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Voorjaarsbrochure

Oes Plekke

PROGRAMMA
55-PLUS

Seniorennamiddag

Boottocht

KALENDER VOORJAAR 2022
Wanneer?

Wat?

Waar?

ma 14 februari

DINER-DANSANT
‘Valentijn’

Mantovani

ma 7 maart

OES PLEKKE 11u30

de Stringe (V)

ma 7 maart | 14u30 Film: “ADAM EN EVA”

de Stringe (V)

ma 14 maart | 14u

Fotozoektocht

Tiegem

ma 28 maart | 14u

Verminnen 70

de Stringe (V)

ma 11 april

OES PLEKKE 11u30

Groeninge (K)

ma 11 april | 14u

Danscafé

Groeninge (K)

ma 2 mei

OES PLEKKE 11u30

Kleine Kluis

ma 2 mei | 14u30

Bowling

Deerlijk

ma 9 mei | 13u30

Valleigolf

Sporthal A.

ma 30 mei | 14 u

Seniorenfeest

de Stringe (V)

ma 13 juni

Boottocht

Brugge-Zeebrugge

ma 27 juni

OES PLEKKE 11u30

Mensinde (T)

ma 27 juni | 14u

Petanque/ volksspelen Mensinde (T)

BELANGRIJK OM WETEN
CORONA
Bij het drukken van deze brochure waren de maatregelen voor de
komende weken niet duidelijk. Daardoor kunnen sommige zaken
nog wijzigen en dit buiten onze wil om.
•
•
•

Wordt er een activiteit geannuleerd en niet verplaatst?
Dan krijg je je geld terug.
Het aantal plaatsen per activiteit zijn beperkt. We werken
wel met wachtlijsten zodat bij versoepelingen het aantal
deelnemers kan verhoogd worden.
Voor bepaalde activiteiten kan het Covid Safe Ticket worden
gevraagd. Zorg ervoor dat je dit altijd bij je hebt, op papier of
digitaal.
Lukt het je niet om de app te installeren of om het attest op
papier aan te vragen? Op onze inschrijfdag voorzien we een
apart standje om je hiermee te helpen.

Vergeet je mondmasker niet op de activiteiten!

INSCHRIJVINGEN
•
•
•
•

•

De inschrijvingen starten vanaf 2 februari (niet vroeger!) We
voorzien een inschrijfdag op 2 februari (zie achterkant). Past dit
moment niet, dan kan je daarna terecht in het Sociaal Huis.
Je kan inschrijven voor je eigen gezin en voor maximum 1 ander
gezin.
De reservatie is pas definitief na betaling. De betaling moet bij
de inschrijving gebeuren en kan enkel cash.
Annuleren kan tot 1 week voor de activiteit. Bij minder
dan 1 week kan enkel annulatie met terugbetaling in geval
van overmacht en bewijs hiervan (bv. opname ziekenhuis,
begrafenis, ...).
Annulatie dag zelf = geen terugbetaling.

“Oes plekke” is een plekke waar sfeer, tijd voor een babbel,
lekker eten en andere mensen ontmoeten centraal staan.
Wanneer & waar
• maandag 7 maart in de Stringe (Ommersheimplein 4)
• maandag 11 april in OC Groeninge (Groeningestraat 2)
• maandag 2 mei in Kleine Kluis (Gijzelbrechtegemstraat 42)
• maandag 27 juni in de Mensinde (Westdorp 3)
Openingsuren
Deuren gaan om 11u15 open. Het diner start om 12u15. We sluiten
om 14u. Na de maaltijd voorzien we op dezelfde locatie altijd een
activiteit.
Prijs
Voor hoofdgerecht (à volonté) en een koffie betaal je 11 euro
of 5,50 euro met een UiTkansenPAS. Oes Plekke is GEEN
UiTPASactiviteit.
Inschrijven
Ten laatste 1 week op voorhand, tenzij de kaarten uitverkocht zijn!
Op bepaalde locaties is het aantal plaatsen beperkt.
Carpool
• Ben je zelf mobiel en wil je nog mensen meenemen naar een
van onze activiteiten? Vraag dan je CARPOOLPAS. Telkens je
mensen meebrengt (uitgezonderd inwonende gezinsleden), krijg
je een stempel. Drie stempels = kleine attentie.
• Ben je niet mobiel en ken je niemand met wie je mee kan? Dan
helpen wij mee zoeken via ANNAH (betaling per km):
tel 056 78 26 23.

