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Anzegemnaren 
over hun opmerkelijk jaar

Infomoment
nieuw zwembad op 12 januari

Kinderopvang
heeft een nieuwe stek

G E M E E N T E L I J K

N I E U W S

J A N U A R I

2 0 1 7



ZWEMBAD / KERK
Dit jaar zal er veel duidelijk worden over de heropbouw van de kerk in 
Anzegem en het nieuwe zwembad (zie p. 4). Voor de kerk hebben we een 
architectenbureau aangesteld en binnenkort kunnen we jullie al concrete 
plannen voorleggen.

 

OPENBARE WERKEN
Verkeersveiligheid is en blijft een speerpunt van deze legislatuur. We zullen 
de voetpaden in de Vlaschaardstraat, Paul Wielemansstraat en Molendreef 
(her)aanleggen en in een gedeelte van de Steenbruggestraat komt er een 
fietspad. De Buyckstraat en de Waregemstraat zullen we ook volledig 
vernieuwen.

RADICAAL DIGITAAL
In 2017 blijven we timmeren aan de digitale weg: uitbreiding van het  
e-loket waardoor je heel gemakkelijk documenten van thuis uit kunt 
aanvragen en een digitaal reservatiesysteem voor het verhuur van 
onze gemeentelijke infrastructuur. Daarnaast zijn we nu al bezig met 
de verkiezingen van 2018, want dan willen we jullie elektronisch laten 
stemmen. En dit als een van de eerste ‘kleinere’ gemeenten in België!

WAT BRACHT 2016?
2016 was een ‘boerenjaar’ voor 
de jeugd: een nieuw lokaal voor 
de KAJ Anzegem, KLJ Tiekakewa 
kon verhuizen, de oprichting van 
het Jeugdhuis ‘Tope Tegare’ en we 
schreven een speelvisie uit.

In februari openden we trots het 
Sociaal  Huis en konden we zo 
onze dienstverlening in Vichte nog 
wat uitbreiden.

2016 was ook het jaar waarop 
we op toerisme hebben ingezet: 
verrijking zachte ring, lancering 
van toeristische app (quest’l), 
aankoop herdenkingsheuvel aan de 
Landergemstraat …

En zo kan ik voor 2016 en voor 
2017 nog wel eventjes doorgaan. 
Dankzij een goede samenwerking 
in het bestuur hebben we opnieuw 
heel wat kunnen realiseren en 
ook in 2017 zullen we er opnieuw 
invliegen!

Een schitterend 
2017 gewenst!

Claude Van Marcke

Burgemeester
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BESTE ANZEGEMNAAR,

Ik wens je een warm en vreugdevol 2017 toe. 2017 wordt het jaar van 
de vernieuwing en het bewijs hiervan heb je nu al in handen. Aktiv 
kreeg namelijk een grondige facelift. Daarnaast staan er weer heel wat 
boeiende projecten op stapel om van Anzegem een plaats te maken 
waar het nog beter leven is.

I N T R O

“2017 in 
één woord? 
Boeiend!”
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ZWEMMER 

JONAS COREELMAN 
25 JAAR /  VICHTE

Jonas miste op een haar na de 
Olympische Spelen, maar verbrak 
wel het 18 jaar oude Belgische 
record van Fred Deburghgraeve op 
de 50 meter schoolslag in klein bad.

JOURNALISTE 

ANNELEEN DESEYN 
26 JAAR /  ANZEGEM

Anneleen maakt de wereld  
een beetje minder zuurder met 
haar taarten. Staat meestal achter 
de camera, mag nu eens op  
de voorgrond staan.

WIELRENNER 

SEP VANMARCKE 
28 JAAR /  ANZEGEM

Deed tijdens de grote  
koersen in 2016 een paar keer  
ons hart stilstaan.

“Een punt achter  
  mijn zwemcarrière zetten”

WAT HEEFT 2016 VOOR JE BETEKEND?

