
VOORJAARS-
BROCHURE 

20
16

S R
SENIOREN



OVERZICHT VOORJAAR 2016
WANNEER WAT WAAR

Maandag 
8 februari Danscafé Speldoorn

Maandag 
29 februari Bowling 

Maandag 
14 maart

Theater  (Carry Goossens) 
'Carry on, cowboy'

De Stringe

Donderdag  
17 maart

Mantelzorg 
draagkracht/draaglast

De Linde

Maandag 
21 maart

Infonamiddag 
slaapproblemen

Raadzaal 
antennepunt 
Vichte

Dinsdag 
22 maart

Wielermuseum + 

stadswandeling Oudenaarde

Maandag 
18 april

Valpreventie
 fit-o-meter| quiz

De Ansold

WANNEER WAT WAAR

Maandag 25 april Danscafé De Linde

Zaterdag 30 april Elektrisch fietsen De Ansold

Maandag 9 mei
Boerengolf en   
boogschieten

Maandag 23 mei
Senioren-          
namiddag

De Stringe

Zondag 5 juni Snoepertjestocht De Linde

Maandag 6 juni Vlaanderen zingt De Ansold

Maandag 4 juli Boottocht
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A l  g e ho o rd  va n . . .                   O E S  PLE K K E???
Het gemeentebestuur, de seniorenraad, dienst sociaal 
welzijn en de sportdienst stellen u opnieuw een uniek 
initiatief voor - een opvolger van oes restaurant- en dit voor de 
senioren van onze gemeente in samenwerking met de provincie!
 
Kom dit voorjaar gezellig tafelen in een plaatselijk ontmoetingscentrum 
dat voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een gezellige “plekke”. 
De naam “oes plekke” staat voor een plekke exclusief voor 
senioren waar gezelligheid, sfeer, tijd voor een babbel, lekker eten, 
leuke activiteiten en andere mensen ontmoeten centraal staan. 

Je kan er terecht in oes restaurant dat open is van 11u30 tot 14u of je 
kan in de namiddag komen naar oes plekke om er deel te nemen aan 
een leuke activiteit.
Enkel  deelnemen  aan het diner of enkel deelnemen aan de activiteit  of  allebei?
Alles kan in “oes plekke”. 
We starten in het voorjaar met de Ronde van Anzegem en doen al 5 
dorpskernen. In het najaar volgen dan de andere dorpskernen.

Oes plekke gaat door op volgende data:
 
Maandag 8 februari: de Speldoorn (vroegere Rily), Heirweg
Maandag 29 februari: OC Groeninge, Kaster
Maandag 21 maart: de Stringe, Vichte (let wel: tearoom in nami!)
Maandag 18 april: de Ansold, Anzegem
Maandag 25 april: de Linde, Ingooigem

telkens van 11u30  tot 14u
Prijs: 10 euro voor dagschotel en gratis koffie.
UITkansenpas: 2 euro.

 

Wil je zelf ook graag de handen uit de 
mouwen steken en meehelpen in “oes 
plekke” op data die jou passen? 
Helpende handen zijn zeker welkom. Je kan je 
opgeven als vrijwilliger bij dienst Sociaal Welzijn op 
tel 056 78 26 23 of 
via mail: oesplekke@anzegem.be

Vervoer een probleem? 
Geen nood, wij helpen mee zoeken, bel 056 78 26 23 (ANNAH)

  Inschrijven:  voor een maaltijd telkens ten laatste 1 week 
voor de gewenste datum bij 

dienst Sociaal Welzijn
Lieven Bauwensstraat 40 

tel 056 78 26 23| oesplekke@anzegem.be

Zie je verder in het boekje dit logo van oes plekke staan, dan 
betekent dit dat je eerst kan eten en daarna aan de activiteit kan 
deelnemen. 

met de steun van
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A L  G E H O O R D  VA N  D E  A K TI V+  TO U R - PA S?

Bewegen saai? 
Bewegen niet voor senioren? 

Bewegen niet voor minder actieve mensen?
Niets van! 
Seniorenraad en sportdienst willen met de Aktiv+tourpas bewijzen dat 
bewegen ook leuk kan zijn. Kom onze activiteiten ontdekken waarbij 
het accent ligt op plezier en samenzijn en nieuwe dingen uitproberen.

Neem je deel aan 5 van de 12 activiteiten (gans 2016) dan krijg je 
een leuke attentie.
Neem je deel aan 8 van de 12 activiteiten dan krijg je op het eind 
van het jaar een mooi aandenken! 

