, geldig in 2022
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Piccolo
COLOFON
Gratis maandblad voor

We informeren jullie graag maandelijks over wat er zoal in de streek
gebeurde of wat er te wachten staat.
De lokale handelaren adverteren maar
al te graag in dit gratis magazine
omdat ‘lokaal kopen’ tegenwoordig
nog meer mensen aanspreekt.
Je kan voor al je vragen of publicaties
terecht bij puntgaaf via
piccolo@puntgaaf.be en
op het nummer 056 77 76 52.

INHOUD
Sint-Arnolduspark

7

Fiets

11

Natuurpunt

14

Gemeente info

15

Anzegem, Ingooigem, Tiegem,
Vichte, Kaster en
Gijzelbrechtegem.
Oplage: 6.100 ex.
Bedeeld in alle bussen waar
reclame wordt toegestaan.
De opdrachtgevers van
advertenties en redactionele
teksten zijn verantwoordelijk voor
de inhoud ervan. Niets uit deze
uitgave mag gekopieerd worden of
elders gepubliceerd,
zonder de schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Verantwoordelijke uitgever
Puntgaaf

Veel leesplezier,
het PICCOLO-TEAM.

Dragonderdreef 22
8570 Vichte
tel. 056 77 76 52
piccolo@puntgaaf.be
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Oudenaardebaan 10 · 9690 Kluisbergen · 055 23 99 23 · info@de-wijnkelder.be · www.de-wijnkelder.be
ma 14u-18u30 · di-vr 9u-12u & 14u-18u30 · za 9u-12u & 14u-18u · zo gesloten

VERWARMING

BADKAMERS

WARMTEPOMPEN

ONTKALKERS

WARMTEPOMPBOILERS

AIRCO

ZONNEPANELEN

VENTILATIE

BESTEL TIJDIG UW ZONNEPANELEN EN/OF AIRCO!
056 77 37 30
INFO@VANDERPLASSCHEN.BE
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,XBMJUFJUTDPÑSEJOBUPS
(m/v)

