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Anzegem sport
De maand juni is in Anzegem aan de spor-
tievelingen. Met onder andere Dwars door 
Anzegem, de Snoepertjestocht, een work-
shop geocaching, avonturensportdag, een 
fiets- en wandeltocht voor 55-plussers en 
een heus sportdorp proberen we iedereen 
aan het bewegen te krijgen! Daarnaast is 
het op 25 juni ook hoogdag in Yvegem met 
Halle-Ingooigem. Meer info over deze acti-
viteiten vind je in de rubriek Vrije Tijd.

Volkstuinieren iets voor jou?

De laatste jaren is volkstuinieren aan een opmars 
bezig. In tal van steden, maar ook kleinere ge-
meenten, lopen er private of publieke projecten. 
Het begrip volkstuinieren is ondertussen ruimer 
dan de klassiek gekende tuinen waarbij ieder-
een zijn eigen stukje grond heeft met daarop elk 
een eigen tuinhuisje. Meer en meer evolueren 
volkstuinen naar een soort buurttuinen waarbij 
een groter perceel gemeenschappelijk wordt 
bewerkt.

Wij willen via een algemene bevraging polsen of 
er ook bij onze inwoners belangstelling is voor 
volkstuinieren. Heb je interesse? Bezorg dan je 
contactgegevens voor 1 juli 2014 aan Dienst 
Milieu en Natuur, De Vierschaar 1
056 69 44 44, milieudienst@anzegem.be

 

Juni is de sportmaand bij uitstek in Anzegem. Zowel voor de allergrootsten als -kleinsten!
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Algemeen

Herdenking vliegtuigcrash
zondag 15 juni 2014 | 10u30

Zeventig jaar geleden crashte nabij de hoeve van de familie De Bos-
schere (Weedries), een Lancaster JB455 van het No 7 Squadron 
RAF, fataal getroffen door vijandelijk vuur. Zes van de zeven beman-
ningsleden kwamen daarbij om het leven en kregen een graf op de 
gemeentelijke begraafplaats van Anzegem. De piloot zelf kon zich 
met zijn valscherm in  veiligheid brengen en leefde enkele dagen 
ondergedoken bij de familie De Bosschere. Hij slaagde erin om met 
hun hulp en met die van het Verzet zich weer bij de geallieerde strijd-
krachten te voegen, maar hij kwam uiteindelijk om het leven op 18 
september 1948 tijdens de luchtbrug-operaties naar Berlijn.

Op 15 juni herdenken we - m.m.v. Jef Bogaert, Dirk Decuypere, Jo-
han Durnez en Filip Santens - deze vliegtuigcrash. Iedereen is van 
harte welkom om tijdens deze plechtigheid bij de toegangspoort van 
de hoeve (Weedries 9) de oorlogsslachtoffers eer te betuigen.

Hulp nodig bij jouw belastingsaangifte?

Wie graag wat advies krijgt bij het invullen van zijn belastingsaangifte, kan op één van de 
volgende dagen gerust eens binnenspringen:

• donderdag 5 juni 2014 
   (9u-12u | 13u30-16u) 
   hoofdgemeentehuis Anzegem 
• donderdag 12 juni 2014 
   (9u-12u | 13u30 -16u)
   antennepunt Vichte 
• donderdag 19 juni 2014 
   (9u-12u) 
   dienst Cultuur Tiegem 
• donderdag 19 juni 2014 
   (13u30-16u) 
   De Linde Ingooigem

Wees op tijd in het 
containerpark
Om de werknemers in de containerpar-
ken de nodige tijd te geven het park op te 
ruimen en af te sluiten, vragen we om ten 
laatste 15 minuten voor sluitingstijd met 
jouw afval te komen. Dat geeft je ook de 
tijd om alles rustig in de juiste containers 
te gooien. 

openingsuren containerparken
zo & ma      gesloten
di      10u-12u en 14u-18u
wo  14u-18u30
do   14u-18u
vr          10u-12u en 14u-18u
za      9u-15u

Aanwezigheid bevestigen via cultuur@anzegem.be 
of 056 68 82 50

Sluitingsdagen
Alle diensten: maandag 9 juni 2014
dienst Burgerzaken: zaterdag 7 juni 2014 
het containerpark: woensdag 25 juni 2014

1.569
Dit is het aantal Anzegembonnen dat sinds 
december al over de toonbank is gegaan.

Kom 15 minuten voor sluitingstijd naar het containerpark.

