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Karel  Sabbe 
wordt  ereburger 
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na uitzonderlijke prestatie

Vlaams  Kampioenschap  
Tegelwippen

Anzegem doet mee

Anzegem  blijft  een 
 FairTradeGemeente!  
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H. Consciencestraat  27  •  8530 Harelbeke 
tel. 056 71 22 60  •  fax 056 71 29 94 
info@glascallewaert.be
 

Gratis info bij :

korting op vertoon van deze bon, geldig in 20235%

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.

Rij onze overdekte parking binnen en ontdek  
ons ruim assortiment aan bieren, frisdranken, 
waters, wijnen, cava -en champagnes, gins,  
whisky’s en andere alcoholische en  
niet-alcoholische dranken. 

Ook open op zondag van 9-12u!
www.claryssedranken.be
Oudenaardstesteenweg 74, 8580 Avelgem

BIERHAL AVELGEMBIERHAL AVELGEM

MEIACTIE = WIN 
een DESPERADOS SPEAKER 

WEEKEND 13/14 MEI
MOEDERDAG

bij aankoop 
vanaf 20€
(excl. leeggoed- 
 waarde) 

 
 

GRATIS 
een flesje 
Liefmans 
Fruitesse

Actie geldig 
Van 09/05 tem 21/05: 
bij aankoop 
vanaf 45€ 
(excl. leeggoedwaarde) 
en na afgifte 
van deze bon

GRATIS 
een fles 75cl
Ename Blond

Ontvang een wedstrijdbiljet 
bij aankoop van 1 clip 
Desperados.

 
Trekking op 
27/05/2023. 
De winnaar 
wordt bekend 
gemaakt via onze 
Facebookpagina.



PiccoloPiccolo
We informeren jullie graag maande-
lijks 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.

Veel leesplezier,
het PICCOLO-TEAM. 

COLOFON

Gratis maandblad voor 
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

Dragonderdreef 22
8570 Vichte

tel. 056 77 76 52
piccolo@puntgaaf.be
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Ruime woning - 4 slaapkamers mogelijk
Grondoppervlakte: 442m²

EPC: 674 kWh/m²jaar

Woning met zuidgerichte tuin - 2 slaapkamers
Grondoppervlakte: 670m²

EPC: 1365 kWh/m²jaar

Ruime woning - 3 slaapkamers
Grondoppervlakte: 684m²

EPC: 729 kWh/m²jaar

Eigendom bestaande uit: villa, loods, kantoor, 
studio, feestruimte, verhuurwoning 

EPC  villa: 241 kWh/m²jaar
EPC woning: 310 kWh/m²jaar

Vichteplaats 13 I 8570 Vichte
056 29 30 30

info@immovanparijs.be
www.immovanparijs.be

BIV 500 875 / Immo Van Parijs

TE KOOP DEERLIJK TE KOOP VICHTE

TE KOOP VICHTE TE KOOP VICHTE
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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

De Wijnkelder

Oudenaardebaan 10 | 9690 Kluisbergen | 055 23 99 23 | info@de-wijnkelder.be | www.de-wijnkelder.be

ma 14u-18u30 | di - vr 9u-12u & 14-18u30 | za 9-12u & 14u-18u | zo gesloten

GELDIG VAN 04/05 TOT EN MET 18/05/2023

€20,45 
 ‹

€19,70 

FRITZ-LIMO
ZITRONE – HONINGMELONE  
ORANGE – APPLE CHERRY

ELDERBERRY

blik
24x33cl

COCA-COLA  
REGULAR -  ZERO & LIGHT 

-€1,50 
  per tray

ICE TEA 
PEACH & PEACH ZERO 

blik
8x33cl

-€0,25 
  per tray

‘Fietswijn’ 
CHARDONNAY, ROSÉ,
MERLOT & VIOGNIER 

LINDEMANS 
CLIP4 

TAROT D’OR 

> €5,80
TAROT NOIR 

> €5,45

PROMO
1+1 gratis

YVEGEM 
24x33cl

BLOND-BRUIN
TRIPEL

€39,55
 ‹

€38,95
GRATIS DEGUSTATIE OP ZAT. 6 MEI

4+2
CLIPS

DUVEL BLOND 6,66% 

33cl 

€6,40
 ‹

€5,95

11 + 1
GRATIS
TOPCAVA!

