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“VERLIES DE MOED NIET EN DENK AAN DE TOEKOMST”
Beste inwoners
We hebben afscheid genomen van
2020. Een jaar om snel te vergeten
en iedereen weet wel waarom. Het
coronabeestje kwam ons leven
ondersteboven zetten, maar we
vochten met z’n allen terug. We
richtten in maart een gemeentelijke
crisiscel op die tot op vandaag alles
op de voet volgt en indien nodig bijkomende maatregelen neemt. Deze
mensen hebben zich met hart en ziel
ingezet, waarvoor oprechte dank.

EV.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –11E JAARGANG N°10
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

Bedankt aan iedereen die de coronamaatregelen correct opvolgt. Ik
vind het jammer dat sommige mensen deze maatregelen toch negeren.
Dit heeft ertoe geleid dat we nu met
een nieuwe coronagolf te maken
hebben.

02

Bedankt ook aan alle leden van onze
verenigingen. Ze konden in 2020
bijna niets organiseren maar ze bleven zich toch ten volle inzetten, met
hoop op betere tijden.
Het zijn ook harde tijden voor ondernemers. Klein of groot. Sommigen kunnen niet werken door de
lockdown, voor anderen zijn het te
onzekere tijden om te investeren.
We mogen zeker de mensen in de
zorg niet vergeten te bedanken voor
hun inzet in deze moeilijke tijd. Dank
dat jullie het volhouden.
Naast de corona-ellende werd er in
2020 ook nog hard gewerkt. In januari openden we ‘Belgiek’, de nieuwe
brandweerkazerne voor Anzegem
en Deerlijk. De kostprijs voor ons
was 1,775 miljoen euro. Het is een
prachtig gebouw en de 75 gemotiveerde brandweermensen staan
klaar om de bevolking te helpen.
Begin april zouden we samen
met Deerlijk het nieuwe zwembad
Aquandé openen, maar door het
virus werd deze opening 2 maanden
uitgesteld. Aquandé is een succes en er wordt met veel lof over

gesproken. De investering hiervoor
bedroeg voor Anzegem 3,23 miljoen
euro.
Op 22 september vond het Belgische Kampioenschap wielrennen
plaats. Door de coronamaatregelen
waren er weinig mensen aanwezig, maar toch werd dit een groot
succes. Dit dankzij de inzet van Wiel
in Wiel uit Vichte, Yvegem Sportief
uit Ingooigem en het gemeentepersoneel.
We hadden het plan om in 2020 alle
Anzegemnaren uit te nodigen naar
Escolys zodat men kon kennismaken met het toekomstige gemeentehuis, maar ook hier gooide corona
roet in het eten. We hopen dat dit in
2021 wel kan doorgaan. De aankoopprijs voor Escolys bedroeg 7,5
miljoen euro.
In december verhuisde politiezone Mira naar het nieuwe gebouw
aan de Kalkhoevestraat. Dit is een
investering van 15 miljoen euro die
we samen met Waregem, Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn
dragen.
In september was de schoolhervorming een feit. Dit was niet evident,
maar werd dankzij goed overleg
toch tot een goed einde gebracht.

Eind 2020 lag de omleidingsweg
opnieuw op tafel. Vanuit AWV en de
provincie bracht men ook de mogelijkheid “verbreding Kerkstraat” naar
voren. Het is een moeilijke materie
waarover de provincie en AWV zullen beslissen.
We hebben ook nog de afgebrande
kerk van Anzegem. Wat onze plannen daarmee zijn, leest u op p. 3.
Zoals u ziet is er in een moeilijk jaar
toch veel verwezenlijkt. Dit alles kon
alleen gerealiseerd worden door de
inzet van het gemeentepersoneel en
het schepencollege. Waarvoor dank.
Ik heb dan ook het geluk een goede
verstandhouding met alle schepenen te hebben. Daarnaast werkt ook
de gemeenteraad goed. Af en toe is
er een discussie, maar dat is omdat
we alleen maar het beste voor onze
inwoners willen.
Tot slot wil ik u en uw familie een gezond en gelukkig 2021 toewensen.
Alles komt goed. Verlies de moed
niet en denk aan de toekomst.