Niet vergeten je Tourpas te vragen de 1ste keer dat je deelneemt ! 
Vraag telkens ook een stempel van deelname.
En uiteraard ook je UITpas niet vergeten om punten te sparen of 
korting te krijgen en zo mooie voordelen te rapen.

Hoe en waar inschrijven voor de activiteiten vind je verder terug in 
onze brochure.
Telkens hetTourmannetje naast een activiteit staat, telt dit mee voor 
een stempel.

DANSCAFE
Kijk je ook alweer uit naar onze intussen befaamde danscafés?
Of ben je nog nooit geweest en benieuwd?
Je geniet van een wals, tango, charleston?  Dan kan je naar harte-
lust 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 8 februari met DJ Koen
Waar:   zaal de Speldoorn (vroegere Rily), Heirweg.

Wanneer: maandag 25 april met Studio Music Box 
  met DJ Marc Dewinter
Waar:   zaal de Linde, Ingooigem
Start: telkens van 14u tot 17u  
Prijs:   Gratis

Inschrijven vooraf is niet nodig!

Een niet te missen namiddag!
Gelegenheidsverkoop streekproducten

De gemeente Anzegem heeft ism lokale handelaars een 
aantal plaatselijke streekproducten ontwikkelt en wil deze 

producten via plaatselijke ondernemers, horecazaken en bij gele-
genheid promoten en te koop aanbieden aan de bevolking.
De SAR zal op ieder danscafé mogelijkheid bieden om deze streek-
producten aan te kopen. 
Het gaat over Streuvelsbier, Streekbierenpaté, Streuvelspralines,          
Dolage-appelsap en Sterhoekadvokaat.

NIEUW
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THEATER 
CARRY GOOSSENS

BOWLING
Wie gooit de meeste kegels omver?
Wie gooit de meeste strikes en/of spares?

Laat rollen die ballen en zwiep de kegels omver!
Een namiddag vol spelplezier (2 spelletjes), een kop koffie en een 
stuk taart en gratis busvervoer.

Wanneer:  maandag  29 februari

Vertrek bus:

 13u30       OC Kaster
 13u40 Kerk Anzegem
 13u50 Stringe Vichte

Prijs:  10 euro (inclusief: 2 spelletjes, koffie, taart, bus)    
  UITkansenpas: 2 euro

in samenwerking met  

Inschrijven:  via secretariaat SAR of via sportdienst tegen   
    ten laatste 22 februari

 

Carry Goossens kruipt ditmaal in de huid van een echte cowboy 
namelijk Pecos Bill, de strafste cowboy onder de strafste cowboys 
aller tijden!
Tijdens de voorstelling brengt hij een leuke Vlaamse vertelling door-
weven met countrymuziek met ondermeer liedjes van Bobbejaan 
Schoepen, Johny Cash, …
Hij wordt hierbij ondersteund door drie rasmuzikanten van de Bobby 
Setter Band.
 
 

 Wanneer: maandag 14 maart

Waar:  de Stringe, Vichte

start:   14u

Prijs:   10 euro (koffie en taart inbegrepen)   
   UITkansenpas: 2 euro 

in samenwerking met

Inschrijven:  via secretariaat SAR of via cultuurdienst tegen ten   
   laatste 10 maart.
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INFOMOMENT: 

ALS SLAPEN EEN PROBLEEM WORDT...

Slapen  verandert  naarmate  we  ouder  worden, de 
slaap wordt minder lang en minder diep, er zijn meer  
problemen  bij  het  in  slaap  vallen  en  doorslapen.

Ernstige slaapproblemen kunnen lichamelijke en geestelijke negatie-
ve gevolgen hebben voor je lichaam.
Tijdens deze voordracht krijg je vooral veel tips hoe je slaap-       
problemen kan verminderen/oplossen.
Wie weet slaap je na deze voordracht en met de vele tips binnenkort 
als een roosje?

Wanneer:  maandag 21 maart

Waar: raadzaal antennepunt Vichte

start:  14u

Prijs:  gratis

inschrijven:  via secretariaat SAR tegen ten laatste 14 maart 

Benedicte De Koker geeft jullie informatie wat deze balans juist 
inhoudt en hoe je deze in evenwicht kan brengen.
Ze is werkzaam in HoGent en verricht onderzoek naar de beleving 
en de noden van mantelzorgers.