PERE VENTURA
BRUT 
> €9,50

PROSECCO 
BÉDIN 
TREVISO   
BRUT & ROSÉ  

€9,75
 ‹

€9,35

ROSÉ & ROLL 
ST. MARTIN 

11 + 1  
GRATIS

> €8,75

CHAMPAGNE 
CUVÉE
FLEUR ROSÉ 

AMARETTO 70CL

+ GRATIS GLAS PER FLES

AMARETTO
DISARONNO 
€20,55 > €19,95
AMARETTO
VELVET CREAM 
€21,55 > €20,95

€27,95 ‹

€25,95

WISCOUTRE 
ROSÉ BUBBELS 

€16,25‹

€14,95

TOP VAN BELGIË

11+1 gratis

GOURNIER
WIT - ROSÉ  
& ROOD   

> €7,15

OMER

GRATIS GLAS PER 2 CLIPS

STOEMELINGS 
JAWA IPA
CURIEUSE NEUS 
VOGELPIK

NIEUW

-€0,30 
  per clip4
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o PICCOLO PUBLICEERT (GRATIS) JOUW VERHAAL! 

Zoals je ongetwijfeld al weet verwent Piccolo jou  
graag met leuke nieuwtjes en interessante ver- 
halen. Hiervoor rekenen we ook graag op jouw  
hulp... Indien we vrije redactionele ruimte heb-
ben, geven we die namelijk met plezier - gratis -  
aan jou! 

Ken je iemand met een goed verhaal? Ging je erop 
uit met de jeugdbeweging en hebben jullie een 
grappige anekdote of gekke groepsfoto? Organi-

seert iemand die je kent een actie voor het goede  
doel of wil jouw buurman een wereldrecord  
breken? Wij willen er alles over weten en onze  
lezers ongetwijfeld ook! 

Indien je denkt iets interessants te hebben, laat 
het ons dan weten via piccolo@puntgaaf.be en 
dan bekijken we samen of er plaats is voor jouw 
verhaal. 

Wij zijn alvast benieuwd!
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Karel Sabbe wordt ereburger van Anzegem 
na uitzonderlijke prestatie 

Karel Sabbe is de eerste Belg en 18de deelnemer ooit de Barkley Marathons tot een goed einde bracht. “Dit wordt 
terecht de zwaarste wedstrijd ter wereld genoemd, zo diep ben ik nog nooit gegaan.” De prestatie is zo uitzonderlijk 
dat Anzegem hem meteen erebruger maakte.

Zeven minuten had Anzegemnaar  
Karel Sabbe nog over voor de klok een 
wedstrijdtijd van 60 uren aangaf, de 
tijdslimiet waar de deelnemers aan de 
Barkley Marathons onder moeten blij-
ven.  Hij kwam uitgeput en lijkbleek aan 
om zich neer te leggen op de koude on-
dergrond. “Ik heb tot de laatste drup-
pel energie opgebruikt om te kunnen 
finishen” zegt hij. “Om nog maar van 
de mentale uitputting te spreken. De 
laatste ronde heb ik twaalf uur aan een 
stuk gehallucineerd. Ik hoorde muziek 
in de zeer afgelegen bossen waar ik 
liep en ik zag langs het parcours con-
stant ingebeelde mensen die me toe-
riepen. Mijn hersenen werkten gewoon 
niet meer. Ik wist niet eens dat ik aan 
een wedstrijd deelnam, laat staan wat 
de Barkley Marathons waren. En toch 
slaagde ik er op een of andere manier 
in om van punt naar punt te lopen en 
de nodige pagina’s te verzamelen die 
ik aan de organisatie moet afgeven na  
iedere ronde. Naar het einde toe schoten  
mijn hersenen door de adrenaline  
gelukkig weer in gang.”

