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Stedenband 
Anzegem naar Pèrèrè

Infomoment
heropbouw afgebrande kerk

Nieuw
gratis juridisch advies
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I N T R O

BESTE ANZEGEMNAAR,

2017 was voor onze gemeente een ‘annus horribilis’. Door het plotse 
overlijden van burgemeester Claude Van Marcke ging een schokgolf 
van verdriet door onze gemeente. Een jonge dynamische burgemeester 
boordevol ideeën, plannen en projecten ging veel te vroeg van ons 
heen.

Onze dorpsgemeenschap vond elkaar over politieke grenzen en 
ideologieën heen in een uitzonderlijke hartverwarmende solidariteit. 
We willen dan ook iedereen bedanken voor het meevoelen, 
meetreuren en meeleven in die moeilijke momenten. Zoals Claude 
het gewild zou hebben, zullen we zijn ongeschreven testament 
samen verder uitvoeren.

BOUWPROJECTEN
Op 8 januari starten we met de opsplitsing van de kerk aan de 
Heirweg. Naast het religieuze gedeelte zal er een deel voorbehouden 
worden als ontmoetingscentrum en schoolrefter. In een later stadium 
zal de school nog een verdieping in de kerk maken waar er dan 
een turnzaal komt. In de lente beginnen we samen met Deerlijk 
te bouwen aan de nieuwe brandweerkazerne op de Belgiek en na 
de zomer starten de werken aan het uitdagend zwembad op de 
Ommersheimsite, aan de Stringe. Die Stringe willen we dan weer 
akoestisch en energiezuinig renoveren en in 2018 starten we met de 
opmaak van die plannen.  

Onze Technische Dienst zal ook in het nieuw zitten. De 
gemeentelijke loods ‘de Arena’ aan de Klijtberg zullen we uitbreiden 
om zo ruimte te maken voor de Uitleendienst, een refter en extra 
bergruimte. Tot slot zullen we ook kunnen klinken op de opening van 
de nieuwe voetbalaccommodatie aan de Lendedreef.

VEILIG DOOR ANZEGEM
We maken ook werk van veilige voetpaden langs de 
Vlaschaardstraat, Paul Wielemansstraat, Wortegemsesteenweg, 
Bouvelostraat en Borreberg. Daarnaast beginnen we aan de 
voorbereiding van de vernieuwing van de Grote Leiestraat (uitvoering 
voorzien 2020-2022) en de aanleg van afgescheiden fietspaden 
vanaf het Dorpsplein tot aan het kruispunt N36/N382 in Kaster. 

ONTSPANNING
Onze groene parel, het Sint-Arnolduspark, wordt in 2018 officieel 
eigendom van de gemeente. Het wordt een plaats voor ontmoeting, 
ontspanning en rust. 

Volgend jaar is het ook 100 jaar geleden dat WO I eindigde en dat 
laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. We zijn, samen met onze 
scholen en verenigingen, hard aan het werken aan een grootse en 
hoogstaande herdenking.

Samen met de voorzitter van 
de gemeenteraad, het voltallige 
schepencollege, alle collega’s 
gemeenteraadsleden en OCMW-
raadsleden wens ik je voor 
2018: 

tijd om van de kleine dingen te 
genieten, 

rust om stil te staan bij mooie 
momenten, 

sterkte om tegenslagen te 
overwinnen, 

vriendschap om je hart te 
verwarmen, 

humor om wat somber is te 
kleuren 

en een glimlach om elke dag 
mee te beginnen.

Een schitterend 
2018 gewenst!

Rik Colman
Waarnemend burgemeester

“Tegenslagen 
overwinnen”
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ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VAN GEMEENTE EN 
OCMW WERKEN SAMEN!
De ondersteunende diensten van de gemeente en het OCMW hebben in 
2017 een verbeterde samenwerking uitgebouwd. Het is de bedoeling dat 
vanaf 2018 de ondersteunende diensten heel nauw samenwerken tot zelfs 
geïntegreerd worden. Zo zal er na nieuwjaar nog slechts één Financiële 
dienst en één Personeelsdienst zijn voor gemeente en OCMW. Deze zullen 
gevestigd zijn in het hoofdgemeentehuis van Anzegem. Daardoor zullen we 
efficiënter en transparanter kunnen werken, waardoor we een uitgebreide en 
geïntegreerde dienstverlening kunnen bieden.

D R O O M  J E  A N Z E G E M
Els wil veilige en opvallende oversteekplaatsen aan scholen.