Wanneer:  donderdag 17 maart 

Waar:   de Linde, Ingooigem

Start:   14u

Prijs:  gratis (koffie en gebak inbegrepen)

Inschrijven via secretariaat SAR of via      
      mantelzorg@anzegem.be ten laatste 7 maart

in samenwerking met .

INFOMOMENT VOOR MANTELZORGERS

 

En nu...
Je voelt dat het als mantelzorger je 
taak  is om de nodige zorg te bieden.
Toch is het niet altijd makkelijk.

Hoe bewaak ik de balans tussen mijn 
draagkracht en draaglast.

Helaas kan ik niet meer langsgaan 

op onze wekelijkse vriendinnen-

bijeenkomst.

Ik hou van onze hechte band, 

maar die ziekte is toch echt 

wreed.

Ik probeer dagelijks langs te gaan, 

maar nu heb ik zelf gezondheids-

problemen.

Hij wil enkel hulp van mij 
aanvaarden...

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

ouder of vriend zijn.

TEAROOM "OES PLEKKE"
Voor de gelegenheid toveren we de Stringe om tot een tearoom 
waar u terecht kan voor een zalig dessertbuffet en een heerlijke kop 
koffie.
Laat je eens verwennen!
Onze tearoom opent zijn deuren vanaf 15 u.

Wens je deel te nemen aan ons grandioos dessertbuffet dan dien je 
vooraf in te schrijven hiervoor.
Prijs: 5 euro (dessertbuffet en koffie inbegrepen). 
 UITkansenpas: 1 euro 
Inschrijven: via secretariaat SAR tegen ten laatste 14 maart.
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VALPREVENTIEWIELERMUSEUM | STADSWANDELING 

OUDENAARDE

Via een uitgewerkt parcours kom je allerlei opdrach-
ten   tegen. Het parcours is uitgewerkt op verschillen-
de niveau’s zodat het geschikt is voor zowel sportievelin-
gen als voor beginners, zelfs voor mensen met een rolstoel!
Je hoeft dus zeker geen atleet te zijn, het gaat vooral om het 
plezier van bewegen.

Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. En 
zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen. Gelukkig kan je de kans 
op vallen gemakkelijk zelf verkleinen door actief te zijn en je vei-
ligheid te verhogen. Met deze quiz leer je al spelend meer over 
vallen en hoe je de kans op vallen kan voorkomen en/of verklei-
nen. Doe mee met onze plezante quiz! En geen quiz zonder leuke 
prijzen uiteraard! Elke deelnemer ontvangt sowieso een troostprijs.

Wanneer:  maandag 18 april
Start:   10u (fit-o-meter) | 14u (Quiz)
Waar:  Ansold Anzegem
Prijs:  Gratis beide activiteiten(drankje inbegrepen)

 in samenwerking met: 

Inschrijven:   via secretariaat SAR of sportdienst tegen ten  
    laatste 11 april

De Ronde van Vlaanderen, een monument op de inter-
nationale wielerkalender, een koers die tot ver buiten 
onze grenzen weerklank vindt!  
In het belevingsmuseum van het Centrum Ronde 
Van Vlaanderen kun je de Ronde iedere dag opnieuw 

beleven en zelfs winnen. Naar aanleiding van 100 jaar ronde Van 
Vlaanderen in 2016 is het museum volledig vernieuwd! 
Je wordt er ondergedompeld in de typische Rondesfeer, je kruipt er 
in de huid van Rondehelden, op interactieve attracties voel je de nij-
digheid van de hellingen en de onbarmhartigheid van de kasseien. 
Nadien schenken we je koffie en een streekgebonden taart.
Afsluiten doen we met een gezellige stadswandeling langs de 
mooiste plaatsjes van Oudenaarde.

 Wanneer: dinsdag 22 maart

Vertrek bus:

13u30:kerk Vichte
13u40: kerk Anzegem

 Prijs:  10 euro (incl. toegang museum, koffie, gebak, bus)
  UITkansenpas: 2 euro

in samenwerking met: 

Inschrijven:  via secretariaat SAR of via sportdienst tegen 
ten laatste 14 maart

FIT-O-METER | VOORMIDDAG |10u

VALQUIZ | NAMIDDAG |14u
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ELEKTRISCH FIETSEN BOERENGOLF EN 
BOOGSCHIETEN

