Aktiv
I N F O M A G A Z I N E

Testkaravaan
komt naar Anzegem

2019

in cijfers

Bib

sluit eventjes de deuren

GEMEENTELIJK

MAART

NIEUWS

2 0 2 0

TERUGBLIK OP 2019
IN ENKELE CIJFERS

46

858

IT-problemen en -vragen
kreeg onze IT-dienst te
verwerken

707

187

mensen werken bij de gemeente en het OCMW

905

meldingen (bv. sluikstort,
verstopte riolering, …)

inwoners ontvangen een leefloon

gezinnen maken gebruik van het
thuiszorgaanbod (poets- en karweidienst, maaltijdbezorging, ANNAH)

1.343

14.773
inwoners

55-plussers waren aanwezig op de
zeven Oes Plekkes.

3.177

2.087

vind-ik-leuks op de facebookpagina

227.942

bezoeken op onze website

1.396

documenten die via het Thuisloket
werden afgeleverd

22.115

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –10DE JAARGANG N°3
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Het verschil in jaren tussen de jongste en oudste
sporter! De jongste sporter was Oscar De Bock (15
maanden) en hij is hiermee 75 jaar jonger dan Regine
De Rore die op haar 76ste deelnam aan qigong.

aantal uren dat onze culturele
infrastructuur gereserveerd
was (= 921 dagen)

119
kilometer kan je in Anzegem
wandelen aan de hand van
het wandelnetwerk Land van
Streuvels.

184

activiteiten georganiseerd door de bib.

5.414

bedrag dat voor 11.11.11 werd opgehaald

1.818

leerlingen die naar een schoolvoorstelling kwamen kijken

530

kinderen tussen de 4 en 12 jaar die deze zomer naar een
van onze speelpleinen zijn geweest

50

klassen die de bib maandelijks ontvangt

1.233

Een overzicht van alle cijfers vind je op www.anzegem.be/cijfers
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armaturen van de openbare verlichting werden door
LED-armaturen vervangen. In totaal zijn er 5.991
armaturen.

cursisten in de kunstacademie

Zin om eens een elektrische fiets (25 km/uur) of speedpedelec (45 km/
uur) te testen? Of wil jij liever je kinderen met de elektrische bakfiets
naar school brengen?

i
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik wil testen.
Wat moet ik doen?
Surf vanaf 10 maart naar
www.testkaravaan.be.
Kies voor gemeente.
Kies voor Anzegem.
Kies jouw vervoersmiddel.
Geef jouw lichaamslengte op.
Kies de gewenste testperiode
(keuze uit drie).
Laat weten waarom je wil meedoen.
En geef tot slot jouw gegevens
door.
Als je wordt geselecteerd dan
krijg je alle praktische info toegestuurd.

Meer informatie:
www.testkaravaan.be
gemeenten@testkaravaan.be.

Schrijf je dan in voor de Testkaravaan, een initiatief van provincie
West-Vlaanderen in samenwerking met gemeente Anzegem.
Wat houdt de campagne in?
Gedurende een tiental dagen kun je gratis een fiets uitproberen uit de vloot
van 25 elektrische fietsen, 5 elektrische bakfietsen en 10 speedpedelecs.
De testkaravaan blijft van 11 mei tot 4 juni 2020 in Anzegem en is enkel
voorbehouden voor wie in Anzegem woont. De testkaravaan passeert dit
jaar ook nog in Poperinge, Middelkerke, Tielt, Wielsbeke, Oostrozebeke en
Heuvelland.
De kalender
10 maart: start inschrijvingen
11 mei: 1ste testperiode
19 mei: 2de testperiode
27 mei: 3de testperiode
4 juni: einde testkaravaan
Let op! Het aantal testfietsen is beperkt. Snel inschrijven is de boodschap.
Neem zeker al een kijkje op www.testkaravaan.be.

UITLEENDIENST
Z I T I N E S C O LY S
De Uitleendienst is de eerste
gemeentelijke dienst die zijn intrek
neemt in de gebouwen van Escolys
(Heirbaan 73). Vanaf nu kan je daar
langsgaan om je gereserveerde
materiaal op te halen. Je vindt de
dienst in de burelen rechts van de
hoofdingang.
Contactgegevens: tel 056 77 15 94
uitleendienst@anzegem.be.
Materiaal reserveren kan via
www.anzegem.be/uitleendienst.