VA L E N T I J N S D I N E R - DA N S A N T
Op maandag 14 februari organiseren we een speciale Valentijns
editie in Salons Mantovani in Oudenaarde. We genieten eerst
van een heerlijke maaltijd. Daarna wordt de muzikale omlijsting
verzorgd door DJ Glenn. Wie waagt zich aan een dansje?
Programma
11u 		
11u30		
12u		
14u30
17u30 		

vertrek aan de diverse opstapplaatsen
aankomst in zaal Mantovani
diner
start shownamiddag met de ‘Portatiefkes’
vertrek huiswaarts

Praktische info
Deelnameprijs? € 22 of € 11 met UiTkansenPAS
(inbegrepen: aperitief, diner, dessert, koffie, 1 consumptie,
muzikale omlijsting en ev. busvervoer)
Inschrijven? Dat kan tot 7 februari, maar volzet is volzet!
Hoe geraak je er? Met eigen vervoer of met busvervoer.
Opstapplaatsen busvervoer: parking sportcentrum
‘de 3 Kaven’ (Vichtsesteenweg), kerk Vichte of kerk Tiegem.
Liftbus: raak je moeilijk op en af de bus of maak je gebruik van een
rolstoel? Dan kan je mee met de liftbus. Opstappen enkel mogelijk
aan de kerk van Vichte.
Vervoer tot aan de halte een probleem? Dan kan ANNAH
vervoer voorzien (tegen kilometervergoeding). Je kan ons hiervoor
contacteren op tel 056 78 26 23 en dit voor 1 februari.
Deze uitstap is enkel toegankelijk voor inwoners met een domicilie
in Anzegem (met uitzondering van partnerrelaties of niet-inwoners
die lid zijn van een Anzegemse seniorenvereniging (op vertoon van
lidkaart)).

FILM: “ADAM EN EVA”
Na maandenlang op de tanden bijten is het tijd om weer de
bioscoopsfeer op te snuiven. We presenteren jullie in première
een film van eigen bodem!

‘Adam en Eva’ gaat over de
neerslachtige professor Adam
(Bob De Moor) wiens levenslust
wordt aangewakkerd wanneer
hij verliefd wordt op een lokale
schoonheid. Tegelijk ontstaat er
een mooie vriendschap met de
zieke kasteelheer en weldoener
Michel (Marijn de Valck).
Vriendschap, liefde, humor
en drama staan centraal in
deze charmante volksfim die
zich afspeelt in de Vlaamse
Ardennen.
Kom en geniet van deze prachtige streekfilm
met bekend en lokaal talent!
Praktische info
ma 7 maart
Stringe (Ommersheimplein 5)
14u30
€ 2,5 of € 0,50 via
UiTkansenPAS
150 plaatsen

JOHAN VERMINNEN 70

In mei 2021 werd Johan Verminnen 70 jaar. En hoe kan hij dit beter
vieren dan met een aantal verjaardagsconcerten, op het podium
omringd door zijn vaste begeleidingsgroep, zijn kompanen.
Johan Verminnen staat 50 jaar op het podium en is uitgegroeid tot
een onmiskenbare legende van het Nederlandstalige chanson.
Voor deze feestelijke gelegenheid brengt Johan een uitgebalanceerde bloemlezing uit zijn rijkgevuld repertoire vol klassiekers zoals
‘Laat me nu toch niet alleen’, ‘Brussel’, ‘Mooie Dagen’, ‘Ik wil de
wereld zien’, ‘Rue des Bouchers’, ‘Zingen tot morgenvroeg’, afgewisseld met prachtnummers van voorvaders à la Jacques Brel én
met liedjes uit zijn nieuwste album ‘En daarna ga ik vissen’.
Praktische info
ma 28 maart
de Stringe, Ommersheimplein 5
14 u
€ 11 of € 2,20 met UiTkansenpas (koffie inb.)
organisatie: GC De Zinnen en seniorenraad