Van harte
Uw Burgemeester
Gino Devogelaere

S TA R T H E R O P B O U W A F G E B R A N D E K E R K
Begin januari start aannemer Artes Woudenberg NV uit Brugge met de restauratie en heropbouw van
de toren, sacristie en het koor van de afgebrande Sint-Janskerk. De kosten voor deze werken bedragen
1.638.370,08 euro, exclusief BTW. Voor de heropbouw van het schip bekijkt de gemeente, samen met o.a. de
kerkfabriek en Onroerend Erfgoed, de verschillende mogelijkheden. Hierover werd er nog geen definitieve
beslissing genomen.
De toren krijgt opnieuw zijn houten vloerconstructies en plankenvloeren als voor de brand. De torenspits wordt in
de tentvorm van de jaren 1920 herbouwd en terug met leien gedekt. In de toren komen de twee kleine luidklokken
terug. De grootste en oudste klok werd door de brand verwoest. De beiaard en het mechanisch torenuurwerk zal
men restaureren, met maximaal hergebruik van de uit de brand geredde onderdelen.
In het koor wordt de 17de eeuwse dakstructuur gereconstrueerd naar detailopmetingen van voor de brand.
Als belangrijk decoratief element zal het pleisterwerkplafond bewaard en gerestaureerd worden. Ook de twee natuurstenen zijaltaren die bewaard zijn gebleven, zullen gerestaureerd worden. Dit als belangrijke getuigen van voor
de brand.
Het koor en de toren worden gerestaureerd tot aan de binnenbepleistering, maar zonder vloer- en wandafwerkingen.
De verdere invulling en afwerking zullen in een vervolgtraject bepaald worden.

Denk mee over de
t o e ko m s t va n
mobiliteit in de regio
De vervoerregio Kortrijk, waar
onze gemeente deel van uitmaakt, organiseert een burgerbevraging rond mobiliteit in de
regio.
Iedereen die dat wil kan tot en
met 31 januari 2021 mee nadenken over beter, veiliger, vlotter en
duurzamer verkeer in onze regio.

kortrijk.vervoerregio.net

ALGEMEEN
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UITBREIDING GEMEENTESCHOOL
EN NIEUW CHIROLOKAAL
Sinds 1 september 2020 is de
herstructurering van de scholen een
feit. Het gemeentelijk onderwijs zit
nu volledig in Ingooigem en het vrij
onderwijs in Vichte.
Momenteel zitten in Ingooigem de
klassen verspreid over drie locaties: Engelhoek (kleuters), Pastoor
Verrieststraat (kleuters en eerste
leerjaar) en langs de Ingooigemplaats (tweede t.e.m. zesde leerjaar).
Deze laatste locatie huren we nog
aan de Vrije Basisschool en daarom
willen we de school aan de Pastoor
Verrieststraat uitbreiden.
De school zou uitgebreid worden
met zes klassen, extra speelplaats
en fietsenstallingen. Er wordt nu
een ontwerper aangsteld die onze
plannen concreet kan maken.
We voorzien ook een nieuw lokaal
voor de Chiro die op deze site gehuisvest is.
Voor de uitbreiding van de school
zullen we een subsidie aanvragen bij
het Agentschap voor Infrastructuur
in het Onderwijs. Geraamde kostprijs van dit project: 1.500.000 euro.

WENMOMENT PEUTERKLAS
Op vrijdag 22 januari is er een wenmoment voorzien in de peuterklas.
Startende peuters kunnen - na
afspraak - kennismaken met de
klaswerking.

