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RÉNOVAT & SOPHIE
KOMEN UIT BURUNDI

“We wensen de Anzegemnaren in 2019 vooruitgang, geluk en een goede gezondheid!”

2018 was het jaar waarin vluchtelingen en migratie opnieuw de
voorpagina’s van de kranten beheersten. Ook in Anzegem wonen
er vluchtelingen (of beter gezegd
‘nieuwkomers’) en die worden
geholpen door Karibu.
Karibu is een grote groep vrijwilligers
die nieuwkomers in Anzegem helpt
door o.a. het geven van Nederlandse les en het organiseren van
activiteiten om de integratie beter te
laten verlopen. Daarnaast ondersteunen ze bij de zoektocht naar een
huis, een bezoek aan de rechtbank,
dokter, ...
Via Karibu kwamen we in contact
met drie nieuwkomers. Ze vertellen
ons hoe ze Nieuwjaar in hun land
vierden en wat ze wensen voor het

nieuwe jaar.
Rénovat, 42 jaar, was politieman
in Burundi. Hij woont sinds 2016
in Vichte met zijn vrouw en twee
kinderen.
“In Burundi komen op oudejaarsavond de mensen bij elkaar voor een
gebedswake. Zo drukken we onze
dank uit voor wat was en onze hoop
voor wat komt.”
“Voor 2019 wens ik de inwoners van
Anzegem succes bij al hun projecten. Maar ook vooruitgang, geluk en
een goede gezondheid.”
“Ik hoop dat Karibu ook in 2019
ontmoetingen blijft organiseren voor
mensen van verschillende origines.
Door hun morele en materiële steun

voel ik mij niet alleen geholpen en
gerustgesteld, maar kunnen wij ons
ook beter integreren in Anzegem,
wat zo belangrijk is voor nieuwkomers als ik.”

Maiadah is 43 en komt uit Irak.
Daar was ze lerares. Met haar
man en twee tieners woont ze in
Vichte.
“In Irak vieren we Nieuwjaar met
een officiële feestdag. We feliciteren
elkaar, nodigen familie en vrienden uit en eten heerlijke snoepjes.
Sommige families versieren ook de
kerstboom.”
“Aan de Anzegemnaars wens ik voor
2019 vrede en rust en liefde in hun

TAJ

MAIADAH

“We wensen dat mensen
begrijpen waarom we hier
zijn.”

“We willen jullie danken
omdat jullie ons zo goed
behandelen.”

leven. We willen jullie danken omdat
jullie ons zo goed behandelen.”

dat ze met andere ogen naar ons
kijken.”

“Voor 2019 kijk ik uit naar de prachtige activiteiten van Karibu. Die
geven ons morele steun en helpen
om ons gevoel van vervreemding te
overwinnen.”

“In Syrië vierden we het nieuwe jaar
allemaal samen: familie van papa en
van mama en de vele vrienden. Met
meer dan zeventig personen. De
taken werden verdeeld en iedereen
kookte zijn deel.”
“Het allemaal samenzijn was belangrijk: eten, lachen, dansen, zoenen,
... Maar dat is al vijf jaar geleden.
Iedereen is gevlucht... Geen samen
meer...”

KOMT UIT SYRIË

Bijna twee jaar geleden ontvluchtte Taj, 9 jaar, Syrië. Met haar
ouders, broer en zusjes woont ze
nu in Anzegem.
“We wensen de mensen van Anzegem vrede, geen oorlog en dat
iedereen gelukkig mag zijn. Eigenlijk
geldt dat voor alle mensen in alle
landen. We wensen dat de mensen
begrijpen waarom we hier zijn en

GELUKKIG

KOMT UIT IRAK

“Karibu betekent veel voor ons.
Wij hebben geen vrienden en geen
familie hier. Karibu vult die leegte
voor ons in. We hopen dat ze ons
blijven helpen met het zoeken naar
een huis, met ons huiswerk, ...
Dat we veel mogen samen vieren.”

2019

i

Help jij mee bouwen aan
een stukje toekomst voor
hen die alles moesten
achterlaten?

