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V R I J E  T I J D  B R E E K T  U I T !

GC De Zinnen. Dat is de nieuwe naam voor ons Gemeenschapscentrum. Deze naamsverandering 
en het bijhorende nieuwe logo zijn nog maar eens het bewijs dat er heel wat beweegt op vlak van 
vrije tijd in Anzegem. En dat kan je, inwoner van Anzegem, alleen maar ten goede komen. Met ons 
uitgebreid aanbod voor jong en oud willen we je immers prikkelen om je huis uit te komen!

We mogen toch met enige trots zeggen dat je je in Anzegem nooit hoeft te vervelen. We hebben voor 
iedereen wel iets in petto en zorgen ervoor dat we onszelf voortdurend blijven uitdagen en vernieuwen. 
Zo kreeg niet alleen het Gemeenschapscentrum een nieuwe naam,  maar ook de Jeugddienst onderging 
een make-over. We spreken nu niet meer over Jeugddienst Anzegem, maar wel over Jeugddienst 
DoeKéZot, want bij ons kan de jeugd nog echt jong en helemaal zichzelf zijn.  Daarnaast kochten we de 
locatie voor het nieuwe Jeugdhuis TopeTegaere (aan de Kerkstraat) en bouwen we nu mee verder aan 
een plek waar onze jeugd gerust eens zot kan doen!

En we gaan gewoon verder met zot doen, want eind 2015 lanceerden we de oproep ‘DoeKéZot met 
100.000 euro’. Iedereen mocht in deze campagne mee beslissen over waar en welke speeltoestellen er 
in Anzegem moesten komen. We hielden rekening met jullie reacties, maakten een plan op en stelden 
onlangs een leverancier aan die voor ons natuurlijke speeltoestellen zal maken. Binnenkort zal je daar 
dus het resultaat van kunnen zien.

VRIJE TIJD VOOR IEDEREEN!
Juni is in Anzegem ook de sportmaand bij uitstek met o.a. Dwars door Anzegem en het Sportdorp 
(zie p. 10), maar we organiseren het hele jaar door sportactiviteiten voor jong en oud.  Yoga, BBB, 
mountainbike, wandel- en fietstochten en badminton voor 55-plussers, sportkampen voor de 
allerkleinsten, … 

Daarnaast leveren we enorm veel inspanningen om onze (jeugd)verenigingen en sportclubs op alle 
vlakken te ondersteunen.  Zo geven we hen subsidies, bieden we logistieke ondersteuning en kunnen ze 
gebruik maken van onze uitgebreide (sport)infrastructuur.

Tot slot houden we ook rekening met de inwoners die het financieel niet zo breed hebben. Zij kunnen 
proeven van ons aanbod dankzij de UiT-kansenpas. Met deze pas, die één euro kost, krijgen ze 80% 
korting op de gemeentelijke activiteiten. In de toekomst zullen we ook onze verenigingen aansporen om 
deze UiT-kansenpas te aanvaarden. Zo kan echt iedereen genieten van een welverdiende vrije tijd!
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BEWONERSVERGADERING SITE REYNAERT 
Om de toekomstige bestemming van de site Reynaert in Vichte met de omwonenden af te stemmen, 
organiseren we op 5 juli om 19u30 in De Stringe een infoavond. Voor deze site, die wordt ingesloten 
door de Olekenbosstraat, de Beukenhofstraat en de spoorweg, maken we immers een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan op (=RUP). De site is momenteel bestemd voor bedrijvigheid en wonen. 

I N F O A V O N D  B U I T E N S C H O O L S E  K I N D E R O P V A N G

Mag je kind voor de eerste 
keer naar school in september? 
Of start het in een nieuwe 
school in Anzegem? Dan kan 
het opgevangen worden in de 
gemeentelijke Buitenschoolse 
Kinderopvang. 
 
Omdat we het belangrijk 
vinden je daarover goed te 
informeren en al eens kennis 

met je te maken, organiseren 
we een infoavond waarop we 
onze werking toelichten. Wie 
niet aanwezig kan zijn, is altijd 
welkom tijdens de openingsuren 
of kan een afspraak maken 
om de inschrijving in de 
Buitenschoolse Kinderopvang 
in orde te brengen. Deze 
inschrijving is nodig voordat je 
kind start in de opvang. 