)TQ\$GEMGTVUVCCVYGTGNFYĐFDGMGPFCNUFÅRCTVPGTXQQTKPFWUVTKÇNGOCEJKPGPCCNFGPRTGEKUKGEQORQPGPVGPGPIGURGEKCNKUGGTFGHĐPGIGTGGFUEJCRRGPCNUQQMU[UVGOGPGPFKGPUVGP
XQQTFGRTQFWEVKGGPJGVXGTDKPFGPXCPVGZVKGNQRRGTXNCMMGP*GVDGFTĐHYGTFQRIGTKEJVKP
JGGHVQRXCPFCCIYGTGNFYĐFTQPFYGTMPGOGTUGPIGPGTGGTV/KQQO\GV&G
XGUVKIKPIVG&GGTNĐM)TQ\$GEMGTV%CTFKPI$GNIKWOKUJGVGZRGTVKUGEGPVTWOXQQTFGRTQFWEVKGXCPUVCNGPMCCTFGPFTCCFURGEKƜGMXQQTVQGRCUUKPIGPKPFGPQPYQXGPKPFWUVTKG
Uw functie
+FCFOUIFUFFSTUFBBOTQSFFLQVOUWPPSQSPEVDUJFJO[BLFEBHEBHFMČLTFLXBMJUFJUT[BLFOFOHFFGUBEWJFT
PWFSEFUFOFNFONBBUSFHFMFOJOEJFOHSPOETUPGGFOFOFJOEQSPEVDUFOEFLXBMJUFJUTTUBOEBBSEOJFUIBMFO
UFOFJOEFEFLXBMJUFJUWPPSFMLQSPEVDUUFWFS[FLFSFO+FJOWFOUBSJTFFSUEFLMBDIUFOWBOLMBOUFOFOMFWFSBODJFSTJOEFCFTUBBOEFEBUBCBTFPN[PFFOLMBOUHFSJDIUFTFSWJDFUFLVOOFOBBOCJFEFO
+FJNQMFNFOUFFSUBDUJFTPNEFQSPEVDUJFNFEFXFSLFSTUFTFOTJCJMJTFSFOFOBBOUF[FUUFOUPUIFUMFWFSFOWBOLXBMJUFJUTWPMMFQSPEVDUFO+FCFOUFWFOFFOTWFSBOUXPPSEFMČLWPPSIFUVJUWPFSFOWBOJOUFSOF
BVEJUTFOCJFEUPOEFSTUFVOJOHJOEFWPPSCFSFJEJOHFOWPPSFYUFSOFBVEJUT)FUVQUPEBUFIPVEFOWBO
IFUEPDVNFOUFOCFIFFSTZTUFFNCFIPPSUPPLUPUKPVXUBLFOQBLLFU+FSBQQPSUFFSUBBOFOXFSLUOBVX
TBNFONFUEFLXBMJUFJUTNBOBHFS
7YRTQƜGN
• +FCFOUIPVEFSWBOFFOCBDIFMPSEJQMPNBPGHFMČLXBBSEJHEPPSFSWBSJOH
• +PVXLSJUJTDIFCMJL PPHWPPSEFUBJM[ČOPONJTCBBSFOKFXFSLUHSBBHWPMHFOTEFWPPSHFTDISFWFO
QSPDFEVSFT
• +FLVOUHPFEPWFSXFHNFUEFDPVSBOUFTPGUXBSFQBLLFUUFO LFOOJTWBO4"1JTFFOQMVTQVOU
• +FTUBBUTUFWJHJOKPVXTDIPFOFOFOEVSGUUFXČ[FOPQGPVUFOPGUFLPSULPNJOHFOJOIFUQSPDFT
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Ons aanbod
•Je komt terecht in een dynamisch en
HSPFJFOECFESČGXBBSJOJUJBUJFGXPSEU
BBOHFNPFEJHE
•We voorzien een gedegen on-the-job
opleiding
q+PVXJO[FUFOFOHBHFNFOUXPSEUCFMPPOENFUFFOBBOUSFLLFMČLFWFSMPOJOH
BBOHFWVMENFUFYUSBMFHBMFWPPSEFMFO
Heeft u interesse?
$POUBDUFFS1BUSJDJB#PTTVZU 
PG
QBUSJDJBCPTTVZU!HSP[CFDLFSUDPN
)TQ\$GEMGTV%CTFKPI$GNIKWO08
Kleine Tapuitstraat 12
%FFSMČL
XXXHSP[CFDLFSUDPN

Luxueus wonen
in het centrum
van Vichte
BEZOEKMOMENT
VRIJDAG >

03/06

INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE

Zorgappartementen met alle comfort
Voorzieningen zijn nooit veraf, net zoals de uitgebreide dienstenwaaier voor
zorg en comfort op maat. 100% vrijheid en veiligheid in Residentie Kasselrij.

Bekaertplein 1-9, Vichte, 09 336 37 95, www.residentie-kasselrij.be
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Tiegembos
nieuwe concessiehouders van het Sint-Arnolduspark

Soﬁe en Pieter-Jan nieuwe concessiehouders Sint-Arnolduspark
“Herkenbare en vaste stek voor natuurliefhebbers”
Met een erfpachtovereenkomst van
50 jaar geven we een nieuwe wending
aan de uitbating van het Sint-Arnolduspark. Tiegemnaren Sofie Saesen
en Pieter-Jan Vanschamelhout zijn
de nieuwe concessiehouders van
het Sint-Arnolduspark. “We willen
het begin- en eindpunt zijn voor de
actieve medemensen onder ons. Een
eerste koffie na de ochtenddauw, een
toeristisch informatiepunt voor de
bezoekers of een lekkere pannenkoek
voor de wandelaars”, aldus Sofie en
Pieter-Jan.
Het was een van de belangrijkste
speerpunten in het meerjarenplan
‘Anzegem Morgen’: van het Sint-Arnolduspark opnieuw een toeristi-

