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HET MOMENT OM ONZE ORGANISATIE
TE VERNIEUWEN EN TE VERSTERKEN
OP MAAT VAN ONZE INWONERS.
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Begin dit jaar besliste het gemeentebestuur site Escolys
(Heirbaan) aan te kopen. Deze site
is volgens het bestuur immers
een buitenkans om daar een
doorgedreven centralisatie van de
gemeentelijke dienstverlening te
realiseren. Omdat heel wat personeelsleden nieuwsgierig naar de
locatie waren, namen we ze vorige maand al eens mee op ontdekkingstocht door de gebouwen.
Escolys is een voormalig interieurstoffenweverij die vorig jaar de
boeken neerlegde. Het is een grote
site (57.500m2 oppervlakte, waarvan
16.700m2 bebouwd) waarop er heel
wat mogelijk is, bijvoorbeeld het samenbrengen van bepaalde diensten.
Nu zit de gemeentelijke dienstverlening verspreid over de deelgemeenten. De diensten zitten vaak in
verouderde en te krappe gebouwen,
waardoor het moeilijk is om een
kwalitatieve dienstverlening uit te
bouwen. Dit bemoeilijkt de interne
organisatie, vraagt veel onderhoudskosten aan de gebouwen en is voor
onze inwoners soms verwarrend.
Meteen is de aankoop van Escolys

ook het moment om onze organisatie te vernieuwen en te versterken en
dit op maat van onze inwoners.
Hiervoor 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. Het is de bedoeling dat we
tot een mooi plan komen waarbij we
niet alleen oog hebben voor wat er
allemaal in Escolys zal komen, maar
ook voor wat er zal gebeuren met de
bestaande gemeentelijke gebouwen
die leeg zullen komen te staan.
We zullen ook onze dienstverlening
tegen het licht houden. 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.
Er moeten dus heel wat beslissingen
genomen worden en daarom willen
we niet over één nacht ijs gaan. Al
onze keuzes moeten weldoordacht
zijn. We willen een plan met een
visie op lange termijn. Niet alles van

dat plan zal in één keer gerealiseerd
kunnen worden. We zullen vooraf
prioriteiten bepalen en dan alles
gefaseerd uitvoeren, waarbij we
rekening houden met het beschikbare budget.

MEERJARENPLAN
Het hele Escolys-verhaal wordt
ook meegenomen in het meerjarenplan. Een meerjarenplan bevat
de beleidskeuzes van het nieuwe
bestuur en de ﬁnanciële vertaling
ervan voor de volledige bestuursperiode (2020-2025). Het plan
bestaat uit een strategische en
financiële nota en een toelichting.
Het is het actieplan om Anzegem
te besturen.
Het meerjarenplan wordt tijdens
de gemeenteraad van maandag
16 december voorgesteld (vanaf
18u). Iedereen is hierop welkom.
Daarnaast ontvangt iedere inwoner in de loop van deze maand
ook nog een folder, met daarin
heel wat info over het meerjarenplan.

HEF MET ONS HET GLAS OP 2020!
za 11 januari | 19u-23u (deuren open om 18u)
De Stringe (Ommersheimplein 5) | Inschrijven voor
3.01 via www.anzegem.be/nieuwjaarsreceptie of
tel 056 69 44 40
Busvervoer
Wij leggen opnieuw twee bussen in die tussen 18u en
23u door alle deelgemeenten passeren om zo iedereen
veilig van en naar De Stringe te brengen. Om de 20
minuten zal je een bus kunnen nemen.
Dit zijn de haltes: kerkplein Ingooigem (kant graf Stijn
Streuvels) • kerkplein Tiegem • Tiegemstraat, parking
vroeger restaurant Kasterhof (Kaster) • Statieplein
(Anzegem) • kerkplein Anzegem (aan de bushalte aan
beide kanten van het Dorpsplein) • Kerk Heirweg.