Wanneer moet je je afval buiten zetten?
De avond voor de ophaaldag: na 19u of op de ophaaldag zelf: voor 5u.
De afvalophaler neem niet altijd dezelfde route, waardoor het tijdstip waarop
hij langskomt kan wijzigen. Wordt het afval niet meegenomen, neem het dan
terug binnen.
Zet je papier en karton buiten? Stop dit dan in een stevige, gesloten doos of
bind papier en karton samen met natuurtouw.
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Z E T J E A F VA L T I J D I G B U I T E N

Op zaterdag 6 februari houden we
een opendeur in de voormiddag.
gemeenteschool@scholeningooigem.be

S I N T- A R N O L D U S PA R K Z O E K T
U I T B AT E R O P L A N G E T E R M I J N
Het Sint-Arnolduspark is ongetwijfeld een pareltje binnen onze gemeente: wandelaars en natuurliefhebbers
komen er zeker aan hun trekken, er is een speeltuin voor
kinderen en er is ruimte voor horeca in een unieke en
rustige sfeer. Het park biedt enorm veel mogelijkheden
maar heeft nood aan nieuwe, verse concepten.
Daarom zijn we op zoek naar een partner voor de uitbating van een rendabele horecazaak, al dan niet in combinatie met de uitbating van de andere gebouwen in het
bos. Daarvoor is een marktbevraging nodig, waarbij we
rekening zullen houden met alle wettelijke spelregels én
met een aantal randvoorwaarden (bv. de aanwezigheid
van de kapel en de bescherming van het gebied als cultuurhistorisch landschap). De natuur- en recreatiefunctie
van het domein moet zeker worden gewaarborgd. Om te
kunnen inschatten welke denkpistes realistisch zijn wil
het gemeentebestuur een unieke procedure volgen die
kan leiden tot het toekennen van een zakelijk recht op
lange termijn.
Belangrijk daarbij is dat potentiële investeerders goed
kunnen inschatten hoe een en ander in elkaar zit. Daarom nodigen we geïnteresseerden uit naar een infomoment met mogelijkheid tot plaatsbezoek op zaterdag
16 januari 2021 om 10u op de site. Daar zal de hele
procedure, met de selectiewijze van de kandidaten, het
inlassen van de gespreksfases, én de vooropgestelde timing haarfijn worden toegelicht. Vooraf inschrijven is wel
noodzakelijk via wrasschaert@rasschaertadvocaten.be.

VA C AT U R E S C H O O N M A K E R ( M / V/ X )
Als schoonmaakmedewerker binnen de dienst Zorg & Welzijn word je bij klanten thuis ingezet, waar je instaat
voor de hygiëne en logistieke taken in het huishouden. Je kan daarnaast ingeschakeld worden in de gebouwen
van het Sociaal Huis.
We bieden een deeltijds contract (24u per week) voor bepaalde duur (één jaar), met optie om daarna te verlengen
voor onbepaalde duur. Solliciteren kan t.e.m. maandag 11 januari 2021. Meer info vind je op
www.anzegem.be/vacatures of bij de Personeelsdienst (tel 056 69 44 53).

ALGEMEEN
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ANZEGEM MORGEN
één jaar later
In het Aktiv-nummer van januari
2020 stelden we het meerjarenplan ‘Anzegem Morgen’ aan jullie
voor. Dit plan zet volop in op
innovatieve dienstverlening en
centralisatie. Met enkele ambitieuze projecten willen we zowel
de inwoners als de gemeentelijke
medewerkers een aantrekkelijk
toekomstperspectief bieden dat
verder reikt dan 2025.

Anzegem morgen, in een noten
De vijf grote projecten

VIJF GROTE PROJECTEN

Het plan omvat vijf grote projecten:
een nieuw zwembad, kinderopvang en onderwijs, centralisatie
gemeentelijke dienstverlening in
Escolys (Heirbaan 74), heropbouw
Sint-Janskerk en de uitbouw van het
Sint-Arnolduspark.
Naast deze projecten staan er ook
nog tal van kleinere projecten op
stapel.

t teem
nndo
enn, , i innAeneezenen gnneoom
doropgpe n , i n e e n n o t e n

t teenn

Een volledig overzicht hiervan vind
je op
www.anzegem.be/anzegemmorgen.