Bij zijn terugkeer trakteerde Sabbe een 
vat voor zijn supporters in d’Oude Hoeve  
in Kluisbergen. “Voor ik aan de start 
kwam had ik al 60.000 hoogtemeters 
en meer dan 160 uren looptraining in 
het Kluisbos in de benen. Voor of na mijn 
training drink ik hier een koffie bij Joëlle.  
Dat is hier een super sympathiek en 

tof cafeetje. Omdat er zo veel mensen  
mijn avonturen gevolgd hebben, wou ik 
graag iets terug doen. Een vat bij Joëlle 
leek me de logische keuze.” De prestatie  
van Karel Sabbe werd door zeer veel 
media gevolgd. “Dat verschiet ik van. 
Tijdens de wedstrijd weet je van niks, 
er is geen gsm toegelaten. Na mijn  
finish bleef ik daar op de kampplaats 
waar er geen bereik is. Ik had niks door 
dat er zo veel te doen was rond het feit 
dat ik aangekomen was. Het is pas toen 
ik gsm bereik had dat ik doorhad dat ik 
iets speciaals gedaan had. Hij bleef 
maar trillen, ik werd plots de hele tijd 
gebeld. Deze zomer loop ik terug een 
trail van 4.000 kilometer. De eerste 
maand zal rustig zijn, daarna begin ik 
op te bouwen naar Amerika.”

Karel Sabbe was de dag na zijn aan-
komst nog niet wakker of hij werd 
al voorgedragen als ereburger van  
Anzegem, de gemeente waar hij nu 

een aantal jaren woont. “Een absolute  
eer voor mij. Het is altijd moeilijk in te  
schatten wat mijn prestatie waard is.  
Ultralopen is een nichesport. Die Barkley  
Marathons in de Verenigde Staten zijn 
wel duidelijk door de statistieken. Als 
er maar vijftien mensen die wedstrijd 
uitgelopen hebben in 35 jaar, dan weet 
iedereen dat je iets fenomenaal gedaan 
als je als die wedstrijd uitloopt. Het is 
een hele eer dat de gemeente daar-
voor appreciatie toont.” Sabbe komt  
in het gezelschap van Stijn Streuvels, 
de voorlopig enige ereburger van  
Anzegem. “Amai, ik dacht dat er meer 
zouden geweest zijn. Ja, Stijn Streuvels 
is niet de minste.”

Op maandag stond Karel Sabbe terug 
in Ronse waar hij werkt als tandarts.

 Peter Malaise
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Anzegem doet mee
aan Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Anzegem neemt deel aan het Vlaamse Kampioenschap Tegelwippen dat loopt van 12 maart tot en met 31 oktober 2023.  
Dat moet ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk tegels in de openbare ruimte vervangen worden door groen. 

Meer bloemen, bomen en geveltuinen 
maken Anzegem meer klimaatbesten-
dig, aantrekkelijker voor dieren en 
nuttige insecten, koeler op warme da-
gen en ook veel mooier! Iedereen kan 
meedoen door tegels uit te breken 
in zijn voor- achter- of geveltuin. Vanaf  
21 maart staat de tegelteller open op 
de website www.vk-tegelwippen.be.

PROJECT TEGELTUINTJES
Anzegem zet al een tijdje in op meer 
kwaliteitsvol groen met het project 
‘tegeltuintjes’. Inwoners die tegels op 
openbaar domein willen vervangen,  
kunnen dat via de gemeente aanvragen. 

Meer informatie over de voorwaarden 
of aanvragen kan via 

www.anzegem.be/tegeltuin.



Huurwoningen 
gezocht
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1 jaar opvang Oekraïense vluchtelingen: huurwo-
ningen gezocht

Eén jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne verblij-
ven er nog steeds een 60-tal Oekraïense vluchtelingen 
in Anzegem. Bij de aankomst van deze mensen deden 
we vanuit ons lokaal bestuur heel wat inspanningen om 
hen een warm onthaal te geven en te zorgen voor de 
eerste opvang. 
VERDERE INTEGRATIE
Na deze eerste periode ging het Sociaal Huis met alle 
gezinnen en alleenstaanden aan de slag met hun ver-
dere integratie. Zo konden er al heel wat mensen door-
stromen naar private huurwoningen, maar we zijn er 
nog niet helemaal! 
HUURWONINGEN GEZOCHT
We zijn nog steeds op zoek naar huurwoningen of leeg-
staande woningen die als huurwoning dienst kunnen 
doen. De woning moet niet aan de gebruikelijke wo-
ningkwaliteitsvereisten voldoen. De Vlaamse Overheid 
versoepelde de gebruikelijke vereisten voor huisves-
ting van vluchtelingen uit Oekraïne. Het pand mag wel 
geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s vertonen.

