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Maandag   
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Tuinfeest |
Fietshappening

Kleine 
Kluis
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Maandag     
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'Ode aan Marva'

De Stringe

Maandag     
11 december

Verwenmoment 
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Maandag   
11 december
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Dinsdag     
12 december Afsluiter Aktiv Tourpas Speldoorn
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Kom je naar onze inschrijvingsdag dan ben je redelijk zeker van een 
plaatsje, heb je meteen kaarten  voor een aantal activiteiten enz...
Je kan er ook terecht voor meer info, een uitpas, Aktivtourpas enz...
Kortom, je kan alles in 1 keer regelen.

tussen 14u en 16u 
in bar van de Stringe | Vichte

Wij bieden je graag een kopje koffie of een glaasje fris aan.

woensdag 28 juni 2017

Kom naar ons inschrijfmoment 

Kan je er die dag niet bij zijn, dan kan je nog steeds terecht:
 * Secretariaat van de seniorenraad (Sociaal Huis): 
Adres:  L. Bauwensstraat 40, Anzegem-Vichte. 
Telefoon:  056/78 26 23. of mail: sar@anzegem.be

Wie telefonisch of via mail kaarten reserveert: 
kijk aandachtig de afspraken na!

Openingsuren: 
Maandag en donderdag: 14u-16u30
Dinsdag: 14u-18u30
Woensdag en vrijdag: 9u-12u
* Ofwel op onze zitdagen in de deelgemeenten:
Anzegem:   gemeentehuis  dinsdag  9u-12u
Ingooigem:   bibliotheek   woensdag  8u30-10u
Kaster:   secretariaat  donderdag  8u30-9u15
Tiegem:   dienst cultuur/toerisme donderdag  9u30-10u30 
* Ofwel tijdens onze activiteiten. 

"Goeie afspraken 
maken 

goeie vrienden" 
* iedere 55+-er  uit Anzegem ontvangt de SAR-brochure en kan 
deelnemen aan onze activiteiten. Niet-inwoners die over een UITpas 
beschikken of die lid zijn van een Anzegemse vereniging kunnen ook 
deelnemen met uitzondering van de seniorenuitstap.

* inschrijvingen worden 1 week voor de activiteit afgesloten voor 
zover dit voor de organisatie wenselijk is of tenzij anders wordt  
vermeld (= vroegere datum)

* bestellen= betalen, zeker in het geval van beperkte plaatsen. Men 
kan voor maximum 5 personen inschrijven in geval aantal plaatsen 
beperkt zijn.

* enkel contante betaling, overschrijving is niet mogelijk

* annulatie kan tot ten laatste 8 dagen voor de activiteit. Nadien is 
er geen terugbetaling meer mogelijk tenzij in uitzonderlijke gevallen 
(ziekte, opname kliniek, sterfgeval, ...) 

Bij annulatie op de dag zelf is er geen terugbetaling meer mogelijk.

* kaarten mogen niet doorverkocht of doorgegeven worden.

Extra voorwaarden voor oes plekke:
* Kaarten dienen vooraf besteld en uiterlijk binnen de 8 dagen 
voor de activiteit plaats vindt betaald te worden. 
Indien niet vervalt de plaats op de lijst.

* Afhankelijk van de zaal kan het aantal deelnemers beperkt 
worden. Dit wordt duidelijk vermeld in de brochure.

De inschrijvingen voor de najaarsactiviteiten starten pas vanaf: 
woensdagnamiddag 28 juni 2017 in de Stringe.  

Voordien worden nog geen inschrijvingen of reservaties aanvaard.

mailto:sar%40anzegem.be?subject=INSCHRIJVING%20SENIORENACTIVITEITEN
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Bewegen saai, niet voor senioren of minder actieve mensen?
 Niets van! 

Samen met de seniorenraad en sportdienst bewijzen we met de Aktiv-Tourpas 
dat bewegen ook leuk kan zijn. 

Breng telkens je tourpas mee op de bewegingsactiviteit en vraag je stempel.