Praktisch

 Zaal Ansold

 
Contact BKO

 Kerkstraat 113 
` 056 71 93 78 – 0476 34 26 88 
` kinderopvang@anzegem.be
` ma-vr: 9u – 12u en op di ook 

van 14u-17u

DI 13.06 20u

M A M A C A F É :  L E K K E R  E N  G E Z O N D !  

We worden om de oren geslagen met tips en 
informatie over gezonde voeding. Maar wat is 
gezonde voeding nu eigenlijk? Hoe leer ik mijn 
kind van fruit en groenten houden? Diëtiste Ann 
Parmentier geeft tips en advies over gezonde en 
lekkere maaltijden en tussendoortjes. 

Het mamacafé zorgt ervoor dat (toekomstige) 
mama’s van baby's en peuters ideeën, tips en 
verhalen kunnen uitwisselen over de opvoeding 
van hun kinderen.  

                                           Achiel en Herctor (Kaankouter 4)
` gratis, maar inschrijven via loka@anzegem.be

DO 8.06 20u
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We organiseren een 
tweedehands verkoop van 
bestelwagens, compresseurs, 
houtbewerkingsmachine, 
grasmaaier, tribune, ... Al de 
goederen kan je bekijken op 
www.anzegem.be/verkoop. Via 
deze weg is het ook mogelijk 
om je bieding door te sturen 
(voor 15 juni!).

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN IN DE NIEUWE 
WEGWIJSBROCHURE EN OP VOERTUIGEN

Wegwijsbrochure

Net zoals twee jaar geleden brengen we opnieuw een 
wegwijsbrochure uit met alle gemeentelijke info. Deze wordt huis-
aan-huis bedeeld.

Interesse om te adverteren? Contacteer Jan De Mulder van Publi-
Touch: tel 0486 72 53 49 of jandemulder@inforegio.be. 

Voertuigen

Via Special Ad zullen we gedurende 4 jaar een of twee gesponsorde 
voertuigen inzetten die dagelijks in het straatbeeld zullen te zien 
zijn. Deze worden gesponsord d.m.v. het aanbrengen van reclame 
voor de lokale bedrijven op het koetswerk. 

Interesse om te adverteren? Contacteer Gerda D’Haene (voor 15 
juni): gerda@specialad.be of 0496 90 61 46. 

Iedere dag kunnen we rekenen op enthousiaste 
vrijwilligers die zich inzetten voor onze gemeente. 

Wens jij ook jouw steentje bij te dragen? Dat 
kan! We zoeken nog ondersteuning voor het 
gemeentelijke busvervoer, natuureducatieve 
lessen, buitenschoolse kinderopvang, 
schoolreftertoezicht en oversteekbegeleiding.

Interesse?

vrijwilligerswerk@anzegem.be of tel 056 69 44 56

www.anzegem.be/vrijwilligerswerk 

A N Z E G E M      V R I J W I L L I G E R S

VERKOOP VOERTUIGEN 
& MATERIAAL

POP-UPCAFÉ IN TIEGEMBOS: 
WIE WIL DIT UITBATEN?

Nu het beheer van Tiegembos in gemeentelijke handen ligt, zouden 
we er tijdens juli en augustus - van vrijdag tot en met zondag - 
graag een pop-upcafé organiseren. Tijdens deze maanden wordt 
Tiegembos druk bezocht en we zijn ervan overtuigd dat met een 
pop-upcafé de aantrekkingskracht van dit bos alleen nog maar zal 
vergroten. Dit kan echter niet in de bestaande gebouwen, dus de 
toekomstige uitbater zal zelf moeten instaan voor de infrastructuur 
(bv. caravan, ‘foodtruck’, …).

Wie interesse heeft, moet zich ten laatste op maandag 19 juni 
(poststempel geldt als bewijs) kandidaat stellen. Dit kan schriftelijk 
naar College van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 
8570 Anzegem.
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Moet je je identiteitskaart of reispas vernieuwen? Hou dan rekening met volgende tips:

De foto moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en de achtergrond licht, effen en zonder schaduw. 
Voor een succesvolle gezichtsherkenning moet je recht in de camera kijken, met een neutrale 
gezichtsuitdrukking en een gesloten mond. Het gezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires 
(behalve om medische of godsdienstige redenen). De ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten altijd 
zichtbaar zijn.