ALGEMEEN
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‘Puur vrijwilligerswerk’ is het thema waarmee het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw dit jaar
uitpakt voor de 34ste Week van de
Vrijwilliger. Puurheid vind je immers vaak bij vrijwilligers terug.

Bed

ank

De Week van de Vrijwilliger loopt van
29 februari tot 8 maart. Vrijwilligers
betekenen heel veel voor de lokale
gemeenschap en de kracht van
vrijwilligerswerk in de buurt valt niet
te onderschatten.
Het blijft dus essentieel dat we daarvoor onze waardering uitdrukken. Er
zijn jammer genoeg meer niet-vrijwilligers dan dat er vrijwilligers zijn.
750.000, dat is een pak mensen
maar spijtig genoeg een minderheid.
Net omwille van de cruciale rol die
ze spelen in de samenleving, moeten we ze bedanken.
Ook voor ons en de lokale Anzegemse verenigingen, adviesraden,
werkgroepen en organisaties is dit
niet anders.
Het is een cliché dat deze instanties zonder de vele vrijwilligers niet
kunnen draaien. Iedere schakel is
onmisbaar. De vele uren vrije tijd die
vrijwilligers in het vrijwilligerswerk
steken, zijn goud waard.

t!

V.U.: Tom Lemahieu - Amerikalei 164 bus 1 - 2000 Antwerpen

PUUR VRIJWILLIGERSWERK: JE MOET HET MAAR DOEN!

VRIJWILLIGERSWERK
Je moet het maar doen!

www.vrijwilligersweek.be

Bij deze, aan alle vrijwilligers,
van harte bedankt voor jullie zeer
gewaardeerde inzet. Of dit nu een
engagement is dat je dagelijks,
wekelijks, maandelijks of slechts één
keer per jaar opneemt, jullie maken
het verschil!
Draag je ook je steentje bij?
Wil je ook graag je steentje bijdragen aan de gemeentelijke werking
en/of ben je benieuwd naar wat er
binnen de regio nog mogelijk is?
Surf dan naar www.anzegem.be/
vrijwilligerswerk.

Ontwerp: MJ

Word jij de nieuwe
OVERSTEEKBEGELEIDER?
We zoeken nog ondersteuning voor
de oversteekbegeleiding. Help jij
onze schoolgaande jeugd veilig
naar de overkant van de straat?
Interesse?
vrijwilligerswerk@anzegem.be,
www.anzegem.be/vrijwilligerswerk,
tel 056 69 44 68

WIJ ZOEKEN SCHOONMAKERS /SCHOONMAAKSTERS
Als medewerker binnen de schoonmaak zal je instaan voor het onderhoud en de schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen. Er zijn heel wat
verschillende soorten diensten waar je terecht kan komen (bv. culturele
infrastructuur, administratieve diensten, gemeentelijke basisscholen, ...)
Aanbod
Een deeltijds contract voor bepaalde duur (met optie onbepaalde duur) in
loonbarema niveau E. Eventuele relevante anciënniteit kan in aanmerking
worden genomen. Je komt terecht in een aangename werkomgeving met
tal van voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques …).
Solliciteren?
T.e.m. maandag 9 maart 2020. Meer info via www.anzegem.be/vacatures of
tel 056 69 44 53.
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VERKOOP DEELGEMEENTEHUIS KASTER
We verkopen het deelgemeentehuis in Kaster (Bevrijdingslaan 94).
Deze mooie historische woning staat op een terrein van 470m2, en
omvat op de bovenverdieping een zestal kamers. Bieden kan via
www.biddit.be en dit vanaf 10 maart om 14u tot 18 maart om 14u. De
instelprijs is 105.300 euro.
Wie interesse heeft kan de woning bezichtigen na afspraak met notaris
Demeulemeester (tel 056 68 80 62).