Jouw fiscaal aftrekbare bijdrage is
heel erg welkom op
BE70 8939 4402 9125 (Welzijnschakels vzw) met als mededeling
18028 (Karibu).
Blijf op de hoogte via www.facebook.be/karibuanzegem.

ALGEMEEN
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ZIE ME SHINEN

De jongste 5 jaar stierven er 16 jongeren bij een fietsongeval in het donker en raakten er maar liefst 2383 gewond. In het donker fietsen, steppen, skaten of op je hoverboard rijden? Dan is het dus ongelofelijk belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Want het is niet omdat jij de wagen goed ziet, dat de chauffeur van die wagen
jou ziet.
Je weet dat allemaal wel, maar toch doen sommigen het niet. Fluohesjes zijn lelijk, men geraakt maar niet in de winkel voor een nieuw fietslicht, ... Maar dat is zever: er bestaan superveel coole manieren om je te laten zien!
Enkele tips:
•
Koop verlichting van minsten 100 lumen (staat op de verpakking). Hoe meer je langs slechte (of zelfs onverlichte) wegen rijdt, hoe groter het aantal lumen van je licht moet zijn.
•
Zorg ervoor dat je ook licht geeft als je stilstaat.
•
Heb je goede lichten gekozen? Top! Nu kan je fluorescerende of reflecterende gadgets kiezen. Deze verhogen
je zichbaarheid! Helmen, kledij in fluokleuren helpen al heel wat, maar in het donker heeft reflecteren een veel
groter effect op je zichtbaarheid. Met reflecterende spullen ben je vanop 150 meter te zien in het donker en
zonder vanop 50 meter. Dat maakt een heel groot verschil!
•
Er bestaan verschillende modieuze en coole fluogadgets: rugzakken met reflecterende stof, reflecterende tape,
reflectoren voor in je fietsspaken, …Of je kan ook gewoon een fluohesje kiezen. Lelijk? Kan zijn, maar intussen
hebben verschillende kledingmerken hun eigen trendy fluohesje ontworpen. Superzichtbaar en supermooi!
www.ziemeshinen.be

OUDSTE BEUK VAN HET BEUKENHOF GEROOID
De oudste beuk van het Beukenhof moest jammer
genoeg gerooid worden. Na een onderzoek met geluidsgolven (tomografie), blijkt dat er in de boom te veel
holle ruimte en rottend hout zat (74%). Omwille van het
veiligheidsrisico werd de boom dus geveld. Dit gebeurde op een ecologische manier: tot op veilige hoogte
werd een deel van de stam behouden om te dienen als
huisvesting of als voedselbron voor vogels en insecten.
De beuk had een omtrek van 4,75 meter en was ongeveer 150 jaar oud.
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HET LOKAAL BESTUUR IN EEN NIEUW JASJE
Op 4 januari worden de verkozen raadsleden van de verkiezingen
geïnstalleerd. In deze legislatuur worden enkele grondige wijzigingen
doorgevoerd.
Zo zullen de verkozen gemeenteraadsleden ook in de raad van maatschappelijk welzijn zetelen. De gemeenteraad en raad van maatschappelijk welzijn
blijven echter aparte entiteiten en vergaderen na elkaar. De voorzitter van
beide raden is dezelfde persoon.
Het college van burgemeester en schepenen zal ook bestaan uit dezelfde
mensen als het vast bureau van het OCMW. De burgemeester zit beide
vergaderingen voor. Tot slot is er het bijzonder comité sociale dienst. Hier
worden individuele dossiers behandeld en geadviseerd.
Tip: wil je een raad bijwonen? Elke 2e dinsdag van de maand (behalve januari en augustus 2019) vindt opeenvolgende de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn plaats. Dit vanaf 18u30 in de raadszaal van het
gemeentehuis (De Vierschaar 1). De meeste punten zijn openbaar.
Wil je de nieuwe bestuursploeg aanmoedigen tijdens hun installatie? Dit kan
op vrijdag 4 januari vanaf 18u30 in de toneelzaal van De Stringe (Ommersheimplein 4).