Het belang van een goede foto

Een goede pasfoto is van groot belang om douanecontroles vlot te laten verlopen. Me een foto die niet 
conform is, kan je problemen ondervinden bij het overschrijden van grensposten. Deze worden meer en 
meer uitgerust met e-gates (automatische poorten die werken op basis van gezichtsherkenning). Heb je 
geen goede foto, dan zou het wel eens kunnen dat je aan grensposten meer gecontroleerd zal worden. 

TIPS VOOR JE MAZOUTTANK
De tank op tijd laten vullen en nooit het laatste uit de tank willen. Dat is de sleutel voor een 
goed functionerende verwarming op stookolie. Stook je je tank leeg, zuigen de leidingen 
zich vol lucht en bezinksel en raken de sproeiers en filters verstopt.Wat veel mensen ook 
vergeten, is om geregeld de peildarm aan de buitenkant van de tank te vervangen. Als dit 
‘versterft’ dan lekt de mazout en kan je dus met een grote vervuiling van je grond zitten.!

RATTENBESTRIJDING

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de rattenbestrijding op openbare plaatsen. Bestrijding van 
ratten op privégronden is de verantwoordelijkheid van de eigenaars.  

Hoe hou je ratten weg van je eigendom?

Ratten huizen graag op vochtige en niet te warme plaatsen waar er voldoende voedsel, beschutting 
en water aanwezig. Sluit dus voedselvoorraden af en laat geen etensresten rondslingeren. Verzamel 
huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken en voeder je (huis)dieren ’s morgens spaarzaam.

Toch ratten?

Neem eerst alle oorzaken weg (voedsel, beschutting, water). Plaats bij een kleine populatie klemmen of 
vangkooien. Zijn de diertjes nog niet weg? Dan kan je giftige lokazen plaatsen. Dit gif werkt traag, hou 
er dus rekening mee dat het dier pas na enkele dagen sterft

O P  D E  F O T O  V O O R  J E  E I D  E N  R E I S P A S



kalender 
J A N U A R I

CULTUUR  

PRESENTATIEDAG GC DE 
ZINNEN

DO 08.06

 MENSINDEZAAL(T)

DAGUITSTAP BRUGGE 
VR 9.06   

` Rondleiding in Tillegembos met heks 

Epona, Permekemuseum, middag- en 

avondeten, carpooling 

` afspraak kerk Tiegem

` €57 – leden KVLV Tiegem-Kaster: €50 

` res. 056 68 14 40

` org. KVLV Tiegem-Kaster 

TENTOONSTELLING : 
“Klei en verf ”

ZA 10.06   
 OUDE KERK(V) 

` met werk van Mady Lannoy (keramiek, 

beelden), Magda Verbeke (keramiek, 

beelden), Wivine Van Maelzaeke 

(schilderijen)

` open op za en zo van 14u tot 18u30

` t.e.m. zo 25 

VIVA-VOORDRACHT: 
Cocktails bereiden

VR 23.06  18u30  
 CAFÉ-ZAAL DE SPORTDUIF(A) 

DAGUITSTAP DUINKERKE
ZO 25.06  8u  

 KERK TIEGEM

` zie rubriek Vrije Tijd 

SENIOREN

 
WANDELING (7 KM)

DI 27.06  14u  
 KERK OTEGEM 

` org. Sportdienst Anzegem 

FIETSTOCHT KASTER (20 KM)
DO 29.06  14u  

 OC GROENINGE(K)  

` org. Sportdienst Anzegem

18u30-21u

Seizoen 17.18

Gemeenschapscentrum Anzegem

VARIA

 
OPENSTELLING DEMOPLAATS  
COMPOSTEREN

WO 07.06  16u-18u30  
 RECYCLAGEPARK ANZEGEM

OPENING GROENE 
SPEELPLAATS 
KLEUTERSCHOOL ENGELHOEK

ZA 10.06  14u   

PRIJSKAARTING BIEDEN EN 
MANILLEN

ZA 17.06  17u30  
 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

GROTE VINKENZETTING
WO 21.06  18u30  

 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

QUIZ BEKER VAN DE 
BURGEMEESTER

VR 23.06  19u  
 ZAAL SANICOMFORT, KERKSTRAAT 

131(A) 

` tweede speeldag

` org. Volkse kermis

J U N I



Bekijk onze volledige kalender online of blijf op de hoogte via    ! 