Kris wil een flitspaal in de Zonnestraat.

Yorgi wil een Whatsapp-buurtnetwerk starten.

Gianni wil een groepsaankoop elektrische (bak)fietsen organiseren.

En Tim wil dat de markt in Vichte op zaterdag in plaats van op 
vrijdag plaatsvindt.

Maar wat vind jij? Goede ideeën? Of ga je er niet mee akkoord?

Heb je zelf nog een ander idee of weet jij wat er nog beter kan in 
onze gemeente?

Laat het ons dan weten via 'Droom je Anzegem':

https://anzegem.citizenlab.co

COLLEGA'S GEZOCHT!

MAG JE AFVAL MEENEMEN 
VAN HET RECYCLAGEPARK? 

Neen, want dat is verboden. Je mag geen zaken uit 
het recyclagepark meenemen, ook al zijn ze volgens 
jou nog perfect bruikbaar. Het recyclagepark is immers 
geen winkel waar je een buitenkansje kan doen. Het is 
en blijft een plaats waar afval wordt aangebracht! De 
recyclageparkwachters houden toezicht op het park en 
hun richtlijnen moet je dus strikt opvolgen. Zij verdienen 
ons respect, want zij trotseren weer en wind zodat 
iedere inwoner zich van zijn afval kan ontdoen.

Voor Buitenschoolse Kinderopvang

• bediende BKO, halftijds, contract van 18 
maanden, D1-3

• bediende BKO, halftijds, 
vervangingscontract, D1-3

• assistent-bediende BKO, 6 uur per week, 
contract van 1 jaar, E1-3

• assistent-bediende BKO, 5 uur per week, 
contract van 1 jaar, E1-3 

Kandidaturen voor 8 januari. 
Meer info: www.anzegem.be/vacatures. 
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C O M P U T E R L E S S E N  V O O R  5 5 - P L U S S E R S

VERJAARDAGSBEZOEKJES

Geboren in 1938?

Dan komt het ANzegems Netwerk 
Aanvullende Hulp (ANNAH) je 
een bezoekje brengen om je te 
feliciteren met jouw verjaardag. 
Bovendien krijg je ook uitleg over 
wat ANNAH en het Sociaal huis 
voor jou kunnen betekenen.

85 jaar?

Eind januari verrassen 
de vrijwilligers van de 
seniorenadviesraad alle 
85-plussers die nog thuis wonen 
met een bezoekje en een kleine 
attentie.

Voor de bewoners van de 
plaatselijke woon- en zorgcentra 
organiseren we in het voorjaar een 
koffienamiddag.

IN DE CLOUD MET IPAD/IPHONE (40 lestijden!)                          

Via iCloud ben je op een handige manier 
verbonden met al je Apple-apparaten. iCloud zorgt 
ervoor dat je altijd de meest recente versies van 
je belangrijkste documenten, apps, notities en 
contacten bij de hand hebt.

SOCIALE MEDIA
DINSDAG  9u - 11u45  1ste les: 30.01 € 100

In deze opleiding komen de populairste sociale 
media (Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube…) 
uitgebreid aan bod.

COMPUTERINITIATIE
DINSDAG  13u15 - 16u  1ste les: 30.01  € 95 (excl. boek)

Tijdens de opleiding helpen wij je om je eventuele 
drempelvrees voor computers te overwinnen. We 
leiden je binnen in de wondere wereld van de 
informatica. Geen voorkennis nodig! 

HAAL MEER UIT INTERNET

Deze cursus richt zich tot wie op een
gestructureerde manier wil kennismaken met de
wereld van het internet.

MAANDAG 9u - 11u45 1ste les: 29.01 € 65 (excl. boek)

VRIJDAG 9u - 11u45 1ste les: 02.02 € 100

J VROEGER PC-LOKAAL GEMEENTESCHOOL VICHTE 
    (BEUKENHOFSTRAAT 38)
` 20 lessen (uitgezonderd In de cloud)
` geen lessen tijdens schoolvakanties
` inschrijvingen:

   dienst Sociaal Welzijn,

   L. Bauwensstraat 40

   056 78 26 23

   dienstsociaalwelzijn@anzegem.be

I

DE VRIJWILLIGERS VAN DE SAR.
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Een tijdje geleden gingen we op zoek naar een nieuwe zustergemeente. Uit vijf stevige dossiers kozen

we voor Pèrèrè uit Benin, Afrika. Begin december vertrok er een Anzegemse delegatie naar daar om

kennis te maken met deze gemeente, de politici en natuurlijk de plaatselijke bevolking. Pèrèrè is een

landelijke, vredevolle, maar erg arme gemeente. Via deze stedenband willen we samen onze ervaring met

elkaar delen.