JONAS “Het moest mijn jaar worden, met als kers op de taart een ticket voor 
de Olympische Spelen. Door een tegenvallend EK heb ik me niet kunnen 
plaatsen. De teleurstelling was gigantisch. Het zwemmen kon me dan ook 
tijdelijk gestolen worden, maar ik wou geen afscheid in mineur. Daarom ben 
ik nog tot aan het WK doorgegaan.”

ANNELEEN “In 2016 kwam ik in Anzegem wonen. Eerlijk? Ik had het gemist. 
Naar iedereen kunnen knikken in het passeren met de fiets. Tiegemberg 
oplopen met de wind in de rug. Opstaan met de kippen en het gekraai van 
de haan van de buren: héérlijk. In 2016 werd ik ook correspondent voor de 
Krant van West-Vlaanderen voor Anzegem. Ik ontmoette ongelooflijk veel 
mensen met een eigen verhaal die me iedere keer opnieuw weten te raken. 
De gewone mens zoals hij is: dat is schoonste voor mij.”

SEP “2016 was een heel speciaal jaar. Ik trouwde met Hanne en eind 
september werd ons eerste kindje Lucie geboren. Daarnaast was het 
sportief ook een goed jaar, met een sterk voorjaar en middenseizoen.”

De volledige interviews kan je lezen op anzegem.be

WAT BRENGT 2017?

JONAS “Ik zet nu een punt achter 
mijn carrière. Ik heb ervan genoten 
en het voelt als de beste keuze. 
Binnenkort start ik met een 
job in de autosector. Een grote 
verandering, maar met meer ruimte 
voor andere zaken.”

ANNELEEN “Een reis naar  
Argentinië , een marathon die ik 
t.v.v. de muco-vereniging zal lopen 
en ik ga opnieuw taarten bakken!”

SEP “Ik hoop vooral sportief een 
sterk jaar te beleven, waarbij ik 
probeer een stapje beter te doen 
dan de voorbije jaren. Ik werk er in 
elk geval hard voor.”

I N T E R V I E W :  A N Z E G E M N A R E N  O V E R  H U N  O P M E R K E L I J K  J A A R
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TE KOOP

Ben je benieuwd naar onze plannen met het nieuwe zwembad aan het Ommersheimplein? 
Wil je graag de exacte locatie weten? Spring dan gerust eens binnen tijdens het infomoment. 
Dit vindt plaats op donderdag 12 januari in de bibliotheek van Vichte (vroegere 
raadszaal gemeentehuis, Ommersheimplein 4). We zijn er van 16u tot 20u30 om je een 
woordje uitleg te geven en te luisteren naar jouw opmerkingen en suggesties.

INFOMOMENT ZWEMBAD

STOELEN RAADSZAAL VICHTE 
Onlangs verhuisde de uitleenpost van de bib 
Vichte naar de raadszaal aan de Beukenhofstraat. 
Dat wil zeggen dat we de stoelen die vroeger in 
de raadszaal stonden niet meer nodig hebben. 
Wie interesse heeft in deze stoelen, kan deze 
- per 6 – kopen. Biedingen (voor zes stoelen) 
kunnen onder gesloten omslag tegen 31 januari 
2017 opgestuurd worden naar Gemeente 
Anzegem, Bieding stoelen Vichte, De Vierschaar 
1, 8570 Anzegem. Vergeet je contactgegevens 
niet te noteren en vermeld daarbij of je voor de 
‘bruine’ of de ‘beige’ stoelen gaat.

GRACHT VERSTOPT ? 
LAAT HET ONS WETEN
Grachten vormen een open afvoer- en infiltratiesysteem 
voor regenwater. Ze zijn groter dan (riool)buizen, 
waardoor plotse, grote hoeveelheden regenwater beter 
opgevangen en tijdelijk bijgehouden worden. Zo daalt 
het risico op overstromingen. Het is dan ook belangrijk 
dat we weten als er een gracht verstopt/vol zit. Laat 
ons dit dus gerust weten via dienst Openbare werken: 
tel 056 69 44 36 of openbare.werken@anzegem.be.