sche trekpleister maken. Ieder jaar
schreven we korte concessies uit
voor een pop-upcafé, maar ondertussen gingen we op zoek naar een
concessiehouder op lange termijn.
Na een uitgebreide selectieprocedure
hebben we deze nu gevonden: Sofie
Saesen en Pieter-Jan Vanschamelhout.
Voor de gebouwen kennen we hen
een concessie toe onder de vorm van
een zakelijk recht, met name via een
erfpachtovereenkomst van 50 jaar.
Sofie en Pieter-Jan overtuigden ons
met hun plannen om van het park een
herkenbare en vaste stek te maken
voor natuurliefhebbers.
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Nieuw gebouw
Ze zullen dit doen door een deel van
de huidige gebouwen af te breken
en te vervangen door een nieuw
gebouw. Samen met Wielfaert architecten werd gezocht om het concept
naadloos met de natuur te laten
aansluiten. Dit gebouw zal verschillende functies combineren, maar de
brasserie met een ruim terras en zicht
op de speelweide, wordt het kloppende hart van het park. Je zal er terecht
kunnen voor een frisse pint, een
heerlijke pannenkoek of een lekkere
vol-au-vent.
Daarnaast zal er in tweede fase een
B&B met 8 gevarieerde kamers met hedendaags comfort worden ingericht. >>

>> Ideaal voor wie een paar dagen aan
de voet van de Vlaamse Ardennen wil
vertoeven. De B&B wordt de uitvalsbasis voor een weekendje fietsen,
wandelen, golfen en culinair genieten,
maar kan ook door de vele bedrijven
in de omgeving gebruikt worden.
Sofie en Pieter-Jan voorzien ook
een multifunctionele zaal tot 100
personen. Deze zal met z’n 180
gradenzicht een enorme blikvanger
zijn. De zaal kan gebruikt worden
voor (doop)recepties, activiteiten van
verenigingen, zakelijke evenementen,
… Kortom kleinschalige en rustige
bijeenkomsten.
Verder wordt het huidige jeugdverblijf
behouden en opgefrist en is er een
leslokaal ter beschikking voor de

scholen uit de buurt.
In de publieke ruimte rond het
gebouw voorzien ze o.a. laadpalen
voor elektrische auto’s en fietsen,
‘mudroom’ om fietsen te reinigen,
picknickplaatsen en sanitair dat
ook door niet-brasseriegasten kan
gebruikt worden. De rest van het park
blijft in beheer van de gemeente.
Ontmoetingsplaats
Sofie en Pieter-Jan willen dus een
frisse wind door het Sint-Arnolduspark laten waaien: “Het park moet
een ontmoetingsplaats zijn voor
vele genieters. De uitdaging om een
hedendaagse maar in de natuur geintegreerde infrastructuur te creëren
die het totaalplaatje economisch
duurzaam zal maken, is ons op het lijf
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geschreven. Het park wordt een vernieuwd ontmoetingspunt voor jong
en oud”, besluiten Sofie en Pieter-Jan.
Pieter-Jan en Sofie voorzien de
heropening van de vernieuwde
infrastructuur in de lente van 2024.
De huidige pop-up formule zal zo lang
als mogelijk behouden blijven als
rustpunt voor de parkbezoeker.

Meer info?
Schepen Yannick Ducatteeuw
0496 20 47 00
yannick.ducatteeuw@anzegem.be
Pieter-Jan Vanschamelhout en Sofie
Saesen
0496 55 47 63 · pj@pvprojects.be

BENT U OOK NIEUWSGIERIG
WAT UW EIGENDOM WAARD IS?
WIJ KOMEN GRAAG GRATIS
EN VRIJBLIJVEND BIJ U LANGS.

groot Anzegem Geert
0477/796097
groot Avelgem Sacha
0496/104297
groot Zwevegem Dignum 0495/131477
OF SURF SNEL NAAR ONZE NIEUWE WEBSITE!