SPORTIEF

 
’T STREUVELSTOERKE
ZA 17.06   13u30

 GEMEENTESCHOOL INGOOIGEM  

` Sportief evenement ter ere van het 

ereburgerschap van Stijn Streuvels / Per 

gelopen ‘toerke’ krijgt elke deelnemer 

een Streuvelsbier of –praline 

` org. Scholen Ingooigem i.s.m. 

Yvegems Oudercomitér

13E KAPELLEKESTOCHT VOOR 
VTT
ZA 17.06   
` Afstanden: 25-35-50-60km   

` org. WTC Wiel in Wiel(V)  

VICHTE CLASSIC VOOR DE 
WEGFIETS

ZA & ZO 17 & 18.06   
` Afstanden zaterdag: 50-70-95-120km 

en zondag 50-70km   

` zaterdag vrije start vanaf 7u tot 13u – 

zondag vanaf 7u tot 9u

` org. WTC Wiel in Wiel(V) 

STAPSTEENTJESWANDELING
ZO 18.06 
` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

WANDELING 
ZO 18.06 
 CAFÉ DE SPORTDUIF(A)
` daarna genieten van een kaasplank 

70E HALLE-INGOOIGEM  
WO 21.06  
` Wielerwedstrijd UCI 1.1 – start in Halle op 

de Grote Markt om 12u45 – aankomst 

voorzien in Ingooigem rond 17u 

` org. Yvegem Sportief

13E HOOITOCHT  
DI 27.06  

 KLEINE KLUIS (G)

` 6-12-18-24 km

` org. De Textieltrekkers(V)

7u-13u30

14u

13u30

7u-13u30

FEEST 

SCHOOLFEEST
VR 23.06

 GEMEENTESCHOOL BEUKENNOOT  

GAPERSFEESTEN ANZEGEM 
ZA 24.06   

 GRASPLEIN LANDERGEMSTRAAT(A)

` Gaperkesverkiezing voor 5e en 6e 

leerjaar: Wie wordt het Gaperke 2017?  

` Live-muziek door “BIOTA (Blame it on 

the Apes)” / optreden coverband “The 

Damnettes” / DJ Set door “Les Mecs”  

STREEKBIERENAVOND MET 
VOLKSSPELEN 

ZA 24.06   
 LOKALEN EN TUIN SCOUTS TIEGEM

32E VOLKSE KERMIS:
EETFESTIJN

ZO 25.06  12u  
 ZAAL SANICOMFORT, KERKSTR. 

131(A) 

` t.v.v. Drieweg CVBA-SO Kruisweg 

Anzegem, MFC De Hoge Kouter BuSO en 

VZW Groep Ubuntu

` inl. 0477 54 66 11

17u30

18u30

 

11 JULI-VIERING
ZO 9.07

 ANSOLD (A) 

` Academische zitting met Vlaams minister 

Ben Weyts  

` 12u30: BBQ

` 14u: optreden van Les Odettes

` inschrijven voor 4.07 via 

11julicomiteanzegem@gmail.com. 

Kaarten ook verkrijgbaar bij de 

bestuursleden van DF Anzegem-Kaster, 

Tiegem-Ingooigem en Vichte

11u30

Jouw activiteit in de UiT-agenda 
van juli? Geef die dan voor 

15 juni door via 
www.uitdatabank.be. Dit 

infoblad wordt verdeeld in week 
van 3 juli 2017
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O P  W E L K E  S O C I A L E  T O E L A G E  H E B  J E  R E C H T ?
Voor de vol ledige info:  Sociaal  Huis (L.  Bauwensstraat 40)  of  www.anzegem.be

ZORGTOELAGE
Voorwaarden: RIZIV-attest (2016) of attest 
FOD Sociale Zekerheid en op 1 januari 2017 
gedomicilieerd zijn in Anzegem.

Bedrag: 70 à 400 euro (naargelang soort attest). 

Aanvragen: In juni.

Cumul: geen combinatie met gezinstoelage.