WAAROM STROOIEN JULLIE MIJN STRAAT NIET ?
Als jij je afvraagt waarom de gemeente jouw straat niet of later strooit, terwijl we dat wel doen in andere straten, dan
is dat een gevolg van het strooiplan. Met dat plan maken we de wegen en fietspaden zo snel en efficiënt mogelijk
ijs- en sneeuwvrij aan de hand van een weldoordachte aanpak.
Dankzij het strooiplan kunnen we er snel voor zorgen dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun
woning op een bestrooide weg komen. Eerst strooien we de hoofdwegen, de wegen voor het openbaar vervoer en
de wegen die leiden naar scholen en openbare parkings. Daarna pakken we wegen met een secundaire prioriteit
aan. Dat zijn onder meer minder drukke wegen die een extra risico opleveren omdat ze bijvoorbeeld op een helling
liggen, een overweg passeren of een wijk bedienen.
Strooien helpt niet altijd
Verkeer in woonwijken is voornamelijk bestemmingsverkeer. In die straten is er weinig doorgaand verkeer en is
de impact op het verkeer beperkter. Bovendien gaat het dooieffect van strooizout verloren bij weinig verkeer in de
straat. Strooizout heeft maar maximaal effect als het belast en ingereden wordt door een continue verkeersstroom.
Bij een kleine verkeersstroom kan dit zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen doordat het smeltwater terug aanvriest
en er ijsplekken ontstaan. Daarom heeft het geen zin om in woonwijken en straten met weinig verkeer te strooien.
Tot slot is elke burger verplicht om het voetpad voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. Zorg er wel voor
dat je hierbij de sneeuw niet ophoopt op de fietspaden en dat de rioolputjes vrij blijven.

ALGEMEEN
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VUURWERK TIJDENS DE EINDEJAARSPERIODE
Vuurwerk is mooi en indrukwekkend, maar ook gevaarlijk! Bij onjuist gebruik kan het brandwonden en verminkingen
veroorzaken. Zorg er dus voor dat jouw feest niet uitdraait op een nachtmerrie!
Voor je vuurwerk mag afsteken, moet je hiervoor eerst de toelating krijgen van het gemeentebestuur. Deze kan je
aanvragen via www.anzegem.be/vuur. We maken wel een uitzondering voor vuurwerk dat afgestoken wordt tussen
31 december 2019, 23u30 en 1 januari 2020, 0u30. Hiervoor heb je geen toelating nodig.
Algemene tips
•
Steek nooit vuurwerk af in de onmiddellijke omgeving van een dier. Let erop dat in de aangrenzende weiden
geen dieren staan, ook grotere dieren zoals paarden en koeien hebben veel schrik van vuurwerk.
•
Sluit ramen en deuren.
•
Waarschuw je buren en de plaatselijke boeren. Zo kunnen ook zij de nodige maatregelen nemen.
•
Lees goed de gebruiksaanwijzingen en zorg voor een stabiele ondergrond. Hou afstand!
Er bestaat naast het traditionele vuurwerk ook geluidsarm vuurwerk. Dit vuurwerk veroorzaakt veel minder lawaai en
dat is vooral goed nieuws voor de dieren. Wij raden dan ook aan om over te stappen op het stillere en diervriendelijkere alternatief. Een geluidsarme pijl kost bovendien ongeveer evenveel als de knallende versie.

O P Z O E K N A A R E E N K E R S T PA K J E ?
WAAROM GEEN ANZEGEMBON?
Ben je op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk of
twijfel je wat te kopen? Dan is de Anzegembon de perfecte oplossing! Deze kan je in het hoofdgemeentehuis
(De Vierschaar 1) en in het Sociaal Huis (L. Bauwensstraat
40) kopen. De bonnen kunnen bij 171 Anzegemse ondernemers ingeruild worden en zijn onbeperkt geldig.
www.anzegem.be/anzegembon

SLUITINGSDAGEN EINDEJAAR
Alle diensten zijn gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en 1 en 2 januari.
Extra sluitingsdag hoofdgemeentehuis: 28 december.
De Jeugd-, Sport- en Cultuurdienst, dienst Toerisme
en Internationale Samenwerking zijn volledig gesloten
van 23 december tot en met 2 januari.
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Nieuw zwembad
in Vichte
Redders met en zonder ervaring gezocht
Het zwembad in Vichte is een
gezamenlijk project van de gemeenten Anzegem en Deerlijk.
De aanwervingscampagne draait
op volle toeren. Toekomstig uitbater FARYS is nog op zoek naar
enthousiaste redders die willen
meespringen in het verhaal.

Voltijds of flexibel
“We zoeken in de eerste plaats medewerkers voor een contract van onbepaalde duur. Zij werken volgens een
vast uurrooster, met een interessante
verlofregeling.
Om afwezigheden van het team op
te vangen, leggen we een oproeppool aan van mensen met het diploma
Hoger Redder. Wie een bijverdienste
of studentenjob zoekt, kan hiervoor
solliciteren.”