Harelbekestraat 50 · 8570 VICHTE

WWW.IMMODEBO.BE

VICHTE
Nijverheidslaan 3 – 3A
Villa + Loods

Wij zoeken een nieuwe collega voor

Afwerking en veredeling van drukwerk (m/v)
Functieomschrijving
- Manuele afwerking van allerlei drukwerk.
(vouwen, verzamelen, lijmen, kleur op snee, inbinden ...)
- Machinale afwerking van drukwerk (snijden, nieten,
vouwen, rillen, boren, lijmen brochures ...)
- Drukwerk verpakken en klaarmaken voor verzending
Proﬁel
-

Liefde voor papier
Nauwkeurig en logisch werken
Ervaring is geen vereiste, interne opleiding mogelijk
Gemotiveerd om verzorgd en kwaliteitsvol werk af te leveren
Creatief en oplossend denken
Zowel zelfstandig als in teamverband werken

Persoonsgebonden competenties
-

Creativiteit
Resultaatgerichtheid
Zelfstandigheid
Samenwerken
Flexibiliteit

Aanbod
- Job met veel afwisseling
- Creatieve job
- Aangename werksfeer
in familiaal bedrijf
- Marktconform salaris
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Waar en hoe solliciteren?
Puntgaaf bv
Dragonderdreef 22, 8570 Vichte
056 21 01 07 - info@puntgaaf.be
Contact: Dhr. Vercruysse
www.puntgaaf.be

11-12

06
2022

EERSTE

WIJNBOUW

BEURS
Voor professionelen en enthousiasten

Eerste Wijnbouwbeurs in Vlaanderen – België
Voor professionelen en enthousiasten
Informatie – Technologie - Masterclasses – Networking – Vlaamse Wijnen proeven
Meer informatie op www.vi-tec.be
Zaterdag 11 juni, 2022
Zondag 12 juni, 2022

10:00u - 18:00u
10:00u - 17:00u

Waregem Expo - Zuiderlaan 26, 8970 Waregem
www.waregemexpo.be

Toegang gratis, mits inschrijving via event Eventbrite:
https://vi-tec_2022.eventbrite.be/
Georganiseerd door de
West- en Oost-Vlaamse Wijnbouwers vzw
www.wijnbouwers.be
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Fiets 20, 40 of 90 km
langs het water

Verken al ﬁetsend het hart van de Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai
langs de jaagpaden van de Blauwe Ruit, waterlus van 90 km .
Een ﬁetstocht langs onze belangrijkste waterlopen.

Ontdek wat we te bieden hebben :
watererfgoed, industrieel erfgoed,
parken, natuurgebieden en levendige
steden.
Kom vanuit Roubaix, Comines-Warneton of Zwevegem de Blauwe Ruit
per fiets ontdekken op onze routes
van 20, 40 of 90 km!
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LOF
OF
F

Een lofzang aan en
een inspiratiebron
voor creatieve zielen

WWW.LOF.OOO

EXPO’S

WAAR
Loofsite Kortrijk,
ingang via doorniksewijk 144

LOF is een ruimte waar creatieve zielen
in de spotlights gezet worden.
Elke expo duurt slechts 2 weekends.
Ben je heel curieus?
Spring dan gewoon om de 2 weken
even binnen om inspiratie op te snuiven.
Elke expo is gratis te bezoeken.

WANNEER
open za. en zo. van 10 tot 18u.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
social media: zoek ‘lof.ooo’
en klik op ‘volgen’

PIECES
thema expo

2-3 en 9-10 JULI 2022

NEXT
Schoonheid in verval en
verval als startpunt van iets moois.
Deze thema expo toont de mogelijkheden die ontstaan nadat iets niet
meer in zijn oorspronkelijk bedoelde
vorm getoond kan worden.