De elektrische fiets (E-fiets) is niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld. 
Maak tijdens deze workshop kennis met de werking en de voor- 
delen van de elektrische fiets. Je krijgt alle nodige informatie van 
een consulent elektrisch fietsen, wat de specifieke onderdelen zijn 
(bijv batterij), waar je moet op letten bij de aankoop van een  E-fiets 
en wat meer over de wegcode voor de fietser. In het tweede deel is 
er tijd voor een testrit. 
En in een gezellig praatcafé is er een verkeersquiz met een tombola 
en een e-bike box (*)  als te winnen prijs! 
*dit zijn 50 handige vouwkaarten met fietsroutes door de mooiste landschappen. 
De 50 lusvormige routes van Pasar lopen door heel België en zijn speciaal getest 
en aangepast aan de elektrische fietser. De lengte van de tochten varieert tussen 
de 35 en 55 km. 

Wanneer:  zaterdag 30 april 

Aanvang:   workshop: 9u

Waar:   Ansold, Anzegem

Prijs:   3 euro

in samenwerking met: 

Inschrijven: voor workshop via secretariaat SAR tegen   
   ten laatste 20 april

 

Op het rustige en open platteland van domein Jaurieu.

Boerengolf wordt gespeeld met grote hamers en aan-
gepaste ballen. Schapen, geitjes, de ezel, houtsingels 
en een boerenkar vormen de hindernissen waarop 
de behendigheid van elk team getest wordt. Een 
groepsspel als geen ander waar plezier verzekerd is!

Minder fan van boerengolf? Dan kan je je boog-
schietvaardigheid uittesten. Wie is de beste   
schutter? Kun jij de roos raken? 
Wie houdt zijn zenuwen het best in bedwang?

Wanneer:  maandag 9 mei

Vertrek bus:

13u15:kerk Vichte
13u25: kerk Anzegem

Prijs:  10 euro (spel, bus, dessert en drankje inbegrepen)   
   UITkansenpas: 2 euro

   in samenwerking met: 

Inschrijven: via secretariaat  SAR of via sportdienst tegen   
   ten laatste 2 meiOok die dag is er van 13u30 tot 16u doorlopend     

fietsbeurs elektrische fiets: vrije toegang.
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SENIORENNAMIDDAG VLAANDEREN ZINGT

Danny Fabry is nog steeds een van de meest gevraagde artiesten 
en terecht. 45 jaar carrière is in deze tijd echt een uitzonderlijke 
prestatie!  "Ca c’est la vie” is altijd zijn motto gebleven. 
Kom en geniet mee van zijn show “45 jaar carrière Danny Fabry”.

Tussendoor is er een optreden van niemand minder dan de 
Poppenkoning (bekend van TV en radio). Hij brengt u een bonte 
aaneenschakeling van knotsgekke conferences. Het gevolg is dat 
gans het publiek geplaagd wordt door lachkrampen!

In de pauze wordt u een heerlijk kopje koffie en een stuk taart aan-
geboden.

Deze show boordevol muziek– en lachplezier mag je zeker niet 
missen. 
Geen beter medicijn dan eens goed   lachen en genieten van mooie 
muziek.
 

Wanneer:   maandag 23 mei

Waar:   De Stringe, Vichte

Start:   14u stipt  (deuren open om 13u30)

 Prijs:   2,50 euro (koffie en taart inbegrepen)    
   UITkansenpas: 0,50 euro 

Inschrijven:  via secretariaat SAR tegen ten laatste 17 mei.

 

Zingen is gezond, doet 
deugd, zet je longen 
open en maakt een 

mens gelukkig!
 

Daarom brengt ‘Vlaanderen zingt’ een meezing-programma  boor-
devol toppers uit de tijd van toen. Allemaal liedjes die     
iedereen vast en zeker kent en graag nog eens meezingt.   
DJ Reginald staat achter zijn goeie ouwe discobar en u krijgt de 
teksten om mee te zingen.
Wie er de vorige jaren bij was, weet dat dit een namiddag wordt 
boordevol zangplezier!
 
En om de stembanden te smeren voorzien we tijdens de pauze 
koffie met een toetje.
 

Wanneer:  maandag 6 juni 

Start:   14u

Plaats:   Ansold,Anzegem

Prijs:   2,50 euro       
   UITkansenpas: 0,50 euro

 in samenwerking met: 

Inschrijven: via secretariaat SAR of via gemeenschaps- 
   centum tegen ten laatste 25 mei.