Neem je deel aan 5 van de 12 activiteiten (gans 2017) dan krijg je een leuke 
attentie.
Neem je deel aan 8 van de 12 activiteiten dan krijg je een mooi aandenken!  

Telkens het tourlogo     naast een activiteit staat, telt dit mee voor een 
stempel.

AK TIV  TOU R

U ITPA S
UiTPAS zuidwest is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in Vlaanderen wil 
genieten van vrije tijd zoals cultuur, sport, activiteiten seniorenraad, punten kan 
sparen en inruilen voor leuke voordelen. Punten sparen kan ook bij bezoek aan de 
bib, zwembad in de regio, musea,.... 
Hoeveel kost een UiTPAS?
een UiTPAS kost €3 en is onbeperkt geldig. Samen met de pas ontvang je extra 
welkomstvoordelen. Bovendien kan je de gespaarde punten verzilveren in een 
korting, cadeau, gratis drankje,... Voor meer info: vraag naar de uitpasfolder of 
surf naar: www.uitinzuidwest.be
Heb je verhoogde tegemoetkoming of recht op de gemeentelijke gezinstoelage?
Dan koop je een UIT-KANSEN-PAS (KP) voor €1 bij dienst Sociaal Welzijn en kan 
je genieten van 80% korting bij deelname aan UiTPASactiviteiten bijv voor een 
activiteit van 10 euro betaal je slechts 2 euro. 
Let wel: kansentarief is enkel geldig voor activiteiten binnen de gemeente en de 
regio Zuid-West-Vlaanderen.
UITPAS is te koop in bib, sporthal, dienst cultuur , gemeentehuis en sociaal huis.
UITkansenPAS (KP) enkel te verkrijgen in sociaal huis.

Misschien hebben we elkaar  al ontmoet op één van de voorbije 5 'Oes Plekke' 
momenten?  Misschien wacht je tot we bij jou in de buurt komen?  Zoals beloofd 
bezoeken we in het najaar ook nog de twee laatste dorpskernen in onze ronde 
van Anzegem. Onze formule: gezellig tafelen in een plaatselijk ontmoetings-
centrum dat voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een gezellige “plekke”. 
De naam “oes plekke” staat voor een plekke exclusief voor senioren waar ge-
zelligheid, sfeer, tijd voor een babbel, lekker eten, leuke activiteiten en andere 
mensen ontmoeten centraal staan. 

In Oes Plekke kan je terecht voor:
* 'oes restaurant' dat open is van 11u30 tot 14u 
* en/of voor een namiddagactiviteit
Enkel deelnemen aan het diner of enkel deelnemen aan de activiteit of allebei? 

Alles kan in OES PLEKKE . 

Prijs:  €10 / €2 KP voor dagschotel en een gratis koffie

maandag 18 september:  Kleine Kluis  | Grijsloke
 inschrijven/kaarten afgehaald/betaald ten laatste 
maandag 11 september
 maximaal aantal deelnemers: 150 

maandag 23 oktober: de Stringe | Vichte
 inschrijven/kaarten afgehaald/betaald ten laatste 
maandag 16 oktober
 maximaal aantal deelnemers: 300

 “OES PLEKKE ”

OES PLEKKE  gaat door op volgende data in het najaar:
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Graag nodigen we je uit op 
maandag 11 september 

naar  'de Pier' in Blankenberge
VOORMIDDAG

9u15:  vertrek aan de diverse opstapplaatsen
10u30: aankomst met koffie aan tafel
11-12u15: vrije keuze 
12u30: middagmaal met voorgerecht, hoofdgerecht, dessert (wijn en  
  water inbegrepen)

NAMIDDAG

14u30-18u: vrije keuze uit:   
*dansnamiddag (ter plaatse): met plaatselijke DJ in een fantastisch decor met 
zee op achtergrond.  Ambiance en sfeer verzekerd!
*de omgeving verkennen: we zitten direct aan het strand en dijk van 
Blankenberge.
18u15-18u30: vertrek. 

Prijs: € 25 | € 5 met UITkansenPAS.     
Inbegrepen:  busvervoer, koffie, middagmaal,  dansnamiddag.    
Het deelnamegeld dient betaald te worden bij de inschrijving.