De blog van hun reis vind je terug via www.anzegem.be/blog-perere.

I N F O M A R K T

WINTER?
Hou rekening met...

• … gladde wegen. Zeker op nieuwe 
asfaltwegen kan het dan gevaarlijk glad 
liggen (ook als het heeft geregend).

• … de dieren. Ze kunnen koude beter 
verdragen dan mensen, maar zorg voor 
voldoende beschutting, drinken en eten.

• …voetgangers. Als het heeft gesneeuwd 
dan moet iedereen het voetpad voor zijn of 
haar deur vrijmaken.

• … eenzame oudere mensen. Controleer 
of de verwarming werkt, spring geregeld 
eens binnen en vraag of je voor hen 
boodschappen kan doen.

A N Z E G E M S E  D E L E G A T I E  N A A R  P È R È R È

DE VRIJWILLIGERS VAN DE SAR.

HEROPBOUW AFGEBRANDE KERK

Op donderdag 18 januari organiseren we van 17u 
tot 20u in zaal Ansold (Landergemstraat 1b) een 
infomarkt over de heropbouw van de afgebrande 
kerk. De vergunning werd immers aangevraagd 
en iedereen die dat wenst kan de plannen voor de 
nieuwe kerk komen inkijken. De architecten zullen 
aanwezig zijn om de nodige uitleg te geven.



kalender 
J A N U A R I

CULTUUR  

KLEPPEN EN SNAREN
Muziek

ZA 13.01

J OUDE KERK(V) 

` door Kurt Bertels (saxofoon) en Daphne 

Vandemeulebroucke (harp) 

` res. 056 77 41 46

DIGIE CAFÉ: EHBO
WO 17.01  18u30  

J BIB ANZEGEM 

THINK OUTSIDE THE BOX
Theater

ZA 20.01

J OUDE KERK(V) 

` door Vzw Het Muziekhuis o.l.v. Aude 

Dewerchin 

` res. 0498 03 43 00

PIANO LIGCONCERT 
Muziek

ZA 20.01  19u30  
J DE STRINGE (V)

` door Steven Vrancken & Edwin 

Vanvinckenroye

` € 15

`org. GC De Zinnen Anzegem

BABYLIGCONCERT 
Familievoorstelling

ZO 21.01  10u30  
J DE STRINGE (V)

` door Steven Vrancken & Edwin 

Vanvinckenroye

` € 7

`org. GC De Zinnen Anzegem

19u30

19u & 21u

CULTUUR

 
HULDIGING CULTUREEL 
VERDIENSTELIJKE PERSONEN

VR 26.01

J ANSOLD (A)

GETIKT 
Muziek

ZA 27.01  20u  
J DE STRINGE (V)

` €15 

` org. GC De Zinnen Anzegem m.m.v. 

Drumband Vichte 

20u

SPORTIEF

 
RECREATIEVE VELDRIT LRC 

ZO 07.01

J SINT-ANTONIUSSTRAAT(I)  

` org. Supportersclub Thor & Lars De 

Baene

22STE OMLOOP VLAAMSE 
ARDENNEN MOUNTAINBIKE 
VTT

ZO 28.01

J ’T SMESSEPLEIN(I) 

` Mountainbiketocht met keuze uit vier 

afstanden (35-45-55-70 km) 

`org. SV Ingooigem i.s.m. Yvegem Sportief

10u30

8u-14u

(H)EERLIJK ONTBIJT OXFAM WERELDWINKEL 
ZO 28.01  7u30-11u 

J DE STRINGE (V)

` € 6 (3-6 jaar: € 3 / -3 jaar: gratis) 

` via de leden van de Wereldwinkel

` Lieven.Vandendriessche60@gmail.com of 056 68 04 10.

` Per kaart gaat 1 euro naar de Vlaams-Rwandese vereniging “Umubano”, als hulp bij 

de bouw van een kleuterschool. Contactpersoon voor deze vereniging is Jean-Pierre 

Roobrouck uit Vichte.