Anzegemnaars die een woning ter beschikking heb-
ben, kunnen zich aanmelden bij het Sociaal Huis via 
sociaalhuis@anzegem.be of tel 056 77 88 28. 

Pi
cc

ol
o VOLGENDE 

PICCOLO 

Uw volgende piccolo juni 423 
valt in de bus vanaf 30 mei. 
Het materiaal moet ons uiterlijk 10 mei 
worden aangeleverd. We vragen u om ons 
tijdig te verwittigen indien u een advertentie 
wenst te plaatsen.

Verdient jouw vereniging of evenement een 
plaatsje op onze redactionele pagina’s, dan kan 
u ook hiervoor steeds contact opnemen via 
piccolo@puntgaaf.be!
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Zoemen met bloemen
voor de 13de en laatste keer bijencampagne

Dit jaar lieten we het voor de 13de keer zoemen met bloemen! 

13 jaar geleden was er de opstart met 
twee mengsels, 5000 porties van elk. 
Dit groeide tot 20.000 porties van het 
meest ‘laagdrempelige’ mengsel. Met 
enkele memorabele jaren waarin deze 
porties op amper één week verspreid 
werden (tot ergernis van de late be-
stellers). 

13 jaar ‘Laat het zoemen met bloemen’ 
leerde mensen dat hún eigen tuin rele-
vant is voor biodiversiteit in het alge-
meen en bijen in het bijzonder. 

13 jaar was het onze missie: mensen 
bewust maken van een aantal proble-
men met onze bijen én hen bewust 
maken dat ze ook zélf een deel van de 
oplossing kunnen zijn. 

‘Bewustmaken’ kun je niet eeuwig 
doen, en daarom is deze 13de editie 
de laatste ‘laat het zoemen met bloe-
men’ met provincie West-Vlaanderen 
als leverancier van de zaadjes.

Jullie kennen ondertussen het pro-
bleem én jullie zijn allen volleerde 
zaaiers geworden! We hopen van 
harte dat jullie het in de toekomst ook 
zonder deze actie nog laten zoemen 
met bloemen. We blijven daar in ieder 
geval toe oproepen en blijven jullie 
handvaten reiken om in het ruime 
aanbod die zaadjes te vinden die het 
verschil kunnen maken.

De brede animo 

rond de actie 

de voorbije jaren was 

hartverwarmend!
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Kraanwater? Dat is gaanwater! 
Dé idiale sportdrank

Kraanwater, da’s gaanwater. Want daar kan je uren op blijven gaan. Met deze slogan willen de Vlaamse waterbedrij-
ven jong en oud overtuigen om kraanwater te drinken tijdens het sporten.

Kraanwater is een gezonde oplossing 
om je lichaam te hydrateren tijdens het 
sporten. Het is bovendien een voordeli-
ge en duurzame sportdrank. Kraanwa-
ter is rijk aan mineralen zoals calcium, 
magnesium en kalium, die belangrijk 
zijn voor je spierfuncties en bloedcir-
culatie. Bovendien bevat kraanwater 
geen calorieën en komt er geen verpak-
king aan te pas. Niet alleen goed voor 
je lichaam, maar ook voor het milieu.

WIN EEN JAAR GRATIS SPORTEN
Kraanwater drinken wordt nu ook ex-
tra beloond. Sportliefhebbers kunnen 
meedoen aan de Gaanwater-wed-
strijd en zo kans maken op een jaar 
lang gratis sporten. Een geweldige 
manier om de voordelen van kraan-
water te ontdekken en tegelijkertijd te 
werken aan een gezonde en actieve 
levensstijl. 