DANSCAFE
Ook heimwee naar ons intussen befaamd danscafé? Of ben je
er nog nooit bij geweest en benieuwd?
Geniet je graag van een wals,
tango, charleston? Of is dansen
niet echt jouw ding, maar hou je
wel van een leuke sfeer met goede
muziek en een gezellige babbel?
Dan is ons danscafé zeker iets
voor jou!
Onze DJ zorgt voor een namiddag
vol liedjes en melodietjes uit de tijd
van vroeger en nu.
Praktische info
ma 11 april | OC Groeninge (Groeningestraat 2)
met DJ KOEN
14u tot 17u
Inkom is gratis, maar wel vooraf inschrijven!
120 plaatsen
Vergeet je UiTPAS NIET en spaar zo extra PUNTJES!
UITPAS-ACTIE
Op 11 april krijg je in ruil voor 2 punten een
Paascadeautje!

BOWLING
Strike? Spare? Bowlen staat garant voor een namiddag vol
spelplezier. We voorzien ook koffie met taart.
Praktische info
ma 2 mei
14u30 in Bowling (Sportcentrum Deerlijk, Hoogstraat 136)
€ 12,50 of € 2,50 via UiTkansenPAS
(2 spelletjes, koffie en taart inbegrepen)
Speel je niet mee? Dan betaal je € 7,50 of
€ 1,50 met UiTkansenPAS voor koffie met taart.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan tot 18 april.
Heb je geen vervoer? Contacteer ons voor een oplossing.

SENIORENFEEST

Na lang wachten mogen we eindelijk Willy Sommers en Laura
Lynn verwelkomen op ons feest! Luc Caals zorgt tussendoor
voor de komische noot. En uiteraard geen feest zonder koffie
en taart. Kortom: niet te missen!

Praktische info
ma 30 mei | De Stringe (Ommersheimplein 5)
14u stipt (deuren open om 13u)
€ 10 | € 2 met UiTkansenPAS
500 plaatsen
Inschrijven vooraf is noodzakelijk. De kaartenverkoop loopt tot 20
mei. Aan de deur zelf zijn geen kaarten meer verkrijgbaar!
Busvervoer
Opstap bus: 12u45 kerk Heirweg, sporthal Anzegem, kerk Grijsloke,
OC Groeninge Kaster, kerk Tiegem, Kerk Ingooigem
Deze activiteit is enkel toegankelijk voor inwoners gedomicilieerd
in Anzegem (met uitzondering van partnerrelaties of niet-inwoners
die lid zijn van een Anzegemse seniorenvereniging (op vertoon van
lidkaart)).
Organisatie: Gemeente, Sociaal Huis en seniorenraad

BOOTTOCHT BRUGGE-ZEEBRUGGE
Voor velen is dit traject gekend vanop de autoweg maar ditmaal
bekijken we de route Brugge-Zeebrugge vanop het water.
Programma
12u45		
opstap in Brugge, via Boudewijnkanaal richting
		