Bij de vliegtuigcrash - met dit type vliegtuig - kwamen 6 van de 7 
bemanningsleden om het leven.
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Leven & Welzijn

WAAR!
Het OCMW helpt je zelf je leven op te bouwen en een eigen inkomen te verwerven dankzij bezoldigd werk. 

Heb je geen of weinig werkervaring? Heb je een specifieke job voor ogen maar weet je niet goed 
hoe je werk moet zoeken?
Het OCMW helpt je stap per stap om je talenten en vaardigheden in kaart te brengen en verder te ontwik-
kelen. Samen zoeken we naar oplossingen om de hindernissen op je parcours weg te nemen (kinderop-
vang, vervoer, enz.). Het OCMW kan je ook een sociale tewerkstelling aanbieden om in regel te komen 
met de sociale zekerheid en je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. 

Ben je je job onlangs kwijt geraakt?
We helpen je je werkloosheidsdossier te openen en te vervolledigen bij RVA of vakbond, een sollicita-
tiebrief te schrijven, een cv op te stellen,…

Heb je vragen of heb je een luisterend oor nodig? 
Dan kan je bij ons in alle vertrouwen terecht met al je vragen en zorgen. De hulpverlener zal samen met jou op langere termijn je 
situatie grondig aanpakken. Je wordt aangemoedigd om op jouw tempo de draad weer op te nemen. 
Vragen? Neem contact op met de sociale dienst op 056 77 88 28 of op info@ocmwanzegem.be

Toelage voor gezinnen met een bescheiden inkomen 
Gezinnen of alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen een gezinstoelage ontvangen tussen de 25 en 100 euro.

Welk inkomen wordt in aanmerking genomen?
Het belastbaar inkomen van alle gezinsleden die op 1 januari 2014 
op eenzelfde adres wonen. Wie in een voorziening verblijft, wordt als 
alleenstaande beschouwd. Het kadastraal inkomen met 600 euro vrij-
stelling voor de eigen woning.

Inkomensgrenzen?
Voor een alleenstaande
15.709 euro maximum of 17.280 euro indien ouder dan 65 jaar. Heeft 
betrokkene een attest invaliditeit dan verhogen deze bedragen (afhan-
kelijk van soort attest) tot 25.134 euro. 

Voor een gezin
Basisbedrag = 10.525 euro + een bedrag per gezinslid, afhankelijk 
van de leeftijd en eventueel attest invaliditeit (zie tabel)

Waar of niet waar: Het OCMW kan mij helpen om werk te vinden

tot 12j. tussen 13 
en 25 j.

Gezinslid vanaf 25 jaar

€ 7.854 € 10.996 € 5.184 of 
€ 6.755 (+65)

Met attest 
66%

€ 13.038 € 16.180 € 10.368 of 
€ 11.939 (+65)

Met attest 
80%

€ 15.709 € 18.851 € 13.038 of 
€ 14.609 (+65)

Meer info?
dienst Sociaal Welzijn (Beukenhofstr. 42) 
056 78 26 23 
dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
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Bezoek gratis het gerenoveerde Lijsternest
In april opende provincie West-Vlaanderen 
‘Het Lijsternest: Streuvelshuis & schrij-
versresidentie’ aan de Stijn  Streuvels-
straat. Dit huis van de Vlaamse schrijver 
Stijn Streuvels werd omgebouwd tot een 
museum en schrijversresidentie.

In het Lijsternest schreef Stijn Streuvels zijn 
meesterwerken zoals ‘De Vlaschaard’ en 
‘Prutske’. Via een interactieve rondleiding op 
tablets kunnen bezoekers ‘Het Lijsternest’ 
verkennen en leren ze er het leven en het 
werk van Streuvels kennen.

literaire residentie
Van eind september tot eind maart is het 
Streuvelshuis dan gesloten, want in die pe-
riode kunnen schrijvers uit België en Ne-
derland er verblijven om te schrijven. Iedere 
auteur die in de residentie komt zal ook een 
bijdrage leveren aan de inhoudelijke werking 
van het Streuvelshuis. Dit kan in de vorm van 
een tekst of een publieksontmoeting tijdens 
zijn of haar verblijf. De eerste ‘schrijver in 
residentie’ wordt Anne Provoost. De Vlaamse 

schrijfster zal er verder werken aan haar bio-
grafie van de Westhoek.