Maximum aantal deelnemers: 380 personen

Inschrijven: vooraf inschrijven kan zolang er plaatsen zijn en 
ten laatste tegen 1 september in Sociaal Huis of op de zitdagen.

Meebrengen: inschrijfstrook, deelnamegeld en eventueel UITpas. 
Let wel: Snel inschrijven garandeert u zeker plaats.

SENIORENUITSTAP 'DE PIER' BLANKENBERGE11 SEPT

Busvervoer: Keuze opstapplaats opgeven bij inschrijving 
(wijzigen achteraf kan niet meer).  
U kan kiezen uit volgende haltes: kerk Heirweg, kerk Anzegem, kerk 
Grijsloke, kerk Ingooigem, OC Groeninge Kaster, kerk Tiegem, kerk 
Vichte

Let wel: wie inschrijft na 21 augustus kan enkel nog kiezen uit de 
beschikbare vrije plaatsen op de bussen en dus niet altijd meer volgens eigen 
gewenste opstaphalte!
Liftbus:raakt u niet makkelijk op en af de bus of maakt u gebruik van een rolstoel 
dan kan u mee met de liftbus (toegankelijk voor rolstoelen, met krukken,...).Gelie-
ve dit uitdrukkelijk te vermelden bij de inschrijving! 
Opstapplaats liftbus = VICHTE 

Vervoer een probleem? Voor mensen met vervoersproblemen kunnen wij 
vervoer voorzien ism ANNAH (tegen kilometervergoeding).
U kan ons hiervoor contacteren op het nummer 056 78 26 23 en dit tegen ten 
laatste 4 september.

annulatie na 1 september enkel mogelijk omwille van 
medische redenen of overmacht (begrafenis,...)

11 SEPT

Deze uitstap is een organisatie van SeniorenAdviesRaad ism het 
gemeentebestuur 

en  is enkel toegankelijk voor senioren 
gedomicilieerd in  ANZEGEM 

(met uitzondering van partnerrelaties).

DE PIER  BLANKENBERGE
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 POP-UP "de Kleine Kluis" | 

fietshappening /tuinfeest

FIETSHAPPENING

Zin in een gezellige, ontspannende 
fietstocht doorheen het Scheldeland-
schap? Je hebt de keuze uit 14  km 
(de Ghellinck) of 25 km (langs de 
Schelde naar Oudenaarde). Onder-
weg stoppen we voor een verfris-
sing.  Bij aankomst in de Kleine kluis 
trakteren we op een lekker dessertje.

wanneer:  maandag 18 september
waar: start Kleine Kluis
prijs:€ 5 | € 1 met KP (drankje en 
dessert inbegrepen).
 
aantal deelnemers: 40 per tocht
Inschrijven: tegen ten laatste 11 
september
In samenwerking met: 
sportdienst Anzegem

TUINFEEST

De prachtige tuin van de Kleine Kluis 
wordt omgetoverd tot een feesttuin 
met volksspelenroute, animatie, 
kubb, eetstandjes, streekbierbar, ... .

wanneer: maandag 18 september
waar: Kleine Kluis
prijs: € 5 | € 1 met KP (1 drankje en 
1 hapje inbegrepen).

aantal deelnemers: 150

Inschrijven:tegen ten laatste 5 
september.
in samenwerking met: leerlingen 
van het Sint-Vincentiusinstituut.

Pop-up restaurant "de Kleine Kluis"
Je bent er welkom voor een lekkere maaltijd en 
een gezellige babbel. Sfeer en gezelligheid staan 
bovenaan onze menukaart.  De deuren gaan 
open vanaf 11u30.  Het restaurant sluit om 14u 
maar wie wil kan blijven voor het tuinfeest of de         
fietshappening mits ingeschreven.

Prijs:  €10 / €2 KP voor dagschotel en een gratis koffie
Inschrijven:  tegen ten laatste 11 september 
aantal deelnemers: 150

18 SEPT KAARTING

Op onze jaarlijkse kaarting kan je kiezen uit:
 1. PRIJSKAARTING bieden of manillen: enkel voor inwoners van Anzegem of 
leden van een seniorenvereniging indien niet-inwoner. 
Wie afvalt kan nog deelnemen aan de fruitkaarting.