GEZOCHT: JOBSTUDENTEN
We zijn op zoek naar jobstudenten of vrijwilligers ter ondersteuning van de
Jeugd- en Sportdienst, Openbare Werken, Groendienst, Recyclagepark,
Buitenschoolse Kinderopvang en Bib.
Voorwaarden?
•
min. 18 jaar zijn (of vanaf 16 jaar als animator of vanaf 15 jaar als zorganimator binnen de Jeugddienst: www.anzegem.be/animator. Dit is als
vrijwilliger en niet als jobstudent!)
•
voor een studentenjob binnen onze Jeugddienst, moet je minimum twee
jaar ervaring hebben als animator
•
voor een vakantiejob binnen de Sportdienst of de Buitenschoolse Kinderopvang volg je bij voorkeur een relevante studie of heb je reeds een
opleiding en/of ervaring in sport-, sociale of pedagogische richting
Ben jij geïnteresseerd in een vakantiejob bij het gemeentebestuur?
Surf dan naar www.anzegem.be/vakantiejob voor meer info.

BIJKLUSSEN

Wil je een centje bijverdienen
zonder belast te worden?
Dat kan, want voortaan kan je
elke maand tot max. 500 euro
onbelast bijverdienen. In juli
2018 werd namelijk de wet over
het ‘bijklussen’ goedgekeurd.
Er zijn echter wel wat voorwaarden en beperkingen aan
het nieuwe statuut verbonden.
Zo komen slechts welbepaalde
klusjes en diensten in aanmerking, zoals grasmaaien of
bijklussen als trainer, en kan niet
iedereen zomaar bijklussen.
Voor meer informatie en de
voorwaarden rond bijklussen:
www.anzegem.be/bijklussen

ALGEMEEN
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SPORTIEF

CULTUUR
FILM IN DE KERK

HULDIGING

“The bookshop”

cultureel verdienstelijke personen

23 OMLOOP VLAAMSE
ARDENNEN MOUNTAINBIKE VTT

DO 10

VR 25 OM 20U

ZA 26 VAN 8U TOT 14U

J KLOOSTERKAPEL ANZEGEM

J ZAAL ANSOLD(A)

J ’T SMESSEPLEIN(I)
` mountainbiketocht met keuze uit vier

`€4
` org. Bib Anzegem
` bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22
` In de verfilming van Fitzgerald’s boek ‘De

Boekhandel’ besluit weduwe Florence
Green haar leven weer op te pakken door
een boekwinkel te openen. Ze is een
krachtige vrouw die haar dromen najaagt,
maar eind jaren vijftig in het Britse
kustplaatsje doet haar winkel meer stof
opwaaien dan verwacht.

E

afstanden (35-45-55-70 km)

MUZIEK
A tribute to Freddie Mercury & QueenMercury Rising

` org. SV Ingooigem i.s.m. Yvegem Sportief

ZO 27 OM 20U

J DE STRINGE
` € 17
` m.m.v. vzw De Parel

FEEST

Humo’s Comedy Cup on Tour

NIEUWJAARSBEGROETING MET
EEN GOED DOEL

ZA 2.02 OM 20U15

VR 11 OM 18U

J OC D’ IEFTE DEERLIJK

J OUD KASTEEL VICHTE

Unizo Ondernemend Anzegem met
uitgebreide nieuwjaarsreceptie

` € 14

` t.v.v. de Nachtlichtjes VZW

` beperkt aantal tickets beschikbaar

` org. Dorpsraad Vichte

ZA 12 OM 19U30

` De prestigieuze wedstrijd Humo’s Comedy

` warme wafels / diverse wijnen, bieren en

J OUDE KERK(V)

Cup brengt de 2 finalisten en natuurlijk
ook de winnaar van de editie van dit jaar
naar onze regio, en dit vergezeld van een
ervaren comedian.

frisdranken, verse soep / gelegenheid tot
aankopen van Vichtse borrelglaasjes
` bij goed sterrenweer: observaties van
sterren en planeten

CONCERT

` optreden van “Duo Eolienne” (harp:

Daphne Vandemeulebroucke – saxofoon:
Kurt Bertels)
` €35 (met dranken en aangepaste catering)

OP DE KOFFIE MET...
Jong schrijftalent van eigen bodem:
Victor Meersseman
ZO 20 OM 14U

J BIB VICHTE
` € 4 of € 3
` i.s.m. Davidsfonds Vichte
` Sinds hij kan schrijven, heeft Victor

verhalen en gedichten geschreven. Als
twaalfjarige heeft hij al veel te vertellen
terwijl wij genieten van een heerlijk kopje
koffie met een lekker stukje taart.