Over werkgever FARYS
Publiek bedrijf FARYS heeft vandaag
een 900-tal mensen in dienst

Ervaring troef maar geen
noodzaak
Thomas Van Geert, selectieverantwoordelijke: “Van 3 tot 14 februari
2020 organiseren we in het nieuwe
zwembad in Vichte een gratis opleiding tot Hoger Redder. In twee
weken stoomt onze Red-fed gecertifieerde lesgever deelnemers klaar
om het examen tot Hoger Redder
af te leggen. Voor ‘Redders aan zee’
organiseren we een verkort traject.
Wie geslaagd is, komt in aanmerking
voor een vast contract.
Maar ook voor redders met ervaring
voorzien we een ruim opleidingstraject. Daarbij willen we inspelen op
actuele thema’s, zoals omgaan met
agressie, ongepast gedrag, gender …
Ook op de basisvaardigheden zoals
EHBO blijven we permanent inzetten.”

FARYS heeft ruime ervaring in de ontwikkeling en het beheer van sportinfrastructuur en heeft ondertussen 23
zwembaden en 78 sportaccommodaties in beheer
FARYS is actief in de domeinen drinkwater, waterzuivering, sport en
recreatie en watermanagement
FARYS biedt zijn werknemers een mooi
statuut aan, met een competitief
loonpakket aangevuld met: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,
tussenkomst in het internetabonnement, compensatie van overuren,
tussenkomst milieuvriendelijk woonwerkverkeer en een bedrijfsfiets.

Ontdek de vacatures. Surf naar
www.farys.be/anzegem-deerlijk

Kandidaten gezocht
voor uitbating cafetaria
In samenwerking met de gemeenten Anzegem en Deerlijk
zijn wij op zoek naar een huurder
voor de cafetaria van het nieuwe
zwembadcomplex met het oog
op een kwaliteitsvolle commerciële uitbating.
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van
3 jaar. De opening van de cafetaria is voorzien begin april 2020.
Geïnteresseerden kunnen het
dossier kosteloos bekomen via
aankoop@farys.be.
De kandidaturen dienen uiterlijk te worden ingediend op
donderdag 19 december 2019
om 12u00 in de kantoren van
FARYS|TMVW, Stropstraat 1, 9000
Gent.

ALGEMEEN

5

J

kalender
D

E

C

E

M

B

E

R

CULTUUR
TENTOONSTELLING
“Quality Time – A Painter’s Show”
ZA 7 OPEN VAN 10U TOT 18U

J OUDE KERK(V)
` met werk van Serge en Willem Moreel

(schilderkunst)
` ook op zo 8

DIGIE CAFÉ: EHBO
MA 9 VAN 18U30 TOT 20U30

J UITLEENPOST INGOOIGEM
` Eerste hulp bij problemen met je tablet,

laptop of smartphone. Iedereen kan vrij
in- en uitlopen om zijn vraag voor te
leggen aan de ICT-specialist. Tijdens
het wachten worden de aanwezigen
getrakteerd op een drankje. Toegang is
gratis, inschrijven is niet nodig.

SENIOREN

TONEEL

DANSCAFE

het bezoek van de dame

MA 9 OM 13U30

ZA 21 OM 20U

J ZAAL DE LINDE(I)

J HUGO VERRIESTZAAL(I)

` org. Seniorenraad Anzegem

` door toneelgroep Lust in ’t Schoone(I)
` ook op 23, 26, 27 en 28 dec.

VIVA-SENIOREN

` op 22 dec. om 17u

Afsluiter 2019 met feestmaaltijd
DI 10 OM 12U30

TONEEL

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

The Rose Garden

` inschrijven tot 7 dec.