KRAANWATER? DAT IS GAANWATER!
De campagne wil laten zien dat ieder-
een, jong of oud, recreatief of professi-
oneel sporter, maar 1 sportdrank nodig 
heeft: kraanwater. De campagne loopt 
over heel Vlaanderen en wordt gecoör-
dineerd door AquaFlanders, de sector-
federatie van de Vlaamse waterbedrij-
ven en rioolbeheerders.
“In tegenstelling tot sportdranken, die 
vaak veel suiker bevatten, is kraanwater 
een gezonde oplossing om je lichaam 
te hydrateren tijdens het sporten”,  

aldus Carl Heyrman, algemeen direc-
teur van AquaFlanders. “Het is rijk aan 
mineralen zoals calcium, magnesium 
en kalium, die belangrijk zijn voor je 
spierfuncties en bloedcirculatie. Boven- 
dien bevat kraanwater geen calorieën 
en is het een voordelige en duurzame 
sportdrank.” Kraanwater drinken tijdens  
het sporten vermindert bovendien de 
nood aan plastic flessen en vermindert  
de CO2-uitstoot van het transport. Zo 
draagt het bij aan een duurzamere  
toekomst. 
 
EEN JAAR GRATIS SPORTEN
Sportliefhebbers kunnen meedoen 
aan de Gaanwater-wedstrijd. Zo maken 
ze kans op een jaar lang gratis sporten. 

Een geweldige manier om de voordelen 
van kraanwater te ontdekken en tege-
lijkertijd te werken aan een gezonde en 
actieve levensstijl. 
De campagne past binnen de bre- 
dere sensibiliseringscampagne  
#ikdrinkkraanwater van AquaFlanders.  
Met deze campagne sensibiliseren en 
informeren waterbedrijven iedereen 
rond duurzaam watergebruik. 
Deelnemen kan via www.kraanwater.be/ 
gaanwater. Op de website moeten deel- 
nemers druppels tellen en een schif-
tingsvraag beantwoorden. 
Op het einde van de wedstrijd maakt 
AquaFlanders 4 winnaars bekend.

www.kraanwater.be/gaanwater



BADKAMERS

ZONNEPANELEN

AIRCO

VERWARMING

WARMTEPOMPEN

VENTILATIE

INFO@VANDERPLASSCHEN.BE

ONTKALKERS

WARMTEPOMPBOILERS

WEGENS UITBREIDING ZOEKEN WIJ
  › PLAATSER ZONNEPANELEN   › INSTALLATEUR VERWARMINGSTECHNIEKEN

› ELECTRICIËN     GRAAG CONTACT  VIA 056 77 37 30  OF MAIL
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Samana Anzegem
jaarlijks Paas- en Lentefeest

Op zaterdag 15 april 2023 vierden we 
met Samana-Anzegem ons jaarlijks 
Paas- en Lentefeest.

Met 192 aanwezigen was ons feest  
terug een groot succes. Het eerste 
optreden van ‘Duo Enjoy’ bij ons was 
meteen een schot in de roos. Vanaf de 
eerste muzikale tonen was de dans-

vloer het centrum van de ambiance… 
en de sfeer bleef erin zitten tot…  aan 
alles komt een eind! 

Samana-Anzegem telt momenteel 354 
ingeschreven leden. Zeventien super- 
enthousiaste bestuursleden en nog  
acht gemotiveerde vrijwilligers doen  
hun uiterste best om alles netjes op tijd  

klaar te krijgen en blijven de ganse 
namiddag present om het feestelijke 
gebeuren in goede banen te leiden. Dit 
alles onder het toeziend oog van onze 
ervaren voorzitter Marnix Vandehaeg-
hen. De vele welgemeende bedankjes 
deden ons super veel deugd en geven 
ons, vrijwilligers, de moed om deze 
manier te blijven doorgaan.



Zorgeloos wonen in Anzegem
Bent u als actieve senior op zoek naar een woning die zuinig, mooi, kwalitatief 

en aangepast is aan uw huidige en toekomstige noden? Dan hebben we 

in Residentie Kasselrij wat u zoekt! Zowel voor huurders als kopers vindt u 

in onze assistentiewoningen de perfecte oplossing voor uw veranderende 

woonbehoeften. Zelfs als u later wat zorgbehoevender wordt, kan u rekenen 

op onze diensten en zorgen. Dat alles in uw eigen appartement! 