TWEEDE VERBLIJF? AANGIFTE VERPLICHT!
Heb je een tweede verblijf in Anzegem? Dan ben je verplicht dit bij ons aan te geven.
Wat is een tweede verblijf?
Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot
hoofdverblijfplaats dient, maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt.
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes en andere vaste
woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.
De mogelijkheid tot onmiddellijke bewoning moet blijken uit de feiten. De aanwezigheid van voldoende meubilair en
van een leveringscontract elektriciteit worden als belangrijke indicaties weerhouden.
Zijn geen tweede verblijf:
• Lokalen die uitsluitend bestemd zijn om een beroepsactiviteit uit te oefenen.
• Garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens.
• Studentenhuizen en -kamers.
Hoeveel bedraagt de gemeentelijke belasting?
€ 1.000 per jaar
Aangifteplicht
Als eigenaar of huurder van het tweede verblijf ben je verplicht eenmalig aangifte te doen. De aangifte kan je via
www.anzegem.be/tweedeverblijf doorsturen ofwel via een invulformulier dat je kan opvragen in het gemeentehuis.
Als je dit niet doet, dan kunnen wij de belasting verhogen met 10%.

ALGEMEEN
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kalender
M

A

A

R

T

CULTUUR
KOOKLES ITALIAANS

DIGIE CAFÉ: EHBO

WO 4 OM 19U30

MA 16 OM 18U30

J DE STRINGE(V)

J BIBLIOTHEEK INGOOIGEM

` € 10 (niet-leden: € 20)

` org. Bib Anzegem

` org. Femma Bruisend Vichte

VOORDRACHT
NACHT VAN DE
GESCHIEDENIS:

Gezonde voeding door Ann Parmentier
(diëtiste)

Nieuwe buren

DO 19 OM 19U

DI 10 OM 19U30

J GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL

J DE KLEINE KLUIS(G)

INGOOIGEM

` org. Davidsfonds Anzegem i.s.m. Karibu

` met een drankje en enkele gezonde

Anzegem

VOORLEESUURTJE
thema kunst

hapjes als afsluiter
` € 18 (niet-leden: € 20)
` 056 77 65 37
` org. Gezinsbond Ingooigem

VR 13 OM 15U30

J BIB ANZEGEM

FAMILIEVOORSTELLING

` in het kader van de jeugdboekenmaand

zeep
ZO 22

MIDDELEEUWS MIRAKELSPEL:
Mariken Van Nieumeghen
ZO 15 OM 15U

J ZAAL ANSOLD(A)
` € 10

` door Het Wolk
` voor kinderen vanaf 2 jaar en hun familie
` UITVERKOCHT

DIGIE CAFÉ: EHBO

` door Theatercompagnie De Kroon

MA 23 OM 18U30

` org. Davidsfonds Anzegem i.s.m.

J BIBLIOTHEEK INGOOIGEM

Davidsfonds Zwevegem

THEATER
Boudewijn, le roi triste
MA 16 OM 14U

J DE STRINGE(V)
` € 12
` door Erik Goris
` org. GC De Zinnen Anzegem i.s.m.

seniorenadviesraad
` koffietafel aangeboden

` org. Bib Anzegem

WORKSHOP
Haarvlechten en feestkapsels
ZA 28 OM 14U

J DE STRINGE(V)
` € 6 (niet-leden: € 8)
` 0496 79 89 96
` org. Gezinsbond Vichte

SENIOREN

FEEST

JEUGD

BOWLING SENIORENRAAD

BREUGELFESTIJN

WORKSHOP HIPHOP

MA 2 OM 13U

Wielervrienden Ingooigem

ZA 7 OM 16U30

J SPORTCENTRUM DEERLIJK

ZA 28 OM 19U

J VRIJE BASISSCHOOL INGOOIGEM

` org. seniorenraad Anzegem

J ZAAL DE LINDE(I)

` 4 lessen, telkens op zaterdag in maart

` € 17

` voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar

VIVA SENIORENVOORDRACHT:

` info: 0499 46 65 11

` €10 (niet-leden: € 20) voor de lessenreeks

Rugklachten

KAAS- EN WIJNAVOND

` org. Gezinsbond Ingooigem

DI 10 OM 14U30

ZA 28 VANAF 19U

` tot za 28

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

J OC GROENINGE(K)

VOORDRACHT

` 0486 13 11 98

` € 20, kind € 12

NEONNACHT

` org. Ferm Tiegem-Kaster

ZA 14 VANAF 21U

Successieplanning

J DE STRINGE(V)