 2. FRUITCONSERVENKAARTING: toegankelijk voor iedereen. Je kan zelf kiezen 
wanneer je start.  Inleg van € 2,5 is goed voor 3 partijen kaarten. 

 Wanneer:   maandag 2 oktober

 Waar:  de Stringe | Vichte

  Start:  14u stipt voor prijskaarting
    tussen 14u en 15u: fruitkaarting

 Prijs:  € 2,5 / € 0,50 UITkansenPAS (drankje inb.)

Inschrijven:  tegen ten laatste 18 september

	via secretariaat SAR

	via een seniorenvereniging 

Winnaars 2016

02 OKT
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Bezoek: Hippodroom | stadswandeling Waregem9 OKT
POP-UP "De Stringe" | 

Dessertschieting
23 OKT

Pop-up restaurant "de Stringe"
je bent er welkom voor een lekkere maaltijd 
en een gezellige babbel. Sfeer en gezelligheid 
staan bovenaan onze menukaart.  De deuren 
gaan open vanaf 11u30. Het restaurant sluit om 
14u maar wie wil kan blijven voor de 

dessertschieting, partijtje petanque of kubb of gewoon om na te praten of 
te kaarten.

Prijs:  €10 / €2 KP voor dagschotel en een gratis koffie
Inschrijven:  tegen ten laatste 16 oktober 
Maximum aantal deelnemers: 300

We nemen je mee door het stadscentrum.  Je komt een en ander te weten over 
de "straat"geschiedenis (o.a. Stationsstraat, de straat van rechtspraak en por-
tretkunst), we bezoeken de begraafplaatsen van volksfiguren en het verleden 
van het kasteelpark Baron Casier wordt onthuld.
Uiteraard bezoeken we het paradepaardje van Waregem: "de Hippodroom", de 
enige paardenrenbaan waar er met de klok mee wordt gereden. 
We luisteren naar het verhaal achter Waregem Koerse, bezoeken de nieuwe 
tribune en de hindernissen zoals bv. de haag, muur, dubbelsprong, oxer , ierse 
berm en beek....
Tussendoor verwennen we je met koffie en taart

 Wanneer:   maandag 9 oktober
 Maximum aantal deelnemers: 50

   Vertrek bus:  13u30: sporthal Anzegem     
    13u40: kerk Vichte
 Wie met eigen vervoer komt, afspraak om 13u55 
 op parking Hippodroom.  

Prijs: € 5 / € 1 UITkansenPAS (koffie en taart inb.)

 Inschrijven:  tegen ten laatste 29 september.

In samenwerking met:  sportdienst Anzegem

FIETSHAPPENING
We nemen je mee op een wandeling doorheen de schietsport.  Zowel 
boogschieten, liggende en staande wip, katapult, loodjesgeweer en nog 
veel meer verschillende proeven komen aan bod!  Word jij de kampioen 

onder de schutters?  Dit onderweg met een verrassend dessertje. 

 Wanneer:  maandag 23 oktober
 maximaal aantal deelnemers: 60
 Waar:  de Stringe | Vichte
 Start: 14u 
 

 Prijs: € 2,5 / € 0,50 UITkansenPAS (dessertje inb.)

 Inschrijven: tegen ten laatste 16 oktober.

In samenwerking met:  sportdienst Anzegem
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      VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING
Infostand 1: 
Je wil meer weten over de negatieve wilsverklaring of actueel euthansiever-
zoek en hoe je dit kan regelen, ook voor het geval je zelf niet meer kan beslissen?

Infostand 2:
Je wil meer weten over de vooraf registreerbare mogelijkheden op de gemeen-
te rond regeling van de uitvaart, voorafgaande wilsverklaring euthanasie, 
orgaandonatie?

Infostand 3:
Je wil meer weten over de mogelijkheden op juridisch vlak rond zorgplanning 
(bewindvoering, vertrouwenspersoon, zorgvolmacht, lastgeving …)?