Openingsuren (tot 30 september): van 
woensdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur en 
op zondag van 10 tot 17 uur. Op maandag en 

dinsdag is het Lijsternest gesloten. De inkom 
bedraagt 3 euro, maar voor de Anzegemse 
inwoners is het gratis.

www.streuvelshuis.be

Kunst in de Leiestreek: ook in de Oude Kerk 
Kunstzomer Leiestreek is een evenement waar kunstliefhebbers elk jaar opnieuw reik-
halzend naar uitkijken. Kunstzomer laat je immers proeven van het werk van heden-
daagse beeldende kunstenaars. 

Dit jaar is ook de Oude Kerk (Kerkdreef) het decor voor een tentoonstelling. Je kan er van 
28 juni tot 6 juli kennismaken met werk van Isabelle Vanwynghene (terracotta sculpturen en 
schilderijen op keramiek), Linda  Delchambre (keramiek), Eric Ingels (sculpturen), Huguette 
Declercq, Linda  Lacombe en Katrien Vandenberghe (schilderijen).

Open op zaterdag en zondag van 14u tot 18u | www.kunstzomer-leiestreek.be

Liever digitaal? Probeer eens een e-boek
De bibliotheek beschikt voor een jaar over een ruime collectie e-
boeken. Deze kan je downloaden via een gratis app die zowel op 
Apple- als androidtoestellen werkt. 
Benieuwd naar welke titels beschikbaar zijn, neem een kijkje op: 
e-boeken.bibliotheek.be.

Hoe kan ik zo’n e-boek lezen?
1. Download de gratis app (via App Store of Google Play 
Store) | 2. Koop een e-boekenkaart in de bibliotheek (5 euro 

voor 3 e-boeken) | 3. Meld je aan via “Mijn bibliotheek” | 4. Geef de 
code van de e-boekenkaart in om het leentegoed toe te voegen | 5. Kies een 

e-boek | 6. Het e-boek blijft 4 weken ter beschikking

Binnen de muren van de bibliotheek kan je de e-boeken gratis lezen. Dit kan door ge-
bruik te maken van de internetpc van de bib. Later zal je dan kunnen lezen op jouw eigen 
toestel.

Boekenverkoop

Kom op vrijdag 27, zaterdag 28 en maan-
dag 30 juni naar de bib en sla je slag:
5 materialen voor 1 euro!

Het ideale moment om je vakantielectuur in 
te slaan. 

Het Lijsternest kan je nu verkennen met behulp van een tablet. foto: Stefan Dewickere
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Vrije Tijd

67ste Halle-Ingooigem met nieuwe aankomstplaats

Op woensdag 25 juni 2014 is het opnieuw hoogdag in Yvegem, want dan is er Halle-Ingooigem. Benieuwd 
wie er Kenny Dehaes, de winnaar van vorig jaar, opvolgt? Kom dan naar Ingooigem en geniet van een 
namiddagje koers.
Door de werken in het centrum van Ingooigem ligt de aankomstlijn niet meer in de Stijn Streuvelsstraat, 
maar wel in de Ingooigemstraat (komende van Vichte: zo’n 200 meter voor de Schellebellestraat). Het plaat-
selijke parcours van 18 kilometer ziet er dit jaar als volgt uit: Ingooigemstraat, Zwevegemstraat, Neerkouter 
(Otegem), Otegemsesteenweg naar N36, Stijn Streuvelsstraat, Tieboutslaan, Westdorp, Kapellestraat, Tie-
gemberg, Berglaan, Kerkstraat, Kruisweg, Vichtsesteenweg, Heirbaan, Oudenaardestraat, Peter Benoitstraat 
en  Ingooigemstraat.

www.halle-ingooigem.be

Kermis Anzegem: doe mee aan de Bonanza’s billenkarrace!