HUMOR

SENIOREN
VIVA-SENIOREN WAFELENBAK
DI 8.01 OM 14U30

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

DEMONSTRATIE
Bereiden van Tapas door Nadine
Fiems
DI 15 OM 14U

J GASTHOF ’T PARK(T)
` 056 68 73 10
` org. Vief Anzegem

NIEUWJAARSRECEPTIE
Gemeente Anzegem
ZA 12 OM 19U

J DE STRINGE(V)

CASINO-AVOND
KVLV Tiegem-Kaster
VR 25 OM 19U30

J GASTHOF ’T PARK(T)
` met een hapje en een drankje
` leden: € 25 – niet-leden: € 30
` inschr.: 056 68 14 40

VARIA
DIGIE CAFÉ

EERLIJK ONTBIJT

WO 16 VAN 18U30-20U30

ZO 27.01 TUSSEN 7U30 EN 11U

J BIB ANZEGEM

J DE STRINGE (V.)

` gratis

`€ 7 / 3-6jaar: € 3 / kinderen onder de 3

` bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22
` is je laptop traag geworden, wil je je email

lezen op je smartphone of ben je op zoek
hoe je een app moet installeren op je
tablet? Tijdens het Digie Café helpt een
ervaring IT-specialist je op weg terwijl je
geniet van een drankje.

jaar: gratis
` inschrijven voor 23.01 via tel 056 68 04

10, lieven.vandendriessche60@gmail.
com of bij een van de medewerkers van
de Oxfam Wereldwinkel
`Tvv de projecten van vzw Bakayavrienden
in Popakabaka (Zuid-Oost-Congo)

PRIJSKAARTING BIEDEN EN
MANILLEN

HULDIGING ANZEGEMS
SPORTTALENT

ZA 12.01 OM 17U30

VR 8.02

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)

J ZAAL ANSOLD
` iedereen welkom

VIVA LINEDANCE
VR 18.01 OM 20U

` vooraf inschrijven via

sportdienst@anzegem.be

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A)
` Iedereen welkom, wel vooraf inschrijven!

21 STE GROTE KAARTING

BLOEDINZAMELING

Voor frieten en kroketten (Lutosa)

WO 09.01

17u30 - 20u

 DE ANSOLD (A)

VR 18.01 VANAF 18U

DO 17.01

17u30 - 20u

 DE LINDE (I)

ZA 19.01 VANAF 17U

DI 22.01

17u30 - 20u

 DE STRINGE (V)

J DE STRINGE (V.)
` tvv vzw De Dorpszangers
` iedereen welkom. Verliezers hebben ook

prijs

INSCHRIJVEN
SUPPORTERSCLUB SEP
VANMARCKE
ZA EN ZO 26 EN 27.01 TUSSEN
10U-12U

PIROBAK
ZO 13.01

 IN ‘T PARK (T)  bij Benn en Mieke Terrijn

ZA 19.01

 IN DE SPORTHAL (A)  bij Christa Verkest / ook op zo 20

ZO 20.01

 IN DE LANDOUW (T)  bij Renaat en Fiona Labie

ZA 26.01

 IN DE BREUGHEL  t.v.v. voetbalploeg F.C. Molecule(V)

ZO 27.01

 IN DEN OUDEN KOESTAL (T)  t.v.v. rugbyclub Tiegem Tigers(T)

VR 01.02

 CHIROLOKALEN DE PALOEDER (I)  Aspirobak om 19u door

Chirojongens Yvegem
ZA 02.02

 IN OC GROENINGE (K)  om 18u + kaarting Gezinsbond Kaster

J CAFÉ DE SPORTDUIF (A.)

Jouw activiteit in de UiT-agenda van februari? Geef die dan voor
16 januari door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in
week van 4 februari en bevat alle activiteiten tot en met 4 maart 2019.