DI 17 OM 14U

PRIJSKAARTING

` Fuif

J ZAAL ANSOLD(A)

bieden en manillen

` org. KSA Vichte meisjes

`€7

ZA 28 OM 17U30

` 056 68 73 10

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

` door notaris Niels Debakker

ZO 15 OM 14U30

` org. Vief Anzegem

YVEGEMSE SCHOLEN CHILLEN
& GRILLEN

FIETSEN

ZA 7 VANAF 18U

DO 26.03 OM 14U

J DE LINDE

J DE STRINGE

` winterBBQ met randanimatie voor de

kinderen

` € 1.50

VIVA-KINDERNAMIDDAG
J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

SPORTIEF
WIELERWEDSTRIJD
Elite zonder contract en beloften
ZA 21 OM 15U

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

WANDELEN
DI 31.03 OM 14U

STIJN STREUVELSRALLY

J MOEN AAN DE KERK

ZA 28 VAN 7U TOT 14U

` gratis

J ZAAL DE LINDE(I)
` 20-40-60-80-120 km
` org. Wielervrienden Ingooigem

VARIA

` ook op zo 29 van 7u30 tot 12u

3 GEZINSQUIZ
E

Heirwegs OuderTeam VZW
ZA 7 OM 19U30

J MENSINDEZAAL(T)
` € 20 per ploeg

BINGO
ZA 7 OM 19U

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)
` t.v.v. Supportersclub Sep Vanmarcke

Jouw activiteit in de UiT-agenda van april? Geef die dan voor
12 maart door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in
week van 30 maart en bevat alle activiteiten tot en met 3 mei 2020.

INFOMOMENT PLEEGZORG
Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert regelmatig een vrijblijvend infomoment rond pleegzorg. En dat is
nodig. Pleegzorg leg je niet in een-twee-drie uit. Wist je bv. dat we niet alleen gezinnen zoeken voor kinderen
en jongeren, maar ook voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en volwassenen met een beperking
en/of een psychiatrische problematiek? Of dat pleegzorg zowel voor langere tijd als voor kortere tijd (crisis,
vakanties, weekends) kan ingezet worden?
Na het volgen van zo’n infosessie mag je er zeker van zijn dat je een juist beeld hebt over pleegzorg. Het wordt dan
al meteen een stuk duidelijker hoe pleegzorg een plaats zou kunnen krijgen in jouw leven. De infosessie is volledig
vrijblijvend. Als kandidaat-pleegouders heb je natuurlijk de vrijheid om je op elk moment te bedenken. Ben je echter
nu al zeker dat je pleegouder wil worden? Kom dan zeker langs. Deze infosessie is namelijk ook de eerste stap van
het voorbereidingstraject.
Na het volgen van deze eerste infosessie nog altijd zeker van je stuk? Dan ben je verplicht om een vervolgavond bij
te wonen. Koppels worden er met z’n tweeën verwacht.
Dit is een initiatief van pleegzorg West-Vlaanderen, in samenwerking met gemeente Anzegem en stad Waregem, die
samen een pleegzorggemeente zijn. Het project wordt gesteund door Huis van het Kind Waregem-Anzegem.

i

do 12.03 om 19u30 in bibbox – Boekenplein 1 Waregem | vervolgavond op 19 maart om 19u30 in Waregem
vooraf inschrijven is niet nodig
www.pleegzorgvlaanderen.be

MAMACAFÉ: GEZOND EN LEKKER…
Een lekker ontbijt serveren zonder de pot choco op tafel te moeten zetten,
een picknick voor de kinderen klaarstomen die uit meer bestaat dan pistolets, of gewoon wat inspiratie opdoen voor lekkere en gezonde tussendoortjes? Diëtiste Ann Parmentier is zelf mama van 3 jonge kinderen en komt
ons inspireren met kindvriendelijke eenvoudig klaar te maken gerechtjes. Ze
geeft ons niet alleen de nodige uitleg, maar we gaan allemaal samen aan de
slag.
Op het mamacafé ontmoeten (toekomstige) mama’s van kinderen tussen 0
en 3 jaar elkaar. We gooien perfectie overboord en leren dat we vooral mild
mogen zijn voor onszelf. Marieke Dermaut van Kind en Gezin is ook aanwezig. Heb je vragen rond je kind of de consultatie, dan kan je bij haar terecht.