HOU OOK IN DE WINTER REKENING MET DE DIEREN
Dieren kunnen de koude beter verdragen dan de mensen, maar toch moet 
je bij vrieskou en sneeuwval altijd waakzaam zijn. Paarden en runderen 
hebben bij droog weer weinig last van lage temperaturen, terwijl schapen 
en geiten iets minder koudebestendig zijn. Zij worden dan ook beter 
binnengehaald. Bij neerslag en wind is het belangrijk dat er voor runderen 
en paarden voldoende beschutting, drinken en eten is, anders horen zij ook 
thuis in de stal.
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55-PLUSSERS

ONTDEK IPAD/IPHONE MAANDAG  9u - 11u45  1ste les: 30.01.2017  €90 excl. handboek

In deze opleiding ga je aan de slag met je eigen iPad/iPhone en maak je kennis met de belangrijkste instellingen en apps.

HAAL MEER UIT INTERNET DINSDAG  9u - 11u45  1ste les: 31.01.2017  €100

Deze cursus richt zich tot cursisten die op een gestructureerde manier willen kennismaken met de wereld van het internet. 

MULTIMEDIA 1: WERKEN MET FOTO’S DINSDAG  13u15 - 16u  1ste les: 31.01.2017  €100

In deze cursus leren we CD’s en DVD’s branden. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het omgaan met digitale foto’s: hoe zet je 

je foto’s op computer, hoe kan je ze laten afdrukken of een digitaal album samenstellen…

PHOTOSHOP ELEMENTS 1 DONDERDAG  9u - 11u45  1ste les: 02.02.2017  €100

In deze opleiding leer je op een eenvoudige manier foto’s verbeteren, eenvoudige kaartjes ontwerpen voor verjaardag, geboorte…

VOOR IEDEREEN

ONTDEK DE ANDROID SMARTPHONE OF TABLET ZATERDAG  9u - 11u45  1ste les: 04.02.2017  €65

In deze opleiding ga je aan de slag met je eigen tablet/smartphone en maak je kennis met de belangrijkste instellingen en apps.  

(belangrijk: de cursus Android is gebaseerd op een Samsungtablet of -telefoon).

 20 lessen  geen lessen tijdens de schoolvakantie

 vroeger PC-lokaal gemeenteschool Vichte (Beukenhofstraat 38) 

 40 lessen

 Gemeenteschool Vichte 

COMPUTERLESSEN

INSCHRIJVEN bij Dienst Sociaal Welzijn: L. Bauwensstraat 40 // dienstsociaalwelzijn@anzegem.be // 056 78 26 23

( H ) E E R L I J K  O N T B I J T  O X F A M  W E R E L D W I N K E L

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

 Verkrijgbaar via leden van de Wereldwinkel of 

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

 Per kaart gaat 1 euro naar het ontwikkelingsproject  

“Samaccol Plus” voor de bouw van een internaat in  

Binshua/Nkambe Kameroen. Dit project wordt  

ondersteund door Kristel Brys.

NIEUWE OPENINGSUREN!

De openingsuren van de Oxfam Wereldwinkel zijn 
nu afgestemd op de openingsuren van de Bib. De 
winkel is open op woensdagavond van 17u30 tot 19u 
en op zaterdag van 10u tot 12u. Iedereen van harte 
voor de aankoop van eerlijke voedingsproducten ten 
voordele van de kleine producent in het zuiden!