E GE LTE AM ZOEKT VRIJ WILLIGERS!
Met zijn stekels en spitse snuit kent iedereen de egel
wel, en door zijn voorliefde voor slakken ziet elke tuinier
hem graag komen. Aangezien onze tuinen echter meer
en meer hermetisch worden afgesloten, hebben egels
vaak geen andere keuze dan via de straat van de ene
naar de andere tuin te lopen. Op straat sneuvelen ze
dan al te vaak onder de wielen van een auto.
Daarom willen we samen met Natuurpunt iedereen
oproepen om tuinen met elkaar te verbinden door het
maken van een ‘egelwegel’. Dit is een opening van 15
x 15cm in of onder een omheining of afsluiting, waardoor egels veilig van de ene naar de andere tuin kunnen
lopen. Wie dit in Anzegem doet, krijgt bovendien een
heus ‘egelwegel’-bordje om boven de doorgang te hangen. Als er 10 tuinen in één straat meedoen wordt deze
straat uitgeroepen tot een echte ‘Egelstraat’.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die willen
de egelwegels helpen maken, de reeds gemaakte doorgangen nakijken en te voorzien van een bordje.
Interesse? simon.feys@natuurpunt.be of via
www.egelstraat.be

COMPUTERLESSEN VOOR 55-PLUSSERS
Dagelijkse computerkost
ma | 8u45-11u45 | 40 lestijden | 1ste les: 4 februari 2019 | € 70
Workshops waarin je Office-pakketten, internet en multimedia combineert.
101 apps voor Android tablet/smartphone
di | 8u45-11u45 | 40 lestijden | 1ste les: 5 februari 2019 | € 70
De meest interessante en nieuwste apps voor je Android-toestel.
Haal meer uit internet
di | 13u15-16u15 | 60 lestijden | 1ste les: 5 februari 2019 | € 100
Surfen, gebruik van zoekmachines, downloaden, mailen, chatten, ...
Photoshop Elements Workshop
do | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 7 februari 2019 | € 100
Aan de slag met eigen beeldmateriaal: foto’s bewerken, kaarten maken,…
Ontdek de Android tablet/smartphone
do | 13u15-16u15 | 60 lestijden | 1ste les: 7 februari 2018 | € 100
Aan de slag met je eigen tablet of smartphone.
Sociale media
vr | 8u45-11u45 | 60 lestijden | 1ste les: 8 februari 2019 | € 100
Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Spotify,…
 vroeger PC-lokaal gemeenteschool Vichte (Beukenhofstraat 38)
Geen lessen tijdens de schoolvakanties. Inschrijvingen via Sociaal Huis,
L. Bauwensstraat 40, tel 056 78 26 23 of dienstsociaalwelzijn@anzegem.be
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DAGBOEK: ÉÉN WEEK IN ARMOEDE
Eind november gingen de medewerkers van het Sociaal Huis de
uitdaging aan om gedurende een
week, met hun hele gezin, rond
te komen met het budget van
iemand die in armoede leeft.
Collega’s Carine en Carla hielden
voor ons een dagboek bij. “Als ik
deze week één iets heb geleerd,
is het wel dit: wie in armoede
leeft, verliest: je gezondheid, je
vrienden, je sociaal leven, je eigenwaarde, je idealen en vooral...
jezelf.”
Dag één
Carla: “Ik word al meteen met
mijn verwende neus op de rauwe
werkelijkheid gedrukt… Vorige week
moest ik mijn trouwe viervoeter na
16 jaar laten inslapen. Vandaag mag
ik zijn as en zijn urne gaan ophalen.
Wat doe je met een trouw huisdier
als het na al die jaren overlijdt?
Voor mij een keuze, voor de armen
is er zelfs geen optie. Een crematie
en een urne zijn te duur, maar is
de kans om waardig te rouwen en
mooi afscheid te kunnen nemen een
luxeproduct? Zijn net die mensen
die minder kansen hebben in hun
sociaal leven niet nog meer gebonden aan hun huisdier? Hun trouwe
vriend die nooit oordeelt en onvoorwaardelijk aan hun kant staat...”
Dag twee
Carla: “Vandaag doe ik basisinkopen voor de hele week: 1 pakje koffie, 1 pot confituur, 1 flesje olijfolie,
een pak appels en peren... een lijstje
met producten waarvan ik hoop er
een week mee te kunnen doen. Uiteraard kies ik voor de huismerken.”
“Na de middag ga ik op bezoek bij
mijn ouders en steel er wat mandarijntjes uit de fruitmand. Voor ik terug
naar huis ga, stop ik vlug nog wat
pralines in mijn mond. Nu begrijp ik
waarom sommige van mijn cursisten
vroeger in de pauze als gekken op
de gratis koffie en koekjes sprongen.
Ik vond het toen een beetje onbeleefd, maar honger overwint al snel
de etiquette merk ik nu zelf.”