i do 02.04 om 20u
De Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemstraat 42
Gratis + gratis drankje
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GEHEUGENKRONKELS
Seniorenadviesraad, bib en
gezins- en welzijnsraad slaan de
handen in elkaar voor een gezamenlijk project rond GEHEUGEN.
FILMFESTIVAL
ma 30.03 | De Stringe
De Liefhebbers (om 14u)
De onderlinge relaties van vier volwassen kinderen van de familie Liefhebber komen op scherp te staan
als blijkt dat hun vader Jan (Jeroen
Crabbé) heeft verzwegen dat hij aan
beginnende Alzheimer lijdt.
Still Alice (om 20u)
Alice heeft haar leven goed voor
elkaar, maar langzamerhand raakt ze
echter de greep op haar geordende
leven kwijt. Al snel blijkt dat ze alzheimer heef, ook al is ze pas vijftig.
De hoofdrollen in de film worden
gespeeld door Julianne Moore, Alec
Baldwin, Kristen Stewart…
Inschrijven
€ 5 of € 1 met Uitkansentarief. De
opbrengst gaat integraal naar Alzheimer Liga Vlaanderen vzw
Inschrijven:
bij het Sociaal Huis:
tel 056 78 26 23, gwr@anzegem.be
of bij de bib: tel 056 68 14 22,
bibinfo@anzegem.be

QUIZ: De Tijd van toen
ma 27 april | 14u | Ansold
Tijdens deze quiznamiddag word
je mee op sleeptouw genomen in
“De Tijd van Toen”. Wie herkent nog
muziek- en filmfragmenten uit zijn
jeugdjaren? Wie weet er nog wat af
van de actualiteit van toen? Duik in
je geheugen en neem deel aan deze

fantastische quiz. Je kan inschrijven
alleen, per koppel of per quizgroepje
van maximum 6 personen.
Inschrijven
€ 2,50 of € 0,50 met Uitkansentarief,
drankje inbegrepen.
Inschrijven voor 20.04 bij het Sociaal
Huis, tel 056 78 26 23,
sar@anzegem.be

INFOMOMENT MANTELZORG:
VO O R A F G A A N D E Z O R G P L A N N I N G
Mieke Werbrouck (consulent huis van de Mens en LEIF-consulent) neemt
ons mee in het verhaal van de voorafgaande zorgplanning.
Bij volgende zaken wordt stilgestaan: negatieve wilsverklaring, wilsverklaring euthanasie, teraardebestelling, lichaam schenken aan de wetenschap, orgaandonatie.
Het is van belang voor jezelf én je naasten dat wensen en verwachtingen
reeds vooraf besproken worden. Mieke klaart deze uit, met als belangrijkste advies: praat erover, met je naasten, met je arts.

i ma 16.03 | zaal Ansold (Landergemstraat 1b) | 14u-16u | gratis
Inschrijven: mantelzorg@anzegem.be, tegen ten laatste 7 maart

WELZIJN
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BIB GESLOTEN VAN 23.03 TOT 01.04
Naar een Eengemaakt Bibliotheeksysteem
Net als alle andere Vlaamse bibliotheken maken de bibliotheken van Anzegem de overstap naar het nieuwe bibliotheeksysteem ‘Wise’. Daarom is de bib gesloten van maandag 23 maart tot woensdag 1 april.
Langere uitleentermijn
Tijdens de sluitingsperiode is het niet mogelijk om materialen te ontlenen, terug te brengen, te verlengen of te reserveren. Ook ‘Mijn Bibliotheek’ werkt niet. Materialen die vanaf eind februari ontleend worden, krijgen een langere
uitleentermijn, zodat de inleverdatum niet tijdens de sluitingsperiode valt.
Nieuwe openingsuren bib Ingooigem
Door het verschuiven van de openingsuren zal je een bibbezoek eenvoudig kunnen combineren met het ophalen van
de (klein)kinderen op school of in de opvang. Vanaf 1 april zijn dit de nieuwe uren van de bib Ingooigem: dinsdag van
16u tot 19u en vrijdag van 15u tot 18u.