12 . PICCOLO

OPROEP
Heb jij werk dat in deze expo kan passen?
Scherven, collage, upcycling, restoratie,
sculptuur, fotograﬁe, illustratie, textiel, mode, ...
stuur je voorstel door naar lien@happydesign.be
met vermelding "pieces" en wie weet bemachtig
je een eigen mini expo in deze thema-expo.
deadline indienen voorstellen: 15 juni 2022
deﬁnitieve samenstelling exposanten: 20 juni
mail naar: lien@happydesign.be

Snoepertjestocht
Sportraad en Wereldwinkel

Wandel of ﬁets met het hele gezin of met je vrienden door het mooie landschap van Anzegem. Onderweg zijn er
verschillende haltes waar je kan genieten van heel wat lekkers, en dat zowel voor groot als voor klein. Smullen maar!

Piccolo

06 juni 2022 PROGRAMMA
Wandelen:
· 6,5km gezinswandeling
· 11km wandeling
Fietsen:
· 15km gezinsfietstocht
· 24km fietstocht

Start en aankomst
Starten kan tussen 13u30 en 15u
Locatie
Mensinde Westdorp 3, 8570 Tiegem
Prijs
Vóór 1 juni € 5 per persoon en
€ 15 per gezin
Op de dag zelf € 8 per persoon en
€ 24 per gezin

Inschrijven
www.anzegem.be/inschrijvensnoepertjestocht
Mooimakers
Tijdens de wandeling kan je onze gemeente nog mooier maken door deel
te nemen aan onze mooimakers actie.
Verzamel onderweg het afval, en werk
zo mee aan een mooier Anzegem.

VOLGENDE
PICCOLO
Uw volgende piccolo juli 414 valt in de bus
vanaf 27 juni. Het materiaal moet ons
uiterlijk 9 juni worden aangeleverd.
tĞǀƌĂŐĞŶƵŽŵŽŶƐƟũĚŝŐƚĞǀĞƌǁŝƫŐĞŶ
ŝŶĚŝĞŶƵĞĞŶĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞǁĞŶƐƚƚĞƉůĂĂƚƐĞŶ͘
Verdient jouw vereniging of evenement
ĞĞŶƉůĂĂƚƐũĞŽƉŽŶǌĞƌĞĚĂĐƟŽŶĞůĞƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ͕
dan kan u ook hiervoor steeds contact opnemen
via piccolo@puntgaaf.be!
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Excursie vlinders en libellen
Natuurpunt

Erik Sablon

Diersoorten die eveneens onder druk
staan maar zo belangrijk voor de biodiversiteit ! Onze coupures zijn gelukkig
nog eilanden waar ze terecht kunnen.
Wanneer : 19 juni 2022
van 14u30 tot 17u00
Afspraakplaats :
NEC Natuurpunt Avelgem
Coupure Deweer
Meersstraat 45, 8580 Avelgem
Begeleider:
Roeland Libeer
Plaatsen vrij: 50
Organisatie
Natuurpunt Avelgem
Koen Sablon
0474798092
koensablon@telenet.be
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GEMEENTE-INFO
www.anzegem.be
GEMEENTE ANZEGEM

Wen
nstt u ee
een schatttin
i g va
an u
uw
w
woniing ifv
f nallat
a enscch
ha
ap ?

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem
Tel: 056 69 44 40 - Fax: 056 68 09 09
info@anzegem.be

Errke
k nd VLA
ABE
EL vastgoed
va
edexpe
pert
rt
Lode
de komtt grraa
a g biij u lang
ngs !

ma 9u-12u
di 9u-12u
wo 9u-12u
14u-18.30u

do 9u-12u
vr 9u-12u
za 9u-11u
(Burgerzaken)

(enkel ‘s namiddags
dienst Burgerzaken)

SOCIAAL HUIS
Lieven Bauwensstraat 40, 8570 Vichte
tel. Ocmw: 056 77 88 28
tel Sociaal welzijn: 056 78 26 23
tel. Burgerzaken: 056 77 70 09