Carine & Carla
Dag drie
Carine: “We lezen het graag: probeer zo weinig mogelijk je auto te
gebruiken en het openbaar vervoer
of de fiets te nemen. Mijn schoondochter en ik werken allebei ver van
huis met geen goede verbinding
met het openbaar vervoer, de fiets
is ook al geen optie en carpoolen
nog minder. De eigen auto nemen
is onze enige mogelijkheid, met als
gevolg dat we voor onze autokosten
al samen 133 euro nodig hebben.
Dit redden we niet....”
Dag vier
Carine: “De voorziene portie aardappelen voor 2 dagen was in 1 keer
op…Onze mannen hadden honger
ondanks het feit dat we toch wel 4
hespenrolletjes per persoon konden
voorzien. Daarbij komt ook nog dat
onze puppie Reena de oren van mijn
bril heeft afgeknabbeld en hij dus
onbruikbaar is geworden. Gelukkig
heb ik nog een reservebril. Als klap
op de vuurpijl begeeft de wasmachine het. Dat wordt eventjes familienetwerk aanspreken. Ik vraag me af
hoe je nog geld opzij moet leggen
van je leefgeld voor die onvoorziene
uitgaven als bril, wasmachine, …”
Dag vijf
Carla: “De opdracht van vandaag is
een doktersbezoek. Ik moet het derdebetalerssysteem vragen. Ik voel

me plots een ander persoon terwijl
ik in de wachtkamer zit... Ik kijk
anders dan vroeger naar het mooie
huis. Wat moet dit niet kosten? Ik
sta plots niet meer op gelijke voet
met mijn huisarts. Ik voel me een
beetje minderwaardig en kijk haar
minder aan dan anders.”
Laatste en moeilijkste dag
Carine: “Deze avond afgesproken
met vrienden om te gaan kaarten
voor het goede doel…Inleggeld
van 3 euro per rondje en nog eens
trakteren. Ik durf niet goed aangeven
dat ik geen centjes meer heb, dus
neem ik van budget dat ik eigenlijk
niet meer heb…”
“Blij dat het morgen weer gewoon
‘gewoon’ is. Het was een zware uitdaging voor ons. We probeerden zo
weinig mogelijk in te leveren op voeding, maar toch kan je niet anders
dan andere (minder gevarieerde)
maaltijden op tafel te zetten. Koning
auto slorpt ongelooflijk veel van ons
leefgeld op, maar we hebben geen
alternatief kunnen vinden voor de
jobs die we doen.”
“Respect voor de mensen die het
met zo weinig moeten doen en alle
begrip als ze eens een mindere dag
hebben. Ik zoek samen met andere
vrijwilligers naar mogelijkheden om
iets meer te kunnen doen voor deze
mensen.”

WELZIJN
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N I E U W : FA M I L I E F I L M O P ZO N DAG M O RG E N
Janneman Robinson & Poeh
De inmiddels opgegroeide Janneman Robinson is niet gelukkig, hij moet veel werken en wordt niet goed betaald. Hij
heeft een gezin, maar door zijn werk heeft hij er maar weinig tijd voor. Janneman is bijna vergeten dat hij zijn jeugd
heeft doorgebracht met de eenvoudige, honing-liefhebbende beer Winnie de Poeh en zijn vriendjes. Op een dag
wordt hij herenigd met Winnie de Poeh, die hem eraan herinnert dat nietsdoen soms gewoon goed is. Als de aktetas
van Janneman op ongelukkige wijze verdwijnt, gaan Poeh en zijn vriendjes op avontuur in London om hem terug te
brengen, want beste vrienden zullen er altijd voor je zijn.
Een familiefilm voor het hele gezin. We verwachten kinderen vanaf 5 jaar samen met hun (groot)ouders om van deze
film te genieten. Als extraatje voorzien we een drankje en versnapering voor zowel het jonge volkje als de volwassenen.