VARIA  

BLOEDINZAMELING
WO 03.01  17u30 - 20u J ZAAL ANSOLD

DO 11.01  17u30 - 20u J ZAAL DE LINDE

DI 16.01  17u - 20u  J DE STRINGE

PIROBAKKEN
ZO 14.01 J 'T PARK (T), BIJ BENN EN MIEKE TERRIJN

ZA 20.01  J IN DE SPORTHALLE (A),  BIJ CHRISTA VERKEST, ook op zo 21.01

ZO 21.01  J IN DE LANDOUW (T), BIJ RENAAT EN FIONA LABIE

ZA 27.01  J IN DE BREUGHEL(V), t.v.v. voetbalploeg F.C. Molecule (V)

ZO 28.01  J IN DEN OUDEN KOESTAL (T), t.v.v. rugbyclub Tiegem Tigers (T)

VR 02.02  J IN DE BREUGEL, t.v.v. Motorclub Nuns on the run(V) / ook op zo 4.02

ZA 03.02  J OC GROENINGE(K), om 18u, ook kaarting Gezinsbond Kaster

SPELLENDAG, ZA 06.01 - 14U  J ZAAL ’T SPEY, org. De Pionisten, ook op za 3.02

MOORDDINER, VR 19.01 -19U30  J KERK TIEGEM, los tijdens een 5-gangendiner 

een moord op, €35, org. KVLV Tiegem-Kaster

NIEUWJAARKE ZOETE, ZO 4.02 - 14U30 J OC GROENINGE (K), org. 

Natuurpunt Krekel Anzegem

FEEST  

NIEUWJAARSRECEPTIE 
gemeente Anzegem

ZA 06.01

J DE STRINGE (V) 

20E GROTE KAARTING VOOR 
FRIETEN EN KROKETTEN 

VR 12.01  18u  
J ZAAL DE SPELDOORN(H)

` t.v.v. vinkenmaatschappij “Vzw De 

Dorpszangers”(A)

` iedereen welkom

` ook op za 13.01 vanaf 17u 

SINT-ANTONIUS
winterommegang

ZO 21.01

` Dierenwijding om 9u30 (samenkomst 

vanaf 9u op de parking aan de kerk met 

jenever of dreupel). 

` Optocht van De Paloeder(I) naar de Sint-

Antoniuskerk(I) om 9u45.

` Mis om 10u. 

` Om 11u15 Amerikaans opbod met 

talrijke prijzen en tombola. 

` Lottrekking in café Nieuw Yvegem (1e 

prijs = een geslacht varken). 

` Vanaf 13u middagmaal in ’t 

Smesseplein(I). 

` inschr. 056 77 88 22

` org. Vzw Yvegem Sportief 

NAAR DE ZON 
Schoolfeest

VR 26.01  18u30  
J DE STRINGE (V)

` org. Gemeenteschool De Beukennoot(V) 

19u

Jouw activiteit in de UiT-agenda van februari? Geef die dan voor 
17 januari 2018 door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt 

verdeeld in week van 5 februari en bevat alle activiteiten tot en met  
4 maart 2018.



L E V E N  &  W E L Z I J N

N I E U W :  G R A T I S  J U R I D S I C H  A D V I E S !

Iedereen kan terechtkomen in een situatie die juridische vragen

of problemen met zich meebrengt. We organiseren daarom de

dienst ‘rechtshulp’.

Eén keer per maand kan je in het Sociaal Huis terecht voor 
allerlei vragen rond echtscheidingsconflicten, onderhoudsgeld, 
huurproblemen, erfenisrecht, loonbeslag, …

Een jurist geeft je info / advies en kan je indien nodig doorverwijzen 
naar gespecialiseerde diensten (bv. notaris, vakbond, sociale of 
administratieve diensten, …). Wanneer een gerechtelijke procedure 
noodzakelijk blijkt, zal de jurist je doorverwijzen naar een advocaat.

De jurist biedt een eerste advies en bijstand maar zal je zaak niet 
verder opvolgen of afhandelen. Je krijgt wel een eerste idee van je 
rechten en plichten over alle mogelijke juridische kwesties.

I
J SOCIAAL HUIS, L. BAUWENSSTRAAT 40
` voor alle inwoners van 

Anzegem
` elke tweede dinsdag van de 

maand van 17u tot 18u30
` gratis
` breng alle documenten die 

met jouw problemen te maken 
hebben mee

` op 9 januari, 13 februari, 13 
maart, 10 april, 8 mei, 12 
juni, 10 juli, 14 augustus, 
11 september, 9 oktober, 13 
november, 11 december

PWA WORDT WIJKWERKEN
Het vroegere PWA-systeem is sinds 1 januari omgevormd tot wijkwerken. 
Dit wil werkzoekenden activeren om de kansen naar werk te verhogen.