ZA 21 OM 19U

J ZAAL ANSOLD(A)

EINDEJAARSFEESTJE

` door Anzegems toneelgezelschap

met optreden van Janne Colle

` ook op 26 dec. om 19u en op 22 en 25

DI 17 OM 14U

dec. om 18u

J GASTHOF ’T PARK(T)
` koffietafel met dessertbuffet
` € 8 (niet-leden €11)
` org. Vief Anzegem
` inschrijven noodzakelijk 0470 20 06 63

VARIA
PRIJSKAARTING

PIROBAK

INSCHRIJVING

bieden of manillen

ZO 15

supportersclub Sep Vanmarcke

ZA 7 OM 17U30

J IN BRASSERIE ‘T SMESKE(T)

ZA 21

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

` bij Steve en Emilie

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

PIROBAK

KERSTMARKT

ZA 7

WO 18 VANAF 17U30

J IN ‘T SMESSEPLEIN(I)

` Gezelligheid troef op de speelplaats bij de

` in de voormiddag

` bij Marc en Veerle Steeland

` ook op zo 22

afhaling van het rapport.

` ook op zo 8

` De kerstman bezorgt ons leuke

SPELLENDAG

` Er wordt zelfgemaakte soep verkocht voor

tombolaprijzen.

Kerstmarkt

het goede doel en de leerlingen helpen
mee bij het uitbaten van de kraampjes.

ZA 7 OM 14U

J ZAAL ’T SPEY
` org. De Pionisten

KERSTHAPPENING TIEGEM

Kerstmarkt
op onze speelplaats

ZA 14 OM 17U

op onze speelplaats

J KERKPLEIN TIEGEM
` ook op zo 15 om 16u

DE WARMSTE WINTERAVOND
4e editie
ZA 14 VANAF 17U

J PARKING TAVERNE ’T GAPERKE
` met talrijke eet- en drankstandjes en een

Woensdag
20 december
wo
18 december
vanaf 17u30
vanaf
17u30

Woensdag 20 december
vanaf 17u30

optreden van Jason Bradley
` opbrengst voor antikankerfonds
` org. “De vrienden voor het leven”(A)

Jouw activiteit in de UiT-agenda van januari? Geef die dan voor
9 december door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in
week van 30 december en bevat alle activiteiten tot en met 2 februari 2020.

ONTMOETINGSLOKAAL ZOEKT NAAM
EN DE VINDER KRIJGT 50 EURO!
We zijn op zoek naar een passende naam voor het
nieuwe ontmoetingslokaaltje dat zich in de kerk van de
Heirweg bevindt. Hiervoor roepen we jullie hulp in.
Creatieve burgers kunnen hun voorstel nog doorsturen
tot 23 december 2019. Alle voorstellen zullen anoniem
aan een onafhankelijke jury worden voorgelegd. Wie de
beste naam bedenkt, krijgt hiervoor een Anzegembon
t.w.v. 50 euro.
Leuke vondsten kan je doorsturen via
www.anzegem.be/ontmoetingslokaal of opsturen naar
‘Gemeente Anzegem, ‘ontmoetingslokaal zoekt naam’,
De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.
Het volledige reglement kan je ook raadplegen op onze
website.
O P S TA R T D I E R E N W E L Z I J N S C O M M I S S I E
We willen een gemeentelijke dierenwelzijnscommissie
opstarten. Met deze commissie willen we ons beleid
rond het welzijn van huisdieren (katten, honden, …),
landbouwdieren en ‘wilde’ dieren (bv. zwaluwen, uilen,
vleermuizen, …) versterken. Daarnaast willen we actie
op het terrein ondernemen (bv. vrijwilligerswerking
rond zwerfkatten uitbouwen). Het is wel niet de bedoeling dat we optreden als ‘dierenpolitie’.

Het lokaaltje wordt eerst en vooral door de school op
de Heirweg gebruikt, maar zal in de toekomst ook door
onze verenigingen kunnen gebruikt worden.

Deze commissie zal werken binnen de gemeentelijke minaraad. Inwoners die nog geen lid zijn van de
minaraad, maar die zich wel willen inzetten voor het
dierenwelzijn op lokaal niveau, kunnen zich kandidaat
stellen. Bezorg daarvoor je gegevens (naam, adres,
telefoon, e-mail) en een korte motivatie tegen uiterlijk
31 januari 2020 via minaraad@anzegem.be.

WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE COLLEGA!
Bediende Buitenschoolse Kinderopvang
Als bediende BKO zorg je voor een creatieve buitenschoolse daginvulling
en werk je mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van kinderen
tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande Buitenschoolse Kinderopvang.
Wij bieden een halftijds contract aan voor bepaalde duur (met optie onbepaalde duur) in loonbarema niveau D. Eventuele relevante anciënniteit
kan in aanmerking worden genomen. Je komt terecht in een aangename
werkomgeving met tal van voordelen. Laatstejaarsscholieren en studenten
krijgen toegang tot de selectieprocedure

i www.anzegem.be/vacatures of tel 056 69 44 53
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BESPAAR OP JE ENERGIEFACTUUR
Groepsaankoop 100% groene stroom
Schrijf je vrijblijvend en gratis in voor de negende
groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas via
de website www.samengaanwegroener.be. De provincie West-Vlaanderen gaat voor jou op zoek naar de
energieleverancier die een lage prijs biedt.
Inschrijven kan vanaf 2 december 2019. De veiling is
voorzien op 12 februari 2020. Veranderen van energieleverancier(s) kan dan vanaf 1 mei 2020.
Heb je hiervoor hulp nodig? Kom dan langs in het Sociaal Huis (Lieven Bauwensstraat 40) op:
•
woensdag 11 december 2019 van 9u-12u
•
dinsdag 14 januari 2020 van 14u-18u30
•
maandag 27 januari 2020 van 14u-16u30
Let op: ook al nam je vroeger al eens deel, toch moet je
elk jaar opnieuw inschrijven. En vergeet niet je laatste
afrekeningsfactuur mee te brengen!

COMPUTERLESSEN VOOR 55-PLUSSERS
Vlot op weg met Android
ma | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 3 februari 2020 | € 100
Met je eigen tablet of smartphone maak je kennis met de belangrijkste
instellingen en apps.
Vlot op weg met je iPad of iPhone
di | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 4 februari 2020 | € 100
Je leert je eigen iPad of iPhone optimaal benutten.
Praktische Apps Android
di | 13u45-16u | 40 lestijden | 1ste les: 4 februari 2020 | € 70
Ontdek de meest interessante en nieuwste apps voor je Android-toestel.
Dagelijkse computerkost
wo | 8u30-11u30 | 40 lestijden | 1ste les: 5 februari 2020 | € 70
Deze opleiding wordt volledig op maat aangeboden, gebaseerd op de specifieke behoeftes van de klasgroep.
Foto’s maken en bewerken met je smartphone
do | 8u45-11u45 | 40 lestijden | 1ste les: 6 februari 2020 | € 70
Haal alles uit je smartphonecamera en leer werken met apps om je afbeeldingen te bewerken.
Sociale media
do | 13u15-16u | 60 lestijden | 1ste les: 6 februari 2020 | € 100
In deze opleiding komen de populairste sociale media (Facebook, Twitter,
Pinterest, Youtube…) uitgebreid aan bod.
Computerinitiatie
vr | 8u45-12u | 60 lestijden | 1ste les: 7 februari 2020 | € 95 (excl. handboek)
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!

i
 vroeger PC-lokaal gemeenteschool Vichte (Beukenhofstr. 38)

Geen lessen tijdens de schoolvakanties.
i.s.m. CVO Miras
Inschrijvingen
Sociaal Huis | L. Bauwensstr. 40
tel 056 77 88 28
sociaalhuis@anzegem.be

WELZIJN

9

EEN ORIGINEEL CADEAU ONDER DE KERSTBOOM?
BEZOEK AAN DE UNIEKE TENTOONSTELLING JAN VAN EYCK IN GENT !
In 2020 organiseert het Museum
voor Schone Kunsten Gent (MSK)
de grootste Jan van Eyck tentoonstelling ooit. Mis deze once in a
lifetime-ervaring niet!
Wereldwijd zijn er van deze Vlaamse
meester slechts een 20-tal werken
bewaard, waarvan zeker de helft
afreist naar Gent. Daar worden ze
samengebracht met werk uit Van
Eycks atelier, kopieën van intussen
verdwenen schilderijen en meer dan
100 topstukken uit de late middeleeuwen uit o.a. het Vaticaans
Museum, Museo Nacional del Prado
in Madrid, Gemäldegalerie in Berlijn,
National Gallery in Washington ….
De acht gerestaureerde buitenluiken
van ‘De aanbidding van het Lam
Gods’ staan centraal in de tentoonstelling. Na hun terugkeer zullen ze
de Sint-Baafskathedraal nooit meer
verlaten…
Praktisch
zo 1.03 | vertrek om 12u30 aan de
kerk van Tiegem | vertrek in Gent

rond 18u30 | € 25 | inschrijven via
cultuur@anzegem.be of tel 056 68
82 50. Inschrijving is pas definitief
na betaling.
Rondleiding in twee groepen van 20
personen: de eerste rondleiding start

om 14u10 en de tweede om 16u30.
Deze rondleiding duurt ongeveer
1u30.
In de overige tijd kan je op eigen
tempo de permanente tentoonstelling van het MSK bewonderen.