i

zo 27 januari | 9u30 | refter Leefschool Groene Poortje (Groeningestr. 11, 8572 Anzegem)
€ 4 of 10 UiTPASpunten | tickets: bibliotheken of via Gezinsbond Kaster
info: bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22

VERTELLING
Vlasgaard of vlaschaard?

KINDEREN BAAS

Voorlees- en spellenuurtje ‘Jules’, speciaal voor
de allerkleinsten!
Jules … wie kent hem niet? Jules heeft 7 haren en
een gekke neus. Jules heeft ook een mama, een
papa, een zus en een opa. Jules is de vriend van
iedere peuter en kleuter!
vr 11.01 | 15u30 tot 16u30 | Bib Anzegem | gratis
info: bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22
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VRIJE TIJD

In 1902 schrijft dichter René De Clercq zijn Vlasgaard,
een landelijk tafereel in verzen. Vijf jaar later schrijft Stijn
Streuvels, rivaal in liefde en letteren, zijn Vlaschaard. De
Vlasgaard van René wordt een befaamde operette met
vertaling in het Frans en Duits. In 2018 werd deze operette tot een “verteluurtje” bewerkt door Jan Dhaluin en
gebracht door Die Ghesellen en het René De Clercqgenootschap.
ma 21.01 | 14u | De Stringe | € 2,5
Tickets: bibliotheken of Sociaal Huis
info: bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22

SP ORT E LE N 5 5 +
Aktiv+Tour activiteiten
Een aanbod van 10 laagdrempelige activiteiten waar
plezier, samenzijn en actief bezig zijn zorgen voor
een leuke namiddag. Danscafé, stadswandelingen,
aquagym en zoveel meer! Hou Aktiv in de gaten voor
meer info.
Vast aanbod
Iedere maand gaan we wandelen in groep. Een mooie
wandeling van ongeveer 7km, deelname hiervoor is
gratis. Beginnen doen we op 29 januari om 14u aan de
kerk in Bellegem.
Elke maandag kan je tussen 17u30 en 18u30 komen
badmintonnen. Een uurtje in ontspannen sfeer tegen
een pluimpje slaan voor € 2 per les.
Start to badminton
Heb je zin om te bewegen, maar je weet niet goed welke activiteit je ligt? Kom dan eens badminton uitproberen! Starten doen we op maandag 7 januari om 17u30.
€ 10 voor 5 lessen. Inschrijven verplicht en kan tot en
met 4 januari.

KABOUTERBOS

De sporthal van Anzegem wordt
omgetoverd tot een groot kabouterbos.
Ga mee op stap met Plop! De
peppers nemen alle kleuters mee
op dolle avonturen en bij Kwebbel
kunnen ze dan weer terecht voor
een leuke dans.

GOEDE SPORTIEVE VOORNEMENS?

Sporthal Anzegem | wo 23.01
2de-3de kleuter 13u30 – 15u
gratis deelname

Kom dan naar een van onze lessenreeksen. Vanaf dinsdag 8 januari start om
18u yoga en om 20u aerobic. Vanaf 10 januari is er om 18u fit & fun (combinatie van bbb, aerobic,…).
Info en inschrijvingen: www.anzegem.be/sportinitiaties
De sportlessen op woensdagnamiddag starten vanaf 9 januari. Tussen 15u
en 16u Multimove voor kleuters en tussen 14u en 15u Kick@Sport voor
lagere schoolkinderen.
Info en inschrijvingen: www.anzegem.be/sportacademie

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

POL FOL

POL OSTYN

LIESELOT VANPETEGHEM

Of via  /  / info@anzegem.be

VOORUITBLIK
Nieuw bestuur
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