Werkzoekenden gaan aan de slag bij mensen thuis, in scholen, 
gemeenten, OCMW’s, tuin- en landbouwbedrijven of vzw’s. 
Mogelijke activiteiten zijn: klein tuinonderhoud, kleine herstellingsen 
onderhoudswerken, ondersteuning bij huishoudelijke taken maar ook 
meewerken in tuinbouwbedrijven,...

Als gebruiker betaal je hiervoor 7,45 euro per uur. 

Meer info? www.vdab.be/ wijk-werken of in het Sociaal Huis (Lieven 
Bauwensstraat 40).

08
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S I N T- A N T O N I U S  W I N T E R O M M E G A N G :  T R A D I T I E  O M  T E  K O E S T E R E N
21 januari 2018

In Ingooigem vieren ze nog ieder jaar de Heilige Antonius. De avond voor de viering haalt men de giften 
en offergaven op bij de boeren. Op zondagmorgen start men met de Toontjesprocessie. Deze offerstoet 
wordt gevormd door verenigingen en leerlingen verkleed als pater die een geslacht varken en andere 
giften (zoals levende eenden, ganzen, kippen) meedragen. Op die manier smeken de boeren de zegen 
van Toontje af voor een goed en vruchtbaar voorjaar en voor de bescherming van mens en vee. Na de 
mis kunnen de aanwezigen het reliekbeeldje van Antonius aanraken en volgt de verkoop per Amerikaans 
opbod van de offergaven, met als hoogtepunt de verkoop van het varken. Als afsluiter kan men 
deelnemen aan een eetfestijn.

Om deze traditie levendig te houden maakte de Cultuurdienst een filmpje. Dit wordt op 21 januari in de 
kerk aan het ruime publiek getoond. Tijdens de komende jaren zouden ook de plaatselijke lagere scholen 
aandacht schenken aan het verder in stand houden van dit folkloristisch evenement. Dit alles moet ertoe 
leiden dat deze ommegang waardevol blijft voor de volgende generatie.

ZAAL RESERVEREN?
VANAF NU DIGITAAL!

Sinds 1 januari is het voor 
alle Anzegemse verenigingen, 

organisaties en niet-
Anzegemse verenigingen 

mogelijk om reservaties voor 
de culturele infrastructuur 

digitaal door te geven. 
Hierbij zie je ook altijd de 

beschikbaarheid van de zalen.

Reserveren kan via 
reservaties.anzegem.be. De 

reservatiekalender staat voor

24 maanden beschikbaar. 
Nadat je een aanvraag 

geplaatst hebt, wordt deze 
nog eens bevestigd door de 

Cultuurdienst.

Een handleiding vind je op 
www.anzegem.be/cultuur/ 
digitaalreservatiesysteem. 

Problemen? Contacteer dan de 
Cultuurdienst op 056 68 82 50.

TIP VOOR EEN BIJZONDERE VOORSTELLING VAN GC DE ZINNEN!

Kluizelaar is een beeldende voorstelling over een minihuis. De 
zonderlinge bewoner zegt dat hij niet thuis is, maar we horen hem 
wel. Een spannende en geestige voorstelling over alleen zijn en thuis 
komen. Kluizelaar kreeg een 5*****recensie in de Theaterkrant.

Kluizelaar: bewegingstheater voor kinderen van 2 t.e.m. 5 jaar en 
familie – zo 4 februari – 9u20 & 11u – zaal Ansold - € 7 (€ 1 korting 
leden gezinsbond op kaart) - cultuur@anzegem.be of 056 68 82 50
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G O E D E  V O O R N E M E N S ?  W A T  M E E R  B E W E G E N !

BETER IN JE VEL? DAT
KAN MET “BEWEGEN OP

VERWIJZING!”

Bewegen op verwijzing is een project voor iedereen die 
minder dan 30 minuten per dag beweegt, dagelijks urenlang 
ononderbroken zit of voor mensen met gezondheidsrisico’s (vb: 
hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht, stress, …). Bewegen 
op Verwijzing helpt je op weg naar een actiever leven via 
professionele coaching en een persoonlijk beweegplan.