Iedereen is van harte welkom op het jaarlijks  
ontbijt van Oxfam Wereldwinkel Anzegem, op zondag 
29 januari 2017 van 7u30 tot 11u in zaal De Stringe. 



kalender 
J A N U A R I

CULTUUR  

FOTOTENTOONSTELLING
150 foto’s van Fotoclub Diafo

MA 02.01

J WZC TER BERK

 Nog tot juni dagelijks te bezichtigen 

tijdens de openingsuren van het Ter Berk

BELGIAN BRASS MEETS  
OLE EDVARD ANTONSEN

ZO 08.01  17u  
J SINT-STEFANUSKERK

 Basisprijs: €18 – kind: €15

 Org. Anzegems Orgelcomité,  

KMM De Eendracht, KH De Eendracht 

VIVA-VOORDRACHT: 
“KRUIDENSIROOP”

VR 20.01  18u30  
J CAFÉ DE SPORTDUIF

TOAST LITERAIR
Junior Journalist

ZO 22.01  10u30  
J BIB ANZEGEM

 Org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

VIVA-VOORDRACHT: 
“PATIËNTENRECHTEN” 
+ WAFELBAK

DI 24.01  14u30  
J CAFÉ DE SPORTDUIF

HULDIGING CULTUREEL 
VERDIENSTELIJKE PERSONEN

VR 27.01  20u  
J ZAAL ANSOLD

SPORTIEF  

HULDIGING 
SPORTLAUREATEN 2016 

VR 20.01  20u  
J DE STRINGE

21E OMLOOP VLAAMSE 
ARDENNEN / VTT 

ZA 28.01  8u - 14u  
J ’T SMESSEPLEIN 

 Mountainbiketocht met keuze uit  

vier afstanden (35-45-55-75 km)

 Org. SV Ingooigem  

i.s.m. Yvegem Sportief

SENIOREN  

VOORDRACHT: 
“Het fysieke, emotionele en mentale 

aspect van de voeding”

DI 17.01  14u  
J GASTHOF ’T PARK

 Door dhr. Koen Margo

 Org. Vief Anzegem

 056 68 73 10

FEEST  

NIEUWJAARSRECEPTIE 
GEMEENTE ANZEGEM 

VR 06.01  19u  
J ZAAL DE STRINGE

19E GROTE KAARTING 
voor frieten en kroketten (Lutosa)

t.v.v. vinkenmaatschappij “VZW De 

Dorpszangers”

VR 13.01  vanaf 18u  
J ZAAL DE SPELDOORN

 Iedereen welkom

 Ook op zaterdag 14.01, vanaf 17u.