Het eerste weekend van september wordt 
het dorpscentrum rond de Sint-Janskerk 
het middelpunt van een sprankelend 
weekend, want dan vindt de jaarlijkse 
kermis plaats. Deze keer zette Anzegem 
mee haar schouders onder het evenement 
en werkte zo samen met een werkgroep 
van enthousiastelingen een gloednieuw 
programma uit. Dit programma doen we 
in het volgende Aktiv-nummer uitgebreid 
uit de doeken, maar in deze editie willen 
we alvast een oproep lanceren naar inwo-
ners die zich aan een billenkarrace willen 
wagen!

Met een billenkar (of gocart) moeten teams 
van zes personen een parcours van een klei-
ne kilometer zo snel mogelijk afleggen. Elk 
team vaardigt eerst zijn twee sterkste rijders 
af voor de kwalificatierit en de 12 teams met 
de beste tijden rijden dan de finale. Deze fi-
nale is een race van 40 minuten waarbij de 
zes teamleden elkaar afwisselen. Wie na 40 
minuten de meeste ronden heeft gereden, 
wint de eerste Bonanza’s billenkarrace. De 
teams die de finale niet gehaald hebben, 
strijden in een race van 30 minuten om een 
mooie ereplaats.

Tussen de wedstrijden door is er ook nog 
‘pimp my ride’. Kinderen kunnen hun fiets of 
gocart versieren en hiermee op het parcours 
pronken. Een jury kiest de mooiste creatie en 
die wordt beloond met een leuke prijs. 

De billenkarrace – georganiseerd door de ou-
derraden van Bollebos Anzegem, Vrije Basis-

school Anzegem centrum en De Beukennoot 
Vichte en het gemeentebestuur - vindt plaats 
op zondagnamiddag 7 september (aan zaal 
De Ark). Inschrijven voor de billenkarrace en 
‘pimp my ride’ kan via  
kermis.anzegem@gmail.com. 
Deelnemen kost 10 euro per team, deelname 
aan ‘pimp my ride’ is gratis.

Wie worden de winnaars van de eerste Bonanza’s billenkarrace?
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Vrije Tijd

Sportdorp

Kriebelt het om te bewegen, maar weet je niet goed welke 
sporten er in Anzegem aangeboden worden? Of gewoon zin 
in een nieuwe sport? Kom dan zeker op zaterdag 21 juni naar 
het sportdorp aan de sporthal in de Landergemstraat.

Tussen 13u30 en 15u30 geven verschillende sportclubs open en 
vrije initiaties. Op bepaalde uren zijn er ook gratis lesmomenten 
van o.a. yoga, aerobic en pilates. Je kan van 13u30 tot 17u ook 
proeven van andere sportuitdagingen (o.a. klimmuur, fietsen op 
rollen, boogschieten, kleuter-klauterparcours, …). Daarnaast vind 
je er ook alle info over alle clubs uit Anzegem terug en de gloed-
nieuwe brochure ‘Sportwegwijs in Anzegem’.

Deelname is gratis en het sportdorp is vrij toegankelijk. Je komt 
wanneer je wil, al kijk je best naar de beginuren van sommige 
sportsessies! 

www.anzegem.be/sportdorp

Honger naar avontuur? Probeer geocaching!
Workshop geocaching 

Iemand verstopt ergens een doos met daarin een logboek en een 
aantal voorwerpen. Met een wandel-gps bepaalt hij de precieze 
coördinaten van de schuilplaats. Vervolgens publiceert hij die op 
www.geocaching.com en kan iedereen op zoek gaan naar de “ca-
che” (schat). 

Lijkt Geocaching wel iets voor jou, maar weet je niet goed hoe 
te beginnen? Kom dan op 14 juni 2014 om 13u naar onze work-
shop in zaal Ansold. Eerst doen we je precies uit de doeken hoe 
geocaching juist werkt en vervolgens brengen we het in praktijk! 
Meebrengen: wandel-gps, spiegeltje, pincet en balpen.

Inschrijven voor 13 juni 2014: sportdienst@anzegem.be (heb je 
geen gps: laat dit dan weten bij inschrijving)

Op 28 juni 2014 vindt er in Anzegem ook een geocaching-event 
plaats onder de naam ONE LIFE CACHE IT.