Interesse? Ga dan eerst even langs bij je huisarts. Deze zal je een 
verwijsbrief meegeven en daarna kan je contact opnemen met je 
coach. Voor onze regio is dit Lies Victor. Samen met haar maak je 
dan een persoonlijk beweegplan: beweeg zonder nadenken tijdens 
dagelijkse activiteiten (neem de trap, fiets naar je werk en wandel 
naar de bakker.) of zet de stap naar sport (joggen, zwemmen of 
fitnessen). Je beweegplan is jou op het lijf geschreven, want jij kiest 
wat er in komt. Je plan geeft je zin om te bewegen en alleen zo hou 
je het veel langer vol.

Hoeveel begeleiding en wat kost de begeleiding door een coach? 
Binnen het project Bewegen op Verwijzing krijg jij tot zeven uur 
individuele begeleiding per jaar.

Jij kiest zelf hoe vaak en hoe lang jij je coach ziet. Je betaalt je 
coach € 5 per kwartier voor een individuele sessie. Heb jij recht op 
een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je € 1 per kwartier. De 
mutualiteit betaalt ook een deel van deze kosten terug. 

Meer info op: www.bewegenopverwijzing.be of bij Dienst Sociaal

Welzijn (tel 056 78 26 23) of de Sportdienst (tel 056 68 02 02).

Geprikkeld door het aanbod? 
Misschien zinnen deze 
lessenreeksen jou ook wel?

AfterworkZumba
J sportzaal Sint-Vincentius
` vanaf dinsdag 9 januari
` 17u15

Yoga
J sporthal van Anzegem
` vanaf dinsdag 9 januari
` 18u

Aerobic
J sportzaal Sint-Vincentius
` vanaf dinsdag 9 januari
` 20u

BBB New Style
J sporthal van Anzegem
` vanaf donderdag 12 januari 
`` 18u

anzegem.be/sportinitiaties
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Woensdag 24 januari 2018 
wordt een namiddag vol 
plezier voor jouw kleuter 

(2de-3de kleuter)! We 
toveren de sporthal van 
Anzegem immers om tot 

een ware zweefjungle met 
trampolines, springkastelen 
en hindernissen. Inschrijven 

via www.anzegem.be/ 
kleuterhappening. Op onze 
website vind je ook meer 

info over de lessenreeksen 
Multimove en Kick@Sport voor 

kleuters en lager.

Deze starten op 10 januari: 
anzegem.be/sportacademie.

V R I J E  T I J D

GRATIS KALENDER 2018 MET BEWEEGACTIVITEITEN VOOR 55+

In deze kalender geven we een overzicht van onze Aktiv+Tour 
activiteiten, wandelingen, fietstochten en lessenreeksen. De 
kalender kan je gratis bij de Sportdienst ophalen.

Aktiv+Tour activiteiten

Twaalf laagdrempelige activiteiten waar plezier en samenzijn 
primeren: danscafé, stadswandeling in Kortrijk, ... Hou 
telkens Aktiv in de gaten voor de concrete info. Wie aan 8 
van de 12 activiteiten deelneemt krijgt op het eind van het 
jaar een mooi aandenken.

Vast aanbod

• Maandelijkse wandeling van ongeveer 7km. Eerste wandeling vertrekt op 30 januari om 14u aan de 
kerk in Avelgem. Deelname is gratis.

• Badminton: op maandag van 17u30 tot 18u30 in de sporthal van Anzegem. 2 euro per les.
 
www.anzegem.be/sportelen

Z W E E FJ U N G L E WERK MEE AAN DE NIEUWE MOUNTAINBIKEROUTE

We willen graag onze mountainbikeroute een upgrade geven en 
daarvoor hebben we jullie hulp nodig! Weet jij enkele leuke paadjes 
die er nog niet inzitten? Of zijn er stukken die je absoluut wil 
behouden? Ook algemene of praktische tips mag je doorgeven. 
(Zou een extra startplaats handig zijn? Wil je een extra kleine lus 
voor beginners, ...) Laat het ons weten!

www.anzegem.be/mountainbikeroute .

UITNODIGING HULDIGING ANZEGEMS SPORTTALENT

Op vrijdag 19 januari 2018 huldigt de gemeente de plaatselijke 
sportlaureaten en de sportfiguur 2017 in de Stringe 
(Ommersheimplein). We geven ook een overzicht van alle 
personen en clubs die een unieke of verdienstelijke sportprestatie 
leverden in 2017. Iedereen is hiervoor welkom. Inschrijven kan via 
sportdienst@anzegem.be (naam en aantal personen).



VOORUITBLIK
Anzegem vrijwilligt

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

een buiten-kans!

Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?
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