BEZOEKMOMENT
DINSDAG 16 MEI
INSCHRIJVEN OP VOORHAND

Bekaertplein 1-9, Vichte

mail@residentie-kasselrij.be

09 336 37 95

www.residentie-kasselrij.be
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Boerenmarkt
Centrum van Avelgem

Kom op zaterdag 13 mei naar de Boerenmarkt in het centrum van Avelgem. Na het succes van een eerste editie  
organiseert de gemeente in het kader van de Week van de Korte Keten opnieuw een duurzame markt. Proef van verse 
producten, rechtstreeks afkomstig van jouw lokale boer of producent. Welkom!

Vanaf 14 uur ben je welkom op de 
Boerenmarkt in de Kerkstraat en de 
authentieke hoeve gelegen in de Kerk-
straat, waar verschillende lokale boe-
ren en producenten hun producten te 
koop aanbieden. 

VAN BOER TOT BORD
Ontdek een groot aanbod van (h)eerlijke  
streek- en seizoensproducten. Hier ben  
je zeker dat het product de kortste 
weg heeft afgelegd: van bij de boer of 
producent tot op je bord. Je koopt dus 
lekker én gezond. En bovendien hangt 
er nog eens een gezellige sfeer. Voor de 
kinderen is er animatie voorzien recht 
van de boerderij.

De Boerenmarkt vindt plaats  
van 14 tot 19 uur in een authentieke  

hoeve in de Kerkstraat en de Kerk-
straat zelf. De Kerkstraat zal voor

deze gelegenheid verkeersvrij zijn.

Sfeerbeeld Boerenmarkt 2022 (Avelgem.be)
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Zaterdag 13 mei 2023

(H)EERLIJK DICHTBIJ

Kerkstraat - Avelgem
14 - 19 uur

BOERENMARKT

Reünie 80-jarigen
Anzegem en Gijzelbrechtegem

Op vraag van verschillende medeja-
rigen zijn we bereid het initiatief te  
nemen voor een gezellige en deugd-
doende reünie.

Heeft u interesse om erbij te zijn,  
gelieve ons dit te laten weten via mail  
of telefoon voor eind mei 2023

Deze bijeenkomst zouden we plannen 
op zondag 8 oktober 2023.

Het spreekt voor zich dat de eventuele 
partner ook van harte welkom is.

Praktische gegevens volgen later nog.

We kijken alvast uit naar jullie reactie!

Info:
carlos.terras@skynet.be

Tel. 056 68 96 96

Jacqueline.gerniers@telenet.be
Tel. 056 68 84 78

Jodevos4@hotmail.com
Tel. 056 77 83 22
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Picknickkast
 Sint-Arnolduspark

WAT?
In het Sint-Arnolduspark kun je ge-
nieten van een gezellige picknick. Bo-
venaan de ligweide staat er een pick-
nickkast. De locatie is gemakkelijk te 
bereiken via het Vital Moreelsplein, te-
gelijk start- en eindpunt van de Zachte  
Ring & startpunt van het Blob avontuur!  
In de kast is er plaats voor 3 verschil-
lende picknickmanden.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Je bestelt vooraf een picknickmand en 
krijgt 2 uur op voorhand de code via  
sms. Met deze code ontgrendel je het 
cijferslot en zo kun je de inhoud er uit

halen. Achteraf steek je het leeggoed  
terug in de mand en zet je het kastje 
weer op slot. In de kast zelf zit ook een 
dekentje, maar indien je liever comfor-
tabel zit, er staat ook reeds een pick-
nickligbank voor u klaar. De inhoud 
van de mand bestaat hoofdzakelijk uit 
lokale producten. Er zijn verschillende 
picknickformules te verkrijgen. Er is de  
standaard voor een volwassene of 
kind, daarnaast is er nog de keuze  
voor een Streuvelspicknick, een pick-
nick amoureuze of een picknick royal.

Het initiatief komt van de Sterhoekhoeve  
in samenwerking met andere erkende, 
lokale streekproducenten & dienst toe-
risme Anzegem.