Wandeling en fietstocht 55+ 

Op 24 juni wandelen we samen 7 kilometer. Plaats 
van afspraak: kerk van Zulzeke en dat om 14u. 
Op 26 juni rijden we met de fiets 20 kilometer. 
Hiervoor spreken we om 14u af aan de sporthal 
(Landergemstraat). Deelname aan de wandeling is 
gratis, voor de fietstocht betaal je 1,50 euro, maar 
dan krijg je wel een drankje achteraf.  

www.anzegem.be/sportelen

Dwars Door Anzegem
Op 21 juni 2014 is er de derde editie van de 
loopwedstrijd Dwars Door Anzegem. Op het 
programma: kleuterrun, wedstrijden voor de 
lagere schoolkinderen en de 5 of de 10 ki-
lometer. Alles vindt plaats rond de sporthal 
(Landergemstraat). 
Het volledige programma vind je op 
www.dwarsdooranzegem.com.

foto: Spollie
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Vrije Tijd

Schoolsport: afsluiter

We hebben opnieuw een sportief schooljaar achter de rug met on-
dermeer een veldloop, zwemmeeting, fietscross, voetbalwedstrijden, 
atletiekhappening, kleuterevenement, …. Kinderen die aan twee 
derde van de activiteiten deelnamen, ontvangen in de laatste week 
van juni nog een prijs.

Foto’s en verslagen van alle wedstrijden: 
www.anzegem.be/schoolsport

Fun Challenge voor tieners
Leer boogschieten, surfen, …

De eerste week van de zomervakantie staat 
gelijk aan pure fun! We richten een kamp 
in met allerlei coole sportactiviteiten: boog-
schieten, fitnessen, baseball, … Er staat 
ook een watersportdag op het programma 
en we trekken naar een sportbeurs in Brug-
ge waar je aan meer dan 40 disciplines kan 
deelnemen.

Begint het al te kriebelen? Raadpleeg dan 
het volledige programma via 
www.anzegem.be/tieners en schrijf je in!

Fietsen en wandelen met lekkers onderweg
Snoepertjestocht | 8 juni 2014

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. Omdat het vaderdag is, 
krijgen de papa’s die zich op voorhand hebben ingeschreven een gratis drankje. 

Start tussen 13u30 en 15u in zaal De Speldoorn (Vichtsesteenweg). Er is keuze uit: 15km 
gezinsfietstocht of 25km fietstocht of  6km gezinswandeling of 11km wandeling. 

Schrijf je in voor 6 juni en betaal slechts € 3 per persoon of € 10 per gezin. 
De dag zelf betaal je € 4 per persoon of € 12 per gezin. 

Meer info en inschrijven www.anzegem.be/snoepertjestocht 

Op 14 juni 2014 organiseert de Sportdienst 
- samen met omliggende burensportgemeen-
ten en met het Provinciaal Sport- en Natuur-
centrum De Gavers - een recreatieve avon-
turensportdag voor ploegen van 3 personen. 

Elke ploeg moet 6 proeven afleggen met 
een gezamenlijke survivalrun als afsluiter. 
De proeven zijn vlottentocht, kajak, biathlon, 
laag hindernisparcours, mountainbike en een 
krachtproef. Dit alles vindt plaats aan De Ga-
vers in Harelbeke. Deelnemers moeten min-
stens 18 jaar zijn en er zijn diverse klasse-
menten. Al het nodige materiaal is ter plaatse 
voorzien, de proeven zijn gespreid over de 
dag van 9 tot 17u en nadien zijn er frietjes. 

Meer info en inschrijven: 
www.anzegem.be/the-challenge

Avonturensportdag voor ploegen

Avontuur iets voor jou? Schrijf je dan vlug in!

De Snoepertjestocht heeft onderweg vier lekkere haltes!foto: Spollie
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De Vierschaar 1 – Anzegem 