PRIJSKAARTING  
BIEDEN EN MANILLEN

ZA 14.01  17u30  
J CAFÉ DE SPORTDUIF

KAASAVOND KVLV 
INGOOIGEM

ZA 28.01  18u  
J ZAAL DE LINDE INGOOIGEM

 €15 – kind: €8

WIJNAVOND 
VBA ANZEGEM-CENTRUM

ZA 04.02  19u  
J ZAAL DE PALM IN DE SCHOOL ZELF

 kaarten (€ 5) via ouderraad en  

aan de deur

KAARTING  
voor verse groenten en fruit

ZO 05.02  doorlopend van 9u tot ...  
J DE LINDE

 Org. Landelijke Gilden Vichte-Ingooigem

©GEERT VAN EECKHOUT
FOTOTENTOONSTELLING WZC TER BERK

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE ANZEGEM



JEUGD  

BUDDY: DONUTS
DI 03.01  9u  

 4e-6e leerjaar

 Kleine Kluis

 Org. Jeugddienst Anzegem

BUDDY: RUDOLF VIERT KERST
WO 04.01  13u30  
 2e-3e kleuter

 Kleine Kluis

 Org. Jeugddienst Anzegem

BUDDY: KRIEBELCAKE
WO 04.01  9u  
 1e-3e leerjaar

 Kleine Kluis

 Org. Jeugddienst Anzegem

BUDDY: MAGISCH LICHT
DO 05.01  9u  
 4e-6e leerjaar

 Kapoen

 Org. Jeugddienst Anzegem

BUDDY: SCHUDDEBOLLEPATS
DO 05.01  13u30

 2e-3e kleuter

 Kapoen

 Org. Jeugddienst Anzegem

BUDDY: SNOTTERENDE 
KERSTMAN

VR 06.01  9u  
 1e-3e leerjaar

 Kapoen

 Org. Jeugddienst Anzegem

VARIA  

BLOEDINZAMELING
WO 04.01  17u - 20u  J ZAAL ANSOLD

DO 12.01  17u - 20u  J ZAAL DE LINDE

DI 24.01  17u - 20u  J DE STRINGE

PIROBAK 
ZO 08.01  J IN ’T PARK  Bij Benn en Mieke Terrijn
ZA 14.01  J IN DE SPORTHALLE  Bij Christa Verkest
ZO 15.01  J IN DE SPORTHALLE  Bij Christa Verkest
ZO 15.01  J IN DE LANDOUW  Bij Renaat en Fiona Labie
ZA 28.01  J IN HET MOLENHUIS  t.v.v. voetbalploeg F.C. Molecule
VR 03.02  J IN DE BREUGEL  t.v.v. Motorclub Nuns on the run
ZO 05.02  J IN DE BREUGEL  t.v.v. Motorclub Nuns on the run

PIROBAK + KAARTING GEZINSBOND KASTER
ZA 04.02  18u  J OC GROENINGE

TRADITIONELE NIEUWJAARSWANDELING
ZO 08.01   Org. Davidsfonds

NIEUWJAARKE ZOETE
ZO 05.02  14u30

 Parking tegenover Schaagstraat op de hoek van de Vichtsesteenweg

 Org. Natuurpunt Krekel Anzegem

Jouw activiteit in de UiT-agenda van februari? Geef die dan voor 
12 januari door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in 
week van 30 januari en bevat alle activiteiten tot en met 3 maart 2017.

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

CULTUURTROFEE 2015
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NIEUWE SCHEPEN EN 
OCMW-VOORZITTER VANAF 
1 JANUARI 
Zoals in het begin van de legislatuur afgesproken werd, 
geeft Mia Tack-Defoirdt begin volgend jaar de fakkel 
door aan Jolanta Steverlynck-Kokoszko. Net als haar 
voorganger zal zij de functie van OCMW-voorzitter 
combineren met die van schepen van Sociale zaken, 
Senioren, Gezin, Kinderopvang & Gelijkekansenbeleid en 
Armoedebestrijding.

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

OCMW ZOEKT ENTHOUSIASTE
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
Voltijdse functie met een contract van 
onbepaalde duur. 

EEN GREEP UIT HET TAKENPAKKET
• Je staat in voor diverse administratieve 

taken: verwerking van aanvragen voor 

verwarmingstoelagen/stookoliepremies, de 

opvolging van sociale betalingen (o.a. leefloon), 

voorbereiding en verwerking van diverse 

tussenkomsten (o.a. socio-culturele participatie), 

administratieve ondersteuning van de lokale 

adviescommissies (LAC energie en water) …

• Administratieve ondersteuning en 

secretariaatswerk in functie van de OCMW-raad.

PROFIEL
• Je werkt vlot met de computer

• Je bent flexibel en stressbestendig

• Je werkt zelfstandig, bent administratief sterk en 

klantvriendelijk

De volledige functieomschrijving en de 
toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 
vind je op  www.ocmwanzegem.be. Hou er 
rekening mee dat kandidaturen uiterlijk op  
6 februari 2017 binnen moeten zijn.

CONTACTGEGEVENS

voorzitter.ocmw@anzegem.be
056 77 88 28 of 0476 22 30 51
Sociaal Huis, Lieven Bauwensstraat 40 (op afspraak)

VERJAARDAGSBEZOEKJES
Geboren in 1937? Dan komt ANNAH op bezoek om je te  
feliciteren met jouw verjaardag. Bovendien krijg je ook een woordje 
uitleg over wat ANNAH (= Anzegems Netwerk voor Aanvullende Hulp) 
misschien voor jou kan betekenen. Maar ook de 85-plussers die  
nog thuis wonen, worden eind januari verrast door de vrijwilligers  
van de seniorenadviesraad. 