A L T I C K E T S V O O R D E E E R S T V O L G E N D E V O O R S T E L L I N G E N VA N G C D E Z I N N E N ?
Info en bestellen via cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50

010
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Helden uit het cabaret
An Nelissen, Nele Goossens,
Intgeniep
za 7.12 | 20u | De Stringe | € 14

Boomjong van Brandung
zo 8.12 | 14u | De Stringe | voor
kinderen vanaf 6 jaar | € 7
miniatuurtheater

Twee cabaretières en een absurdistisch cabarettrio op zoek naar hun
persoonlijke helden uit het cabaret.

Een intieme, poëtische voorstelling
over de verhouding tussen Mens en
Natuur.

VRIJE TIJD

In de schaduw van Toon Hermans
zo 15.12 | 15u | De Stringe | € 14
m.m.v. Sint-Stefanuskoor
Deze hommage wordt gebracht
door Herman Van Hove, zijn goede
vriend en manager, met een grandioze muzikale begeleiding.

SAMEN HOKKEN OM TE BLOKKEN
Samen studeren blijft een trend. Veel studenten verkiezen om te blokken in gezelschap, in plaats van alleen
achter hun bureautje.

W I N T E RWA N D E L I N G E N VO O R S T E L L I N G
BEWEEGPROGRAMMA 2020: 55+
Kom op dinsdag 17 december 2019 met ons het jaar
uitwandelen, een mooi tochtje van een 6-tal kilometer.
Nadien bieden we koffie en taart aan en stellen we
ons beweegprogramma voor 2020 aan jullie voor.
Iedereen die het afgelopen jaar voldoende stempels
verzamelde op de sportelkaart krijgt ook een mooi
aandenken.

Daarom stellen we van 16 december tot en met 26
januari de cafetaria van het Sint-Arnolduspark open voor
onze blokkende studenten! Van 8u tot 18u kunnen ze
daar met hun neus boven de boeken hangen. Hebben
ze nood aan een pauze? Dan kunnen ze eventjes een
ommetje maken in het park.
Alle info en praktische afspraken vind je op
www.anzegem.be/blokken.

di 17.12 | 14u | zaal De Linde | deelname is gratis

SPORTREEKSEN
VOLWASSENEN EN KINDEREN
Volwassenen
badminton voor 55+ | ma | 17u30-18u30 | sporthal Anzegem
yoga | di | 18u-19u | sporthal Anzegem
Via lichamelijke oefeningen positieve energie in ons lichaam.
aerobic | di | 20u-21u | sportzaal Sint-Vincentius
Stap mee in de opzwepende ambiance!
Qigong | wo | 9u-10u | sporthal Anzegem
Maakt het lichaam sterk en soepel, het verbetert het immuunsysteem &
de energiehuishouding, het geeft de geest meer rust, balans en kracht. Bij
voldoende inschrijvingen: extra uur: 10u15-11u15.
Fit en Fun | do | 18u-19u | sporthal Anzegem
Op muziek werken we aan onze conditie, kracht, lenigheid en uithouding.
Kinderen
1ste- 6de leerjaar: Kick@sport: 13u30-14u30: sportspelen, trampoline, hockey, frisbee, atletiek, golf, netbal, trefbal, badminton, basketbal, …
1ste – 3de kleuter: multimove: 14u30-15u30: spelenderwijs alle basisvaardigheden verbeteren
Peuter: sporten met je mini-me: 15u45-16u30: voor alleen stappende peuters onder begeleiding van 1 volwassene.

i www.anzegem.be/sportdienst
Alle lessen starten in de week van 6 januari.
Inschrijven kan vanaf maandag 16.12 via www.i-school.be/login. Nog geen
login? Mail dan naar sportdienst@anzegem.be.

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

ERIK TACK

ANDRE VERBEKE

FREDERIK VAN EECKHOUT

Of via  /  / info@anzegem.be

VOORUITBLIK
Een nieuw jaar





KOEN COURTENS

BART DEMEERLAERE

JAAK COREELMAN
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