Lode Taelman
U W VA S T G O E D E X P E R T !
Onderberg 1 - 8573 Tiegem
0479/748616
BTWnr 0846 462 184

ma 9u-12u
di 9u-12u
14u-18.30u

wo 9u-12u
do 9u-12u
vr 9u-12u

Bibliotheken
Plaatselijke Openbare Bibliotheek
Anzegem
Landergemstraat 1, bus a, 8570 Anzegem
Tel: 056681422 - bibinfo@anzegem.be
ma 16u-19u
wo 13.30u-19u

vr 15u-19u
za 9u-12u

Uitleenpost in de Raad-, trouwzaal Vichte
(boven de politiepost)
Ommersheimplein, 8570 Vichte
bibinfo@anzegem.be
ma 16u-18u
wo 16.30u-20u

0479 74 86 16

do 16u-18u
za 9u-12u

Uitleenpost gemeenteschool Ingooigem
Pastoor Verrieststraat 12, 8570 Ingooigem
bibinfo@anzegem.be

L o dee .t
Lode
.tae
aelm
lman
lm
n 1@
1 @ gm
gmai
aill .com
ai

di 16u-19u

vr 15u-18u

CONTAINERPARKEN
graag 15 minuten op voorhand aanmelden aub.

afvalbeheer@anzegem.be

TE KOOP GEVRAAGD

Anzegem
Landergemstraat 6, 8570 Anzegem
Tel: 056 68 93 24

ŶƟĞŬĞŵĞƵďĞůĞŶĞŶŬůĞŝŶŐĞƌŝĞĨ͕
ǀŽůůĞĚŝŐĞŝŶďŽĞĚĞůƐ͕ƐĐŚŽƵǁŐĂƌŶŝƚƵƌĞŶ͕
ŵĂƌŵĞƌĞŶďƌŽŶǌĞŶďĞĞůĚĞŶ͕ŝǀŽŽƌ͕ƌŽǇĂůĚƵĐ͕
ƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶ͕ůƵƐƚĞƌƐ͕ŽƵĚĞũƵǁĞůĞŶ͕ƉŽƐƚŬĂĂƌƚĞŶ
ĞŶƌĞůŝŐŝĞƵǌĞďĞĞůĚĞŶĂůƐŽŽŬ
ůĞĞŐŵĂŬĞŶǀĂŶǀŽůůĞĚŝŐĞǁŽŶŝŶŐĞŶ
ǀĂŶŬĞůĚĞƌƚŽƚǌŽůĚĞƌ

di 10u-11.45u
14u-17.45u
wo 14u-18u15
do 14u-17u45

vr 10u-11.45u
14u-17.45u
za 9u-11.45u
12.30u-14.45u

Vichte
Otegemstraat, 8570 Anzegem
Tel: 056 77 96 28

ǀůƵŐŐĞĂĬĂůŝŶŐͼĐŽŶƚĂŶƚĞďĞƚĂůŝŶŐ
0477 26 62 74

di 10u-11.45u
14u-17.45u
wo 14u-18u15
do 14u-17u45
PICCOLO . 15

vr 10u-11.45u
14u-17.45u
za 9u-11.45u
12.30u-14.45u

Vichteplaats 13 I 8570 Vichte
056 29 30 30
info@immovanparijs.be
www.immovanparijs.be
BIV 500 875 / Immo Van Parijs

TE KOOP in Desselgem

TE KOOP in Deerlijk

Woning met aanpalende loods
Zonnepanelen – ruime zuidgerichte tuin
EPC: 299 kWh/m².jaar

Gerenoveerde woning
Dubbele garage via achteruitweg
EPC: 607 kWh/m².jaar

Wilt u ook weten
wat uw woning waard is?
Ons team staat steeds voor u klaar voor de verkoop
of verhuur van uw woning. Dit start met een waardebepaling van de woning. Wij bieden u een vrijblijvende
waardebepaling van uw eigendom aan zodat u weet
waar u staat in uw vastgoedverhaal.
naar de waarde van uw woning?
Geen enkel probleem, wij komen met plezier langs.

Contacteer Lore via
lore@immovanparijs.be
of vul dit invulstrookje in
en bezorg dit
aan ons kantoor.