Voor de bewoners van de plaatselijke woon- en zorgcentra wordt in 
het voorjaar een koffienamiddag georganiseerd.



ALLE KINDEREN GELIJKE KANSEN 

Met Boekstart schenken we ouders van jonge kinderen op 
verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd een 
boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek.  
Zo moedigen we ouders aan  hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes 
en de bibliotheek te laten ontdekken. Bij de geboorte wordt het 
eerste pakket meegegeven door de dienst burgerzaken. Op de eerste 
verjaardag ontvangen de ouders een uitnodiging om het peuterpakket 
te komen ophalen in de bib. En als de kinderen twee jaar zijn,  
krijgen ze nog een boekje. 

VOORLEZEN? ER VROEG MEE BEGINNEN!

Aan kinderen tussen 2 en 5 wordt veel voorgelezen. Daarvoor vinden 
veel ouders hun kind nog te jong. Gedeeltelijk is dit natuurlijk het geval, 
want ze kunnen nog niet echt een verhaal volgen. Maar met een jonge 
baby (3/4 maanden) kan je wel al naar plaatjes kijken en de dingen 
benoemen die je ziet. Het is belangrijk te kiezen voor een boek met 
eenvoudige en duidelijke tekeningen en langer dan een paar minuutjes 
hoeft dit niet te duren. Vanaf 9/10  maanden kan je starten met het 
voorlezen van simpele verhaaltjes. Vooral deze op rijm vallen erg in de 
smaak bij deze leeftijdsgroep.

Kom eens langs in de bib en ontdek wat wij voor deze jonge peutertjes 
te bieden hebben.

Sinds 2011 wil de bibliotheek met het 
project Boekbaby’s (nu Boekstart) 
ouders met hun kleine kinderen laten 
genieten van boeken.  Kinderen die al 
vroeg kennismaken met boeken blijken 
taalvaardiger, kunnen sneller lezen en 
beter rekenen. Samen in een boekje 
kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, 
versjes leren kennen, verhaaltjes 
vertellen en beluisteren, haalt bovendien 
de band tussen ouders en kinderen 
aan. Het is ‘quality time’, goed voor een 
levenslange herinnering aan warme 
momenten en geborgenheid.

V R I J E  T I J D

V R I J E  T I J D

OP DE KOFFIE MET  
KRISTIEN HEMMERECHTS
ZO 22.01  15u  J BIB VICHTE

 i.s.m. Davidsfonds Vichte

 € 4 / € 3* (leden Davidsfonds/bib)

 Inschrijven voor 18/01 via de bib  

tel 056 68 14 22 of bibinfo@anzegem.be

Schrijfster Kristien Hemmerechts is te gast in het Lijsternest.  
Als echtgenote van overleden dichter Herman De Coninck is zij van  
alle markten thuis. In haar recentste werk deelt ze haar notities over 
haar gevecht tegen borstkanker.

VOORLEZEN:  GOED VOOR 
LEVENSLANGE HERINNERINGEN

09

©MIKE NICOLAASSEN
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Ook buiten hebben ze mogelijkheden genoeg om zich naar hartenlust 
uit te leven. Op woensdagnamiddag en vakantiedagen kunnen kinderen 
deelnemen aan een gevarieerd aanbod van activiteiten. 

INSCHRIJVEN BIJ  DE KINDEROPVANG?
• Maak een afspraak of kom langs op de infoavond
• Vul een schriftelijke overeenkomst in
• Lees het huishoudelijk reglement

Als de documenten in orde zijn ontvang je een login en paswoord en  
kan je online reserveren. Dit is nodig voor woensdagnamiddagen, 
schoolvrije dagen en vakantiedagen. 