DANNY FABRY en de POPKONING
een show vol muziek  en humor
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          LEIECRUISE
Ontdek de prachtige Leie, de ‘Golden 
River’, de mooiste rivier van Vlaande-
ren, gekenmerkt door haar kronkelen-
de vorm, de natuur, de schitterende 
vergezichten en de mooiste villa’s van 

Sint-Martens-Latem en omgeving!
De boot vertrekt vanuit Gent Centrum en vaart via Afsnee, Drongen 
en Sint-Martens-Latem tot in Baarle en terug.
We voorzien een lunch op de boot.
Mis deze onvergetelijke uitstap niet en geniet mee van een prachtig 
stukje natuur van op het water.
Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt tot 150.
 

Wanneer:  maandag 4 juli

Vertrek bus:

11u.kerk Vichte | kerk Anzegem

Prijs:  35 euro (bus, boottocht en lunch inbegrepen).    
Drankverbruik aan boord is voor eigen rekening

Let wel: enkel annulatie mogelijk omwille van medische redenen, 
niet bij regenweer.  De boot biedt voldoende binnenzitgelegen-
heid.

BOOTTOCHT weetjes | wist je dat...
Eind januari / begin februari krijgen alle senioren vanaf 85 
jaar een bezoekje van een vrijwilliger van de Senioren-
AdviesRaad.  Ze komen langs met een kleine attentie.
Ook de bewoners van onze plaatselijke woonzorgcentra 
worden niet vergeten.  In het voorjaar trakteert de SAR de 
bewoners op een stukje taart.

Wie 80 jaar wordt in 2016, krijgt rond zijn/haar   
verjaardag een bezoekje van ANNAH, het 
gemeentelijk zorgnetwek voor vervoer, samen bood-
schappen doen, bezoekjes en kleine taakjes.

UITPAS zuidwest is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in 
Zuid-West-Vlaanderen wil genieten van vrije tijd zoals cultuur, sport, activitei-
ten  seniorenraad, … punten kan sparen en inruilen voor leuke voordelen. 

Hoeveel kost een UiTPAS zuidwest?
Ga met je identiteitskaart langs bij één van de verkooppunten in je gemeente 
en koop een UiTPAS voor €3. Je ontvangt meteen jouw extra welkomstvoor-
delen zoals een gratis geschenkje, een gratis zwembeurt, een gratis museum-
bezoek, €2,5 korting bij een deelnemend cultuurcentrum, 3 welkomstpunten.

Heb je verhoogde tegemoetkoming of recht op gemeentelijke gezinstoelage?
Dan koop je een UiTPAS aan €1 bij dienst Sociaal Welzijn en kan 
je genieten van 80% korting bij deelname aan UiTPAS activitei-
ten vb. voor een activiteit van 10 euro betaal je slechts 2 euro. 

Waar kan je UiTPAS zuidwest kopen?
Anzegem: bibliotheek en uitleenposten, sporthal, dienst Cultuur, gemeente-
huis, dienst Sociaal Welzijn (voor UiTPAS met kansentarief) of op één van de 
activiteiten van SAR.

NIET VERGETEN: telkens je deelneemt aan een activiteit moet je je UITPAS bij-
hebben om je puntjes te kunnen sparen!

Noteer alvast met stip:
SENIORENUITSTAP 

MAANDAG 12 SEPTEMBER 2016



SECRETARIAAT SENIORENRAAD
	   Sociaal Huis 
  Dienst Sociaal Welzijn
  Lieven Bauwensstraat 40
  8570 ANZEGEM
	   056 78 26 23
    sar@anzegem.be of      
  oesplekke@anzegem.be 

openingsuren?

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

deze brochure is een uitgave van 
met steun van 

S R

ofwel op zitdagen in de deelgemeentes:

Anzegem  gemeentehuis dinsdag 9u-12u

Ingooigem  secretariaat woensdag  8u30-10u

Kaster  secretariaat donderdag 8u30-9u15

Tiegem  secretariaat donderdag 9u30-10u30

Gemeenschapscentrum
Westdorp 3
8573 ANZEGEM
056 68 82 50
cultuur@anzegem.be
open: elke VM  van 9u-12u en 
dinsdag van 14u-17u

Sportdienst
Landergemstraat 1
8570 ANZEGEM
056 68 02 02
sportdienst@anzegem.be
open: elke VM van 9u- 12u en 
dinsdag van 14u-17u

SAMENWERKENDE PARTNERS  

INSCHRIJVEN  WAAR WANNEER BIJ WIE

met de steun van

mailto:sar%40anzegem.be?subject=