Infostand 4:
Je wil weten hoe je je nalatenschap optimaal kan regelen: gift, testament, 
notariële schenking, duolegaat,...?

Kom dan naar onze 

Je kan er je oor te luisteren leggen bij diverse deskundigen en je vraag stellen. 
Maak vooraf je keuze aan welke infostand je wil deelnemen met vermelding van 
voorkeur uur.  Op de dag zelf ontvang je dan je persoonlijk bezoekersschema.

De infostanden gaan telkens door om 16u, 17u, 18u en 19u30.

  Prijs: gratis

  Inschrijven: tegen ten laatste 19 oktober.  Plaatsen zijn beperkt!

In samenwerking met:  Gezins- en welzijnsraad Anzegem

Film: "SPRAKELOOS"

Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman (Stany Crets) wordt onder-
steboven gekeerd wanneer zijn moeder (Viviane De Muynck) onverwachts een           
beroerte krijgt. Zijn flamboyante en levendige moeder verliest haar 
spraakvermogen. 
Haar spraak wordt herleid tot jammerlijke kreten en brabbeltaal. Jan worstelt in 
deze moeilijke periode met de deadline van zijn nieuwe roman. 

  Wanneer:  maandag 26 oktober
 maximaal aantal deelnemers: 200 
 Waar:  de Stringe | Vichte
 Start: 14u 
 

 Prijs: € 2,5 / € 0,50 UITkansenPAS 
 Inschrijven: tegen ten laatste 19 oktober.

INFOBEURS "ZORGPLANNING"

Nu al informeren en nadenken over de balans tussen 
“zo lang mogelijk leven” en “levenskwaliteit” 

en indien mogelijk zelf al een aantal zaken regelen? 

26 OKT 26 OKT

INFOBEURS
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DANSCAFE

Kijk je ook alweer uit naar onze intussen befaamde danscafés?
Of ben je er nog nooit geweest en benieuwd?
Je geniet van een wals, tango, charleston?  Dan kan je naar hartelust de benen 
strekken.
En ook al is dansen niet echt je ding maar hou je van een leuke sfeer met goede 
muziek en een gezellige babbel?
Dan is ons danscafé ook zeker iets voor jou.
Onze DJ  zorgt voor een namiddag vol liedjes en melodietjes uit de tijd van 
vroeger en nu.

Wanneer:  maandag 6 november met DJ en livemuzikant Glenn

Waar:    de Speldoorn  | Heirweg

Start: van 14u tot 17u  

Prijs:   gratis

Inschrijven vooraf is niet nodig!

Een niet te missen namiddag!

6 NOV

          
Aquagym is een sport die voor jong en oud deugd-
doend is. Je moet niet kunnen zwemmen, want veel 
oefeningen worden gedaan aan de rand van het  
zwembad, in ondiep water.

Bewegen in het water kost veel minder moeite en is dus vriendelijker voor 
je spieren en gewrichten. Door de weerstand in het water train je toch op een 
goede manier je spieren, verbeter je je hartritme en verbrand je meer calorieën.
Zeker meedoen dus! Het zwembad in Waregem is op die namiddag exclusief 
gereserveerd voor senioren.
Na afloop trakteren we jullie nog op koffie en taart.

  Wanneer:  donderdag 23 november
 maximaal aantal deelnemers: 30
 Waar:  zwembad Waregem
 
 Vertrek bus: 14u45 sporthal Anzegem | 15u Stringe  
    terugkeer voorzien rond 17u30

Prijs:  € 5 | € 1 UITkansenPAS

 Inschrijven: via secretariaat SAR of bij 
 sportdienst 056 68 02 02 of sar@anzegem.be tegen ten laatste 
 17 november 

in samenwerking met: sportdienst Anzegem

AQUAGYM23 NOV
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muzikale namiddag:"ode aan marva"

'"k dans met een ander, maar ik kijk naar jou..."'