De vijf grote projecten

€ 3,1 miljoen
Buitenschoolse
Kinderopvang
(incl. personeel)

€ 1,6 miljoen
uitbating zwembad

€ 880.000

aanta

onze gemeente. Een paar van de
belangrijkste uitgaven zijn: Buitenschoolse Kinderopvang, brandweerzone Fluvia, politiezone Mira,
aankoop Escolys en dit verbouwen
tot een modern administratief centrum, …

STAND VAN ZAKEN NA 1 JAAR
Ondertussen zijn we een jaar verder
en is het zwembad Aquandé open,
werd er een herstructurering in het
gemeentelijk onderwijs doorgevoerd
(p. 4), start men binnenkort met de
heropbouw van de Sint-Janskerk (p.
3), wordt er een lange termijnconcessie voor het Sint-Arnolduspark
uitgeschreven (p. 5) en zijn we volop
bezig met de voorbereidingen van
een nieuw administratief centrum in
Escolys aan de Heirbaan.
Voor dit laatste project hebben we al
heel wat stappen gezet. Zo werden
er twee trajecten opgestart: traject
dienstverlening en traject ruimte. In
dat laatste traject werken we rond
ruimtelijke planning en de vergunningen, maar we kijken ook wat er
zal gebeuren met de bestaande
gemeentelijke gebouwen die leeg
zullen komen te staan.
We houden ook onze huidige
dienstverlening tegen het licht. We
bevragen onszelf, laten ons begeleiden en inspireren. Om dan keuzes te
maken en te landen bij een moderne
dienstverlening precies op maat van
en voor Anzegem.
We zijn ook volop bezig met het opmaken van een kwalitatief en autovrij
fietsnetwerk dat uit de verschillende
dorpskernen zal vertrekken.

INVESTERINGSKOSTEN
Ambitieuze plannen brengen natuurlijk investeringskosten met zich mee.
Het meerjarenplan Anzegem Morgen
zorgt voor een forse investering in

Een efficiënte interne organisatie zal
voor een daling van de werkingskosten zorgen en door de verkoop van
gemeentelijke gebouwen zal er een
grote kostenpost wegvallen. Toch
zullen we bijkomende inspanningen
moeten leveren. De bijdragen aan
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bv. Fluvia, Politiezone Mira, intercommunale Leiedal,
W13, Imog, ...) lopen immers steeds
verder op. Daarnaast willen we ook
onze bestaande dienstverlening
behouden en zeker niet afbouwen.

TAXSHIFT

INSPANNING INWONERS
Dankzij de financieel gezonde
situatie van de gemeente kunnen we
natuurlijk ook leningen opnemen,
maar daarnaast vragen we ook een
inspanning van onze inwoners om
deze kosten te kunnen dragen. De
personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd,
maar er wordt wel een gezins- en
bedrijfsbelasting ingevoerd. Door
middel van sociale correcties houden we daarbij uiteraard rekening
met de sociaal zwakkeren in onze
gemeente.
Een gewoon gezin zal 150 euro
betalen, een alleenstaande 100 euro
en een alleenstaande met kinderen
75 euro. Wie een leefloon heeft,
moet deze belasting niet betalen. De
bedrijfsbelasting bedraagt 100 euro
per jaar.

Een pak belastinginkomsten hebben
we ook in rook zien opgaan door de
taxshift. Door deze taxshift moeten we minder personenbelasting
betalen. Goed nieuws voor iedereen
die werkt, maar dus minder goed
nieuws voor de gemeenten. Samengeteld verliezen we van 2016 tot
2021 ruim een half miljoen euro.

MEER INFO?
www.anzegem.be/anzegemmorgen

SENIORENADVIESRAAD
B R E N G T WAT L I C H T I N D E Z E D O N K E R E D A G E N

De Anzegemse seniorenadviesraad bezorgde aan iedere 55-plusser in onze gemeente een kerstkaart en een kaarsje. Zo wilden ze wat warmte en licht brengen in deze donkere tijden. De raad organiseerde ook een coronaveilige
kerstactie in de woonzorgcentra. De bewoners kregen een kaarsje, een stukje taart en een leuke kerstkaart gemaakt
door de kinderen van onze Buitenschoolse Kinderopvang.
Het is niet de eerste keer dat de seniorenadviesraad in deze coronatijden een actie voor onze senioren doet. Zo
kregen alle 80-plussers al een ‘Oe est?’-kaartje met daarop contactgegevens en het hulpaanbod van de gemeente.
In de Anzegemse woonzorgcentra organiseerden ze al een taartnamiddag en bezorgden ze de inwoners een pakket
knutsel- en spelmateriaal.