Bestellen kan via deze website: 
https://picknickkast.webnode.be/
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CONTAINERPARKEN

graag 15 minuten op voorhand aanmelden aub.
afvalbeheer@anzegem.be 

Anzegem
Landergemstraat 6, 8570 Anzegem 
Tel: 0471 81 13 14 

di 10u-11.45u vr 10u-11.45u
   14u-17.45u     14u-17.45u
wo 14u-18u15 za 9u-11.45u 
do 14u-17u45   12.30u-14.45u

Vichte
Otegemstraat, 8570 Anzegem 
Tel: 0471 81 13 23 

di 10u-11.45u vr 10u-11.45u
 14u-17.45u  14u-17.45u
wo 14u-18u15 za 9u-11.45u
do 14u-17u45   12.30u-14.45u

GEMEENTE-INFO
www.anzegem.be

GEMEENTE ANZEGEM

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

ma 9u-12u do 9u-12u
di  9u-12u vr 9u-12u
wo 9u-12u  za 9u-11u 
      14u-18.30u  

Telkens op afspraak

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

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

Telkens op afspraak

BIBLIOTHEKEN

Plaatselijke Openbare Bibliotheek
Anzegem
Landergemstraat 1, bus a, 8570 Anzegem 
Tel: 056 68 14 22 - bibinfo@anzegem.be 

ma 16u-19u vr 15u-19u
wo 13.30u-19u za 9u-12u

Uitleenpost in de Raad-, trouwzaal Vichte 
(boven de politiepost)
Beukenhofstraat 42A, 8570 Vichte
bibinfo@anzegem.be 

ma 16u-18u do 16u-18u
wo 16.30u-20u za 9u-12u

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

di 16u-19u vr 15u-18u

Sluitingsdagen
01/05/2023 dag van de arbeid

18/05/2023 tot en met 19/05/2023 
Hemelvaart en brugdag

29/05/2023 Pinkstermaandag

Sluitingsdagen
01/05/2023 dag van de arbeid

18/05/2023 tot en met 19/05/2023 
Hemelvaart en brugdag

29/05/2023 Pinkstermaandag

Sluitingsdagen
01/05/2023 dag van de arbeid

18/05/2023 tot en met 19/05/2023 
Hemelvaart en brugdag

29/05/2023 Pinkstermaandag



 P I C C O L O  .  1 5

Anzegem blijft een FairTradeGemeente!

Onze gemeente is al 12 jaar een FairTradeGemeente en kiest er bewust voor om eerlijke handel te promoten. 

Tweejaarlijks is er een evaluatie om dit 
label verder te mogen dragen. Onlangs 
ontving Anzegem de herbevestiging 
hiervan. Op een schaal van A tot E  
kregen wij een B-score.

OOK INWONERS STIMULEREN
Anzegem draagt zijn steentje bij en 
vraagt aan zijn inwoners om ook een 
handje toe te steken door producten 
te kopen, te gebruiken, te verkopen die 
voldoen aan het principe van eerlijke 
handel!

FAIRE RONDE OP 13 MEI
Daarnaast organiseert de werkgroep 
FairTrade samen met de dienst Toeris-
me een ‘Faire Ronde’ met een bezoek 
aan enkele locaties die werken volgens 
de principes van lokaal, ecologisch en 
fair. Meer informatie volgt!



Woon 
mooi. 
En leef 
in stijl.
Eribo stijlbouwers

Contacteer ons: 
056 62 10 80
verkoop@eribo.be

Ontdek al onze woonprojecten op 
www.eribo.be

Erkend Vastgoedmakelaar BIV 501.020

(vg, wg, gdv, gvkr, gvv)

Te koop

Park Linde

BEUKENHOFSTRAAT 71, VICHTE

Parkappartementen volledig in het 

groen, met 1, 2 of 3 slaapkamers 

Ruime tuin of terras 

Onder- en bovengrondse 

parkeermogelijkheden

6% btw mogelijk

Klantenbegeleiding van A tot Z

Meer info op www.parklinde.be

•

•

•

•

•

(vg, wg, gdv, gvkr, gvv)

Te koop

Hertog van Brabant

OOSTDORP 9, TIEGEM

Stijlvolle appartementen en 

6 moderne woningen in het 

centrum

Groene en rustige omgeving

Duurzame kwaliteit en 

hoogwaardige materialen

6% btw mogelijk

Klantenbegeleiding van A tot Z

Meer info op 

www.hertogvanbrabanttiegem.be

•

•

•

•

•