'Dat zong mijn moeder vaak toen ze met mij als kind door 
de living danste.  
Nu ik haar leeftijd heb, snap ik waarom ze uit volle borst 
meezong met Marva.  Marva deed haar dromen. En ik zag 
hoe gelukkig Marva mijn moeder maakte...

Samen met haar band JackoBond brengt ze een ode aan 
Marva.

 

    Wanneer:  maandag 4 december
maximaal aantal deelnemers: 200 

Waar:   De Stringe | Vichte

Start:   14u   

Prijs:   € 11 | € 2,20 UITkansenPAS      
   (koffietafel  inbegrepen)     

Inschrijven:  via secretariaat SAR of via gemeenschapscentrum 
tegen ten laatste 27 november.

in samenwerking met:GC "de zinnen" 

4 DEC

Als mantelzorger zorg je voor een 
zorgbehoevend persoon uit je omgeving.  
Dit kan zowel een partner, buurman, kind, 

ouder of vriend zijn.

Dit najaar voorzien we terug een verwenmoment voor onze Anzegemse 
mantelzorgers in de Linde in Ingooigem en zetten we jou centraal als

MANTELZORGER

verwenmoment mantelzorger 
11 december  

		10u00-11u30: 
"Een kerstbloemstuk maken, samen een 
dessertje klaarmaken of gewoon liever een 
kaartje leggen of de alomgekende pietjesbak bij 
een babbel en een potje koffie; voor ieder wat 

wils in het mantelzorgatelier"

 11u30-13u45:
Samen genieten van een maaltijd u 

aangeboden door het gemeentebestuur waar 
er mogelijkheid tot  uitwisseling is met andere 
mantelzorgers. Ook diegene waarvoor u zorgt 

kan/mag meekomen. We zorgen voor helpende 
handen bij het middagmaal.

	14u: 
U kan vrijblijvend in de namiddag aansluiten  
bij het danscafé waar u kan genieten van de 
muziek of zelf een dansje kan/mag wagen.    Ò

 Ò

 Inschrijven: mantelzorg@anzegem.be of 056 78 26 23 
tegen ten laatste 1 december 
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DANSCAFE

Kijk je ook alweer uit naar onze intussen befaamde danscafés?
Of ben je er nog nooit geweest en benieuwd?
Je geniet van een wals, tango, charleston?  Dan kan je naar hartelust de benen 
strekken.
En ook al is dansen niet echt je ding maar hou je van een leuke sfeer met goede 
muziek en een gezellige babbel?
Dan is ons danscafé ook zeker iets voor jou.
Onze DJ  zorgt voor een namiddag vol liedjes en melodietjes uit de tijd van 
vroeger en nu.

Wanneer: maandag 11 december met DJ Koen

Waar:   de Linde | Ingooigem

Start: van 14u tot 17u  

Prijs:   gratis

Inschrijven vooraf is niet nodig!

Een niet te missen namiddag!

AFSLUITER AKTIV + TOURPAS

Kom op dinsdag 12 december naar Speldoorn op de 
Heirweg voor de afsluiter van de AKTIV+TOUR.

Programma:

 14u: winterwandeling (niet verplicht, je kan ook komen 
om 15u30 voor de rest van het programma)

 15u30: afsluiter: koffie en taart met presentatie foto’s en 
voorstelling activiteiten nieuw seizoen sportdienst en seniorenraad.

 16u: uitreiking van de prijzen voor wandelaars en/of fiet-
ser. 
Mogelijkheid om je stempelkaart van wandelingen en/of fietstochten 
en/of Aktiv+Tourpas met 5 of 8 stempels in te wisselen.

waar: zaal De Speldoorn | Heirweg 

Prijs: Deelname is gratis, inschrijven vooraf is wenselijk.

Wie die dag niet vrij is om langs te komen, 
kan nog tot 31 december 2017 

zijn prijs komen ophalen 
op de sportdienst of 

secretariaat SAR

12 DEC11 DEC
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COMPUTERAANBOD VOOR SENIOREN
Het aanbod is speciaal gericht op 55-plussers en je kan deelnemen aan:

PC-EHBO: herstel en beveilig je PC
dinsdagnamiddag | 13u15-16u10  
eerste les: 5 september 2017 
kostprijs: € 100
'Mijn computer start niet meer op', 'Mijn pc is gecrasht', 'Help, ik ben alles 
kwijt!',…Wil je hier zelf iets kunnen aan doen, dan is deze opleiding écht 
iets voor jou.
In de opleiding computer-EHBO komen de meest voorkomende hard- en 
softwareproblemen aan bod. We staan daarbij vooral stil bij mogelijke 
oplossingen. 