GEZOCHT: UITBATER POP-UPCAFÉ
SINT-ARNOLDUSPARK

GEZINSZOEKTOCHT
OP AVONTUUR MET BLOB ROND DE TIEGEMBERG

Net zoals de voorbije twee jaar
gaan we op zoek naar een uitbater voor een pop-upcafé in het
Sint-Arnolduspark. De vorige edities waren telkens een schot in de
roos en we zijn ervan overtuigd dat
een pop-upcafé een meerwaarde
geeft aan de bezoekers van het
Sint-Arnolduspark.
Wie interesse heeft om tijdens juli
en augustus de bar open te houden, moet zich ten laatste op 30
april kandidaat stellen (poststempel geldt als bewijs).
Het inschrijvingsformulier en meer
info kan je vinden op
www.anzegem.be/popup.

010
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Zin in een leuke kindvriendelijke zoektocht in een mooie omgeving? Vraag
dan naar de nieuwe Blob-folder voor een natuurzoektocht rond Tiegemberg.
Je combineert natuur en plezier tijdens een tocht van ongeveer 2,7 km. De
zoektocht is geschikt voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar.
De Blob-folder kan je afhalen bij dienst Toerisme (Westdorp 3), het gemeentehuis en in de bibfilialen of gewoon downloaden via
www.toerisme-leiestreek.be/nl/doen/gezinszoektocht-blob-anzegem

W I N N A A R S S P O R T- E N C U LT U U R T R O F E E Ë N
Vier cultuurtrofeeën
In de categorie “bovenlokale uitstraling” was Guillaume Lamont,
gitarist van de muziekband Rhea,
de winnaar. Deze groep was in 2016
finalist van de Nieuwe Lichting bij
Studio Brussel.
Erik Depraetere kreeg een trofee in
de categorie “continuïteit” o.a. voor
zijn bijdrage aan het dialectenboek.
De Dorpsraad Vichte was de laureaat in de categorie “samenwerkingsverbanden” voor het organiseren
van het megaproject 900 jaar Vichte
waaraan 60 verenigingen deelnamen.
Eric Vanlaeken tenslotte, die vooral
bekend staat voor de belichting bij
tal van Vichtse verenigingen, won de
trofee in de categorie “het buitenbeentje”.
De laureaten ontvingen ieder een
kunstwerk van Caroline Beeuwsaert.
Daarnaast zetten de culturele raad
en het gemeentebestuur 16 verdienstelijke leden van Anzegemse

De winnaars van de sporttrofee: Abdullahi Hussein en Robbe Kesteloot.

verenigingen en 7 laureaten van de
gemeentelijke kunstacademie in de
bloemetjes.
Sporttrofee
De sporttrofee van 2019 ging naar
Robbe Kesteloot (-16 jaar) en Abdullahi Hussein (+16 jaar).

sche, provinciaal en Vlaams kampioenschap veldlopen.
Daarnaast werd Abdullahi Vlaams
kampioen op de 1.500m en Belgische kampioen op de 3.000m piste.
Proficiat aan alle winnaars!

Robbe is Europees kampioen kenpo
5.0. Abdullahi won o.a. het Belgi-

M A A R T = C U LT U U R M A A N D : M I S D E Z E V O O R S T E L L I N G E N N I E T !
Tickets: cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50

Einzelgänger – Geert Verdickt van Buurman
Dit is de eerste solovoorstelling van Buurman-frontman Geert Verdickt. Tijdens de voorstelling wisselt hij nummers uit zijn nieuwe album af met ouder
werk.
za 07.03 | 20u | De Stringe | € 14
Marcus - Frank Cools
Marcus, de evangelist. De ooggetuige die het verhaal over Jezus in één geut
vertelt, recht voor de vuist, krachtig, met een indrukwekkende dynamiek.
En zo vertelt Cools ook. Nauwkeurig de oorspronkelijke tekst volgend, met
woorden en taal van nu en met humor.
do 12.03 | 20u | Sint-Mattheuskerk | € 10 | m.m.v. parochiale werkgroep
Gijzelbrechtegem
2020 - Lubricant for life
Schrijf je in voor Woodmans Lubricant for Life seminar 2020 en vind de gebruiksaanwijzing voor het leven, die je de regie over je bestaan geeft.
Theater als handleiding voor geluk? Het kersverse gezelschap Woodman
gelooft het zo hard dat deze sketchshow aanstekelijk wordt.
zo 29 maart | 20u | Ansold | € 13
VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!
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