Cultuur
wo 4 Abonneedag Gemeenschapscentrum Anzegem / van 17u30 tot 21u / Zaal Ansold(A)

za 7 Tentoonstelling Koester Kunst 2014 t.v.v. Kinderkankerfonds Koester / (10e editie) / Deelnemende kunstenaars: Annie 
Dewulf, Caroline Beeuwsaert, Marleen Labeeuw, Rita Vandekerckhove, Dirk Bossouw, KeramiekAcademie Zwevegem, Gilbert 
Vangampelaere (schilderkunst en keramiek) / Oude kerk(V) / open van 14u tot 18u / ook op zo 8

vr 13 Tentoonstelling / met werk van Marleen Moerman (schilderijen), Christine Moerman (beeldhouwwerk, keramiek en porselein), 
Piet Duthoit (beeldhouwwerk, schrijver) en Bie Vangheluwe (zilveren juwelen) / open op vr en ma van 16u tot 20u en op za en zo 
van 11u tot 19u / Oude kerk(V) / t.em. zo 22

zo 15 Herdenking Lancaster JB455 / (zie rubriek algemeen)

vr 27 Viva-voordracht: “Wokken” / 19u / café-zaal De Sportduif(A)

za 28 Tentoonstelling “Kunst in de Leiestreek 2014” / (zie rubriek vrije tijd)

Senioren
di 24 wandeling (zie rubriek Vrije Tijd)

do 24 fietstocht (zie rubriek Vrije Tijd)

Sportief
zo 8 Snoepertjestocht (zie rubriek Vrije Tijd)

za 21 Dwars door Anzegem (zie rubriek Vrije Tijd)

zo 22 “Stoer met papa!” / Tienkamp met papa’s en kinderen / Finalespel en supportersbar met BBQ-worsten / Gemeenteschool 
Beukennoot Vichte / van 9u30 tot 13u / org. Gezinsbond Vichte

zo 22 Wandelen met ’t Sportkliekske / 14u / café-zaal De Sportduif(A)

wo 25 Ommegangsfeesten Ingooigem / 67e Halle-Ingooigem / Wielerwedstrijd UCI 1.1 – start te Halle op de Grote Markt om 12u30 – 
aankomst voorzien in Ingooigem rond 17u / org. VZW Yvegem Sportief

wo 25 10e Hooitocht / Startplaats: Mensindezaal(T) / Afstanden: 6-12-18-24 km / starturen: van 7u tot 15u / org. De Textieltrekkers(V)

zo 29 Fietszoektocht met picknick / Start aan de kerk in Tiegem van 10u tot 11u / aansluitend picknick tuin Kleine Kluis(G) / inschrij-
ving: 056 68 14 40 / org. KVLV Tiegem-Kaster

zo 6 juli Sneukeltocht voor de ganse familie / t.v.v. ’t Sportkliekske / start tussen 13u en 14u / café-zaal De Sportduif(A) / vooraf 
inschrijven

Feest
ma 9 Opendag Jericho, Domein Sint-Arnoldus Tiegem / om 12u Eucharistieviering opgeluisterd door “De Arnootjes” o.l.v. Katrien 

De Praetere / aperitief en barbecue – volw. €12 - kind €6 / namiddag: gezellig terras met optreden van “The Pearl Export New 
Orleans Jazzband” / Iedereen welkom

Za 21 Ommegangsfeesten Ingooigem / vanaf 15u avondmarkt en gocartrace / Yvegemse Feeste met om 18u Karaoke en mee-
zingspektakel voor de allerkleinsten en om 19u voor +16j. en volwassenen / tot 23u terrasjesavond met deelname van Yvegem 
Sportief, Yvegems Oudercomité, KWB, KLJ, Gezinsbond en VZW Toneel De Vlaschaard / nevenactiviteiten: zomerpirobak t.v.v. 
Yvegem Sportief + Kermisrockje / Ontmoetingscentrum en parking-plein van De Linde(I) 

za 5 juli Receptie supportersclub SV Zulte-Waregem + betalen lidgeld seizoen 2014-2015 / 18u30 / café-zaal De Sportduif(A)

Jeugd
za 7 workshop juwelen, sleutelhangers maken /voor kinderen >7j. /14u / org. Gezinsbond Kaster

Varia
za 7 Opendeurdag Centrumscholen Ingooigem / van 10u tot 12u / kans tot inschrijving / voorstelling kunstproject / springkastelen 

/ bar verzorgd door de ouderraad in beide scholen

zo 29 “Bloemetjes en bijtjes” / Actie rond bijen / Vlindertuin, Beukenhofstraat 43, Vichte / van 14u tot 17u / org. Natuurpunt Anzegem 
i.s.m. Minaraad Anzegem

Volg ons ook op Facebook 
www.facebook.com/anzegem