Ontdek de Ipad of Iphone (IOS) 
woensdagvoormiddag | 8u40-11u30 
eerste les: 6 september 2017 
kostprijs: € 90 (excl. handboek)
De iPad was de allereerste tablet. Vandaag is het voor velen een onmisbaar 
instrument voor de organisatie van de agenda, het verzamelen of raadplegen 
van info, het communiceren via social media, het maken van foto's, het 
beluisteren van muziek, … 
Ondertussen zijn er heel wat kwaliteitsvolle apps ontwikkeld voor de iPad of 
de iPhone waarin iedereen zijn gading kan vinden. I

Praktisch computergebruik 
vrijdagvoormiddag | 9u-11u50 |
eerste les: 8 september 2017  
kostprijs: € 100
Heb je nog nooit of nog maar weinig met een computer gewerkt? Dan is 
deze opleiding zeker iets voor jou! 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. We leren je daarenboven 
kennis maken met het Office pakket.

101 apps voor je Android-tablet of smartphone
zaterdagvoormiddag | 9u-11u40  
eerste les: 9 september 2017 
kostprijs: € 65
Heb je al enige ervaring met je Android-tablet of smartphone? Wil je 
echter nog meer inzicht krijgen in de grote diversiteit aan apps? Dan 
is de opleiding ‘101 apps’ iets voor jou!
In deze opleiding komen de meest  interessante en nieuwste apps 
voor je Android-toestel aan bod. Zo leer je werken met diverse apps 
over uiteenlopende thema’s zoals fotobewerking, muziek, film, tijd-
schriften en folders, reizen, winkelen, sociale netwerken, bestands-
beheer, scannen van documenten, QR-code, … 
Het synchroniseren van gegevens blijft een belangrijk aandachts-
punt doorheen de opleiding. 
Kortom, het wordt een ware ontdekkingsreis doorheen de wondere 
wereld van apps. 

Alle lessenreeksen omvatten 20 lesmomenten en gaan 1 keer per week 
door.
Belangrijk: geen lessen tijdens de schoolvakanties

Waar: computerlokaal gemeenteschool Vichte (Beukenhofstraat 38)
 

 Info en inschrijvingen:
 Sociaal Huis
 dienst Sociaal Welzijn
 Lieven Bauwensstraat 40 | tel 056 78 26 23 | 
 dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
 

in samenwerking met 
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	   Sociaal Huis 
  dienst Sociaal Welzijn
  Lieven Bauwensstraat 40
  8570 ANZEGEM

      056 78 26 23

    sar@anzegem.be 

 openingsuren:
 ma: 14u-16u30 | di: 14u-18u30 | wo: 9u-12u   
 do: 14u-16u30 | vr: 9u-12u

deze brochure is een uitgave voor 55+ 

van:

met steun van: 

S R

ofwel op zitdagen in de deelgemeenten:

Anzegem  gemeentehuis dinsdag 9u-12u

Ingooigem  bibliotheek   woensdag  8u30-10u

Kaster  OC Groeninge donderdag 8u30-9u15

Tiegem  dienst cultuur/toerisme  donderdag 9u30-10u30

SECRETARIAAT SENIORENRAAD

Sociaal Huis is gesloten op:
- maandag 3 juli
- maandag 10 juli | dinsdag 11 juli
- vrijdag 21 juli
De dienst is gesloten van maandag 31 juli 
t.e.m. 15 augustus. 
Geen zitdagen in de deelgemeentes van 
24 juli t.e.m. 15 augustus. 

mailto:sar%40anzegem.be?subject=INSCHRIJVING%20/VRAAG%20NAJAAR%20SAR%202017