KINDCHEQUE
Het Sociaal Huis geeft een extra duwtje in de rug van
gezinnen die dringend nood hebben aan een eenmalige
financiële tussenkomst. Dit geld kan gebruikt worden
voor bv. aankoop schoolmateriaal, pampers, bril, jas,
schoenen, … De tussenkomst wordt beperkt tot maximum 100 euro per kind, met een plafond van 300 euro
per gezin.
EEN SINTERKLAAS- EN KERSTGESCHENK
VOOR IEDEREEN!
Normaal organiseert het Sociaal Huis ieder jaar een
Sintfeest voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Door
de coronamaatregelen kon dit niet doorgaan, maar
het Sociaal Huis dokterde een alternatief uit. Zo kon
elk kind videobellen met Sinterklaas en kregen ze een
cadeautje en een zakje snoep. Dit laatste was vooral
mogelijk door de financiële ondersteuning van Wiel in
Wiel. Dankzij hen kon de Sint een mooi cadeau kopen
voor 67 kinderen uit 33 Anzegemse gezinnen.
Ook met de eindejaarsdagen vergaten we de kwetsbare gezinnen niet. In samenwerking met Care 4 Each
Other kon elk gezin één geschenk per kind uitkiezen.
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WELZIJN

Deze centen zijn er voor gezinnen die nog niet begeleid worden door het Sociaal Huis en die aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Het is de school, de brugfiguur,
Kind & Gezin, … die de gezinnen in moeilijkheden zullen
doorverwijzen naar het Sociaal Huis.

D IG ITA L E L ES S EN VOO R 5 5 - P LU S S ER S
Apps deel 2 Android smartphone/tablet
ma | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 1 februari | € 105
Je gaat aan de slag met je eigen tablet of smartphone
en leert werken met verschillende apps.
Ontdek je Android smartphone/tablet
di | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 2 februari | € 105
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van je Android
tablet of smartphone? In deze opleiding maak je kennis
met de belangrijkste instellingen en apps.
E-services
di | 13u15-16u | 40 lestijden | 1ste les: 2 februari | € 70
In deze cursus leer je een uitgebreide waaier aan e-diensten (My Pension, Zoomit, Doccle,…) veilig gebruiken.
Apps deel 1 iPhone/iPad
do | 13u15-16u | 60 lestijden | 1ste les: 4 februari | € 105
Kun je al vlot overweg met je iPhone of iPad? Wil je nog
meer zicht krijgen in de grote diversiteit aan apss?

Lessen vinden plaats in het vroeger PC-lokaal van
de Vrije Basisschool (Beukenhofstraat 38).
Geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Inschrijven bij het Sociaal Huis (L. Bauwensstr. 40),
tel 056 77 88 28 of sociaalhuis@anzegem.be
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G R AT I S A N Z E G E M B O N N E N V E R VA N G E N
D E G R AT I S A F VA L Z A K K E N
Ter ondersteuning van grote gezinnen, kinderopvanginitiatieven, scholen
en jeugdverenigingen kennen we vanaf 1 januari 2021 gratis Anzegembonnen toe. Deze bonnen zijn ter vervanging van de gratis afvalzakken.
Welke gezinnen hebben hier recht op?
•
Gezinnen met 3 kinderen of meer waarbij minstens 3 kinderen de leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt in het jaar van de aanvraag.
•
Gezinnen met 2 kinderen of meer waarbij minstens 2 kinderen de leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt in het jaar van de aanvraag én
waarvan minstens één kind met het attest ‘zorgtoeslag voor kinderen
met een specifieke ondersteuningsbehoefte’ heeft, waaruit blijkt dat
deze persoon minimum 9 punten scoort in de 3 pijlers samen.
Deze gezinnen hebben elk jaar recht op een Anzegembon ter waarde van
34 euro. Deze bonnen kunnen in het gemeentehuis of in het Sociaal Huis
worden afgehaald (op afspraak) en bij de deelnemende handelaren ingewisseld worden.
We zullen dus geen gratis afvalzakken meer meegegeven met uitzondering
voor personen met een incontinentie- of stomaprobleem na voorlegging
medisch attest. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de vraag van
OVAM en willen we zo inspanningen leveren om het restafvalcijfer te doen
dalen.