Gemeente Anzegem staat in  
voor de buitenschoolse 
kinderopvang van kinderen van 
2,5 tot 12 jaar. Kinderen kunnen 
voor en na schooltijd naar eigen 
keuze en op eigen ritme spelen 
met hun vriendjes en dit onder 
professioneel toezicht.

Een overzicht van alle erkende en niet erkende kinderopvangen  
vind je op www.anzegem.be/kinderopvangen.

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

VERHUIS BUREEL 
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Vanaf 16 januari  
verwelkomen de coördinatoren  

en administratieve medewerkers  
jullie in hun nieuw bureel boven  

de bib in Anzegem.

PRAKTISCH

MA-VR: 9u - 12u
DI: 14u - 17u 
kinderopvang@anzegem.be
Nieuw telefoonnummer: 
056 71 93 78



11V R I J E  T I J D

SPORTELACTIVITEITEN VOOR 55+
Het volledige aanbod aan beweegactiviteiten hebben we ook dit jaar in een 
kalender gestopt. Je kan deze gratis krijgen bij de Sportdienst. 

AKTIV+TOUR ACTIVITEITEN
Twaalf laagdrempelige activiteiten waar plezier en samenzijn primeert.  
Hou Aktiv in de gaten voor de concrete info!

VAST AANBOD 
Maandelijkse wandelingen van 7 kilometer. Beginnen doen we op 31 januari 
om 14u aan de kerk in Zwevegem. Badminton: iedere maandag van 17u tot 
18u in de sporthal van Anzegem (€2 per les). 

www.anzegem.be/sportelen

LEEF JE UIT 
NA SCHOOL!
We willen zoveel mogelijk kinderen 
laten bewegen en daarom starten 
we met Sportsnacks! Een 10-les-
senreeks rond bewegen en spelen 
net na de schooluren. Hier proef je 
van tik- en balspelen, klimmen en 
klauteren, badminton, basketbal, 
trampoline, turnen, trefbal en veel 
meer! Deze reeks is er zowel voor 
kleuters als voor leerlingen uit het 
1ste tot 3e leerjaar. De turnleer-
kracht haalt de kinderen direct na 
school op en neemt ze mee naar 
de sportruimte. Kinderen kunnen 
daarna naar de opvang.

PRAKTISCH

ANZEGEM DI  16u15  
• kleuter J Sporthal
• 1-3e leerjaar J Sporthal 

VICHTE DI  16u15

• kleuter J t Spey
• 1-3e leerjaar J Sporthal

INGOOIGEM DO  16u15  
• kleuter J Vrije basisschool 

PRIJS: € 20

Opgepast: deze reeksen gaan 
pas door als er voldoende 
inschrijvingen zijn!

www.anzegem.be/sportsnacks

ZWEEFJUNGLE VOOR 2E-3E KLEUTERS
Woensdag 25 januari 2017 wordt een namiddag vol plezier voor 
jouw kleuter! We toveren de sporthal van Anzegem  om tot een 
ware zweefjungle. Zweef mee over de trampolines, spring door de 
bossen van de springkastelen, omzeil de hindernissen en overwin de 
sterkste leeuwen! Deelname is gratis en voor iedere sportieveling 
is er een gratis drankje. Inschrijven kan via de flyer die verdeeld 
wordt in de scholen of via www.anzegem.be/kleuterhappening 

GOEDE (SPORT)VOORNEMENS  
VOOR GROOT EN KLEIN?
Voor de volwassenen starten we in de tweede week van januari 
opnieuw met zumba, yoga, aerobic en BB New Style.  
www.anzegem.be/sportinitiaties

Ook de lessenreeksen Multimove en Kick@Sport voor de kinderen 
gaan die week van start. 
www.anzegem.be/sportacademie

S P O R T



VOORUITBLIK
De financiën van de gemeente
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Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Jouw foto op onze backcover?
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BEGELEIDSTERS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 
ZAMELDEN GELD IN VOOR BEDNET