Wat bij opname in een woonzorgcentrum 
(WZC)? Dan kan men enkel nog in aanmerking 
komen voor de gemeentelijke gezinstoelage. 

TOELAGE VOOR DAGOPVANG

Voor wie? Ouderen of personen met een 
handicap, gedomicilieerd in Anzegem, die thuis 
verzorgd worden en overdag/’s nachts naar een 
dag- of nachtcentrum gaan.  

Voorwaarden: vanaf 65 jaar OF indien jonger 
medisch bewijs dementie voorleggen.

Bedrag: 2 euro per dag.

TOELAGE VOOR KORTVERBLIJF
Voor wie? Ouderen of personen met een 
handicap, gedomicilieerd in Anzegem, die vanuit 
hun thuissituatie tijdelijk opgenomen worden 
in een erkende instelling voor kortverblijf met 
de bedoeling daarna opnieuw thuis verzorgd te 
worden.

Voorwaarden: vanaf 60 jaar OF bewijs handicap 
via RIZIV- of FOD-attest.

Bedrag: 5 euro per dag met een maximum van 60 
dagen per jaar.

TOELAGE PALLIATIEVE THUISZORG

Voor wie? Voor palliatieve thuispatiënten.

Voorwaarden: In de gemeente wonen - een 
gelijkaardige premie verkregen hebben via het 
RIZIV en hiervan een bewijs kunnen voorleggen 

Bedrag: 250 euro. Indien de persoon ondertussen 
overleden is, maar er is een bewijs van storting 
door RIZIV dan is een aanvraag nog altijd 
mogelijk.
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VAKANTIETOELAGE

Voor wie? personen met een handicap of 
langdurig zieken. 

Voorwaarden: De vakantie wordt georganiseerd 
door een sociale vereniging of een erkend 
ziekenfonds. Men moet gedomicilieerd zijn in 
Anzegem, op datum van de aanvang van de 
vakantie, beschikken over RIZIV- of FOD-attest, 
beschikken over een vakantieattest afgeleverd 
door oganisator, het verblijf moet minimum 5 
opeenvolgende dagen duren.

Bedrag: 10% van de deelnameprijs met een 
maximum van 100 euro (slechts één keer per jaar 
aan te vragen).

Aanvragen: Binnen de 3 maand na afloop van de 
vakantie. Breng attest vakantie mee.

TOELAGE VOOR GEZINNEN MET EEN BESCHEIDEN INKOMEN

Bedrag? 25 à 140 euro.

Welk inkomen wordt in aanmerking genomen? Het belastbaar 
inkomen van alle gezinsleden die op 1 januari 2017 op eenzelfde 
adres wonen. Wie in een voorziening verblijft, wordt als 
alleenstaande beschouwd. Het kadastraal inkomen van de eigen 
woning wordt volledig vrijgesteld. Deze van andere onroerende 
goederen worden wel meegerekend.

Inkomensgrenzen: Deze kan je raadplegen in de brochure sociale 
toelagen of via www.anzegem.be

Aanvragen: In de loop van de maand juni. 

Meebrengen: aanslagbiljet belastingen inkomsten 2015 en 
aanslagbiljet onroerende voorheffing 2015 indien andere 
eigendommen dan eigen woning.

Een bioscoopbezoek, een muziekoptreden, een cursus, bosklassen, 
tekenacademie, een daguitstap of vakantie in België zou voor 
iedereen mogelijk moeten kunnen zijn. Indien dit om financiële 
redenen moeilijk is, dan kan het OCMW tussenkomen in de kosten 
hiervoor. 

Meer info en voorwaarden via Sociaal Huis, Lieven Bauwensstraat 
40, tel 056 77 88 28, info@ocmwanzegem.be

ONDERSTEUNING SOCIOCULTURELE- EN VAKANTIEPARTICIPATIE
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J U N I  =  S P O R T M A A N D !

Op zaterdag 24 juni vindt er een heus Sportevent in onze 
gemeente plaats. Er is de loopwedstrijd Dwars door Anzegem, 
maar daarnaast is er ook de Sportbeurs met een unieke attractie 
waarmee je tot 12 meter hoog kan fietsen! Wie durft?

Verschillende sportclubs geven vrije initiatielessen (bv. voetbal, 
korfbal, tennis, badminton, volleybal, turnen, karate, ... ) en je kan je 
ook wagen aan diverse sportproeven, voor jong en minder jong. 