WELZIJN
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WEEK VAN DE PIRO
BEDANKT VOOR JULLIE DEELNAME!

Foto: Greta Devogelaere

Foto: Els Gevaert

B LO K KOT
Ook tijdens deze uitzonderlijke
tijden organiseert Jeugddienst
DoeKéZot een plek waar studenten samen kunnen studeren.
Nog tot en met vrijdag 29 januari
kan je terecht in zaal de Warande
(Sint-Arnolduspark).

Op 31 januari staat de familievoorstelling ‘AiAiAi’ van theatergezelschap FroeFroe gepland in de
Stringe. (om 11u & 15u)
Het is een voorstelling voor kindjes
vanaf 3 jaar en hun familie in een
bosrijke installatie vol marimba en
andere dieren, met poppen in de
hoofdrol en live muziek.
www.anzegem.be/froefroe-aiaiai
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VRIJE TIJD

De studieplek is iedere dag open
van 8u tot 18u. Dit alles uiteraard
met de nodige aandacht voor de
coronamaatregelen.

I
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Wil je graag daar blokken?
Dan moet je op voorhand je
plaats reserveren. Dit kan via:
www.anzegem.be/blokkot.

SPORTEN IN JE KOT!
Ook in het nieuwe jaar blijft sporten
belangrijk. De Sportdienst daagt
jullie de hele maand januari uit om
dagelijks te sporten. Download
op onze website de sportkalender
en hou ons op de hoogte van je
workout via instagram of facebook!
Instragram: sportdienst_anzegem
www.anzegem.be/tips-omte-blijven-sporten

S TA R T S P O R T R E E K S E N
Volwassenen starten ten vroegste op 18 januari
•
Yoga: dinsdag – sportzaal Anzegem: 18u-19u
•
Aerobic: dinsdag – sportzaal Sint-Vincentius: 19u-20u of 20u-21u
•
BBB: donderdag – sportzaal Anzegem: 18u-19u
Voor kinderen voorzien we de start op 6 januari
•
Multimove voor kleuters: 14u-15u
•
kick@sport voor lager: 15u-16u
Inschrijven kan vanaf 4 januari om 19u voor de reeksen (rekening houdend met de coronamaatregelen die dan van toepassingen zullen zijn).
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O P R O E P K A N D I D AT E N
S P O R T L A U R E AT E N
Momenteel kunnen we nog niet
meegeven hoe de huldiging van
de sportlaureaten zal verlopen,
maar we willen toch al een oproep naar kandidaten doen.
Ken je inwoners die in aanmerking zouden komen om een van
onze sportlaureaten of sportfiguren te worden, laat dit dan voor
11 januari 2021 weten via
sportdienst@anzegem.be of
www.anzegem.be/formulieren/
huldiging-sportlaureaten

SPORTELEN VOOR 55-PLUSSERS
Jaarlijks organiseert de Sportdienst tal van activiteiten voor 55-plussers.
In de huidige situatie is het niet altijd voorspelbaar of de activiteiten zullen
plaatsvinden. Daarom vindt de Sportdienst het belangrijk om jullie op de
hoogte te houden van de concrete data en informatie.
Wens je op de hoogte te blijven van het sportaanbod?
Registreer je dan via www.anzegem.be/blijfopdehoogte of 056 68 02 02.
Een greep uit het aanbod:
Aktiv+Tour activiteiten
Een aanbod van laagdrempelige activiteiten waar plezier, samenzijn en actief
bezig zijn, zorgen voor een leuke namiddag. Hou Aktiv in de gaten voor de
correcte info.
Vast aanbod
Iedere maand gaan we wandelen en fietsen in groep. Beginnen doen we met
wandelen op 26 januari in Avelgem. We verzamelen om 14u aan de kerk,
deelname is gratis.
VRIJE TIJD
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