The Special one!

Als eyecatcher kun je dit jaar maar liefst 12m omhoog fietsen! Er 
staat een vertical bike-attractie waarmee je per twee om het snelst 
naar boven kunt fietsen en daarbij een ongelooflijk mooi uitzicht kan 
meepikken. Durf jij dit aan?!

Elektrische fietsen en bakfietsen

Om 13u30 kun je bij een erkend lesgever van Pasar terecht voor al je 
vragen over elektrische fietsen en je kan er verschillende modellen 
uittesten. Daarnaast kan je ook van 13u30 tot 17u30 verschillende 
gezinsfietsen proberen (bakfiets, fietskar, …). 

Dwars door Anzegem

Kidsrun

1e-3e kl - 100m - 15u40

1e-2e lj - 400m - 15u50

3e-4e lj - 600m - 16u

5e-6e lj - 1km - 16u10

Prestatierun

Voor alle leeftijden is er de keuze tussen 5 en 10km. Beide reeksen 
starten om 16u30. Podia voor verschillende klassementen.

I
Sportdorp

• Vanaf 13u30 - in en rond 
sporthal Torrebos.

• Ga naar het onthaal en ontvang 
je sportdorpkaart.

• Neem deel aan verschillende 
sporten en ontvang een leuk 
gadget!

• Gratis.

• www.anzegem.be/sportdorp

Dwars door Anzegem

• Voorinschrijving tot 21 juni via 
de website: € 3 kidsrun of € 6 
prestatieloop.

• Dag zelf vanaf 14u: € 4 kidsrun 
(tot 15u15) of € 8 prestatieloop 
(tot 16u).

• www.dwarsdooranzegem.com

PRAKTISCH
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“DUINKERKE”, IN HET SPOOR VAN DE HELDEN VAN 1940 EN 2017

In mei-juni 1940 hadden de Duitse legers honderdduizenden geallieerde soldaten in en rond Duinkerke 
volledig omsingeld. De enige uitweg was de Noordzee. In 9 dagen tijd werden er in totaal 338.000 
soldaten succesvol geëvacueerd in het kader van Operatie Dynamo. 

Rond dit thema organiseert de culturele raad een tweeluik, met als start een busuitstap naar Duinkerke 
op zondag 25 juni. We vertrekken om 8u met de bus aan de kerk in Tiegem. Op het programma:  
geleid bezoek aan het Fort des Dunes in Leffrinckoucke, lunch in Duinkerke, dynamo Tour met bus en 
vrije tijd in Malo-les-Bains. De thuiskomst is rond 19u30 voorzien. Voor deze uitstap betaal je 40 euro 
per persoon (inclusief busvervoer, begeleiding, middagmaal). 

Op dinsdag 25 juli spreken we dan samen af om 19u aan Kinepolis Kortrijk voor een avondje film. In de 
Hollywoodproductie “Dunkirk” maak je kennis met de plaatsen die bekend geworden zijn door Operatie 
Dynamo. De deelnameprijs hiervoor  bedraagt € 10. 

Inschrijven voor één of beide onderdelen moet voor 19 juni via cultuur@anzegem.be of 056 68 82 50.

NIEUWE OPENINGSUREN VOOR BIB ANZEGEM
Om jullie nog beter van dienst te zijn, hebben we de openingsuren van de hoofdbibliotheek 
aangepast. Het aantal openingsuren blijft gelijk (20u per week), maar er is gekozen voor 
meer uniformiteit: telkens tot 19u, aansluiting op de schooluren en de momenten van de vrije 
tijdsactiviteiten op de site Torrebos. Op zaterdag is de bib ook over de middag open!

ma: 16u-19u | wo: 13u-19u | do: 16u-19u | vr: 15u-19u | za: 11u15u

Aan de openingsuren van de bibliotheken in Ingooigem en Vichte verandert er niets. 
Voor meer info: www.anzegem.be/bibliotheek of haal je bladwijzer in de bib!
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Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?
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Het vijfde leerjaar van de Vichtse gemeenteschool De Beukennoot 
ging met de titel Fairtradeklas 2017 naar huis! 

Lucien Cosaert & Cecile Mespreuve vierden 
hun 60-jarige huwelijk!
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