Zeebrugge met passage witte polderdorp Lissewege
14u30		
aankomst in Zeebrugge
		
Visart zeesluis en korte havenrondvaart in de
		buitenhaven
16u-17u15
vrij in Zeebrugge
17u15
vertrek naar restaurant voor avondmaal
Praktische info
Maandag 13 juni
€ 40 | € 8 met
UiTkansenPAS
(bus, boottocht,
koffie met gebak
op boot en
avondmaal)
Inschrijven
vooraf is noodzakelijk en kan tot 1 juni. Wees er snel bij, het aantal
plaatsen is beperkt tot 125!
Busververvoer
Opstap: 11u15 sporthal Anzegem en kerk Vichte (liftbus enkel aan
kerk Vichte) (terug rond 20u30).
Deze activiteit is enkel toegankelijk voor inwoners gedomicilieerd
in Anzegem (met uitzondering van partnerrelaties of niet-inwoners
die lid zijn van een Anzegemse seniorenvereniging (op vertoon van
lidkaart)).
Opgelet! Deze uitstap is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. In en
uit de boot kunnen stappen, is noodzakelijk!

BUITENSPELEN

Zomertijd? Dat betekent speeltijd in de tuin van de Mensinde.
Je hebt keuze uit petanque of volksspelenparcours.
Petanque
... is de Provençaalse variant voor jeu de boules. In dit spel moet je
vooral behendig zijn en heb je minder fysieke kracht nodig dan bij
bowlen.
Volkspelenparcours
Zin in een spelletje puddebak? Of eerder fan van de sjoelbak of het
tonspel of de toptafel of ... Laat je gaan en verzamel zoveel mogelijk
punten. Wie weet loop jij weg met de hoofdprijs ...
Praktische info
ma 27 juni
Afspraak om 14u in Mensinde (Westdorp 3)
Gratis
Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 20 juni
UITPAS-ACTIE
in ruil voor 5 uitpaspuntjes krijg je
een SAR-kaartspel!

A L G E H O O R D VA N D E U I T PA S ?
UiTPAS zuidwest is een vrijetijdspas
waarmee iedereen die in Vlaanderen
wil genieten van vrije tijd zoals cultuur, sport, activiteiten seniorenraad,
… punten kan sparen én inruilen voor
leuke voordelen. Meer info op
www.uitinzuidwest.be

Hoeveel kost een UiTPAS?
Gewone pas: 3 euro
UitkansenPAS: 1 euro.
Voorwaarde: verhoogde tegemoetkoming hebben of recht op de
gezinstoelage. Met deze pas kan je naast punten sparen ook genieten van 80% korting bij UiTPASactiviteiten. Zo betaal je met een
kansenpas voor een activiteit van € 10 slechts € 2.

Waar koop je een gewone UiTPAS?
Ga met je identiteitskaart langs bij 1 van de verkooppunten in onze
gemeente: Sociaal Huis, bibliotheek, sporthal, dienst Cultuur en gemeentehuis. Bij aankoop krijg je extra welkomstvoordelen (bv. gratis
zwembeurt).

Waar koop je een UiTkansenPAS?
Deze kansenpas kan je alleen kopen in het Sociaal Huis of tijdens
de SAR-activiteiten. We moeten immers bekijken of je aan de voorwaarden voldoet.

Welke voordelen biedt een UiTPAS?

Je kan punten sparen bij alle deelnemers in Vlaanderen. Je gespaarde punten kan je omruilen voor leuke attenties of kortingen.
De activiteiten kan je herkennen aan het UitPAS-logo.
De korting met de kansenpas krijg je enkel in de ruime regio
Zuid-West-Vlaanderen. Deze pas kan je ook gebruiken in zwembaden, bibliotheken, ... KV Kortrijk geeft 80% korting op abonnementen of tickets, SV Zulte-Waregem geeft in ruil voor punten ook extra
voordelige wedstrijdtickets, ...
Vergeet dus zeker je UiTPAS niet!

K E N J I J D E A K T I V -T O U R P A S ?

Bewegen saai? Te weinig aanbod voor senioren? Niets van! De
seniorenraad en de Sportdienst willen met de Aktiv-tourpas
bewijzen dat bewegen ook leuk kan zijn. Kom onze activiteiten ontdekken waarbij het accent ligt op plezier, samenzijn en
nieuwe dingen uitproberen.
De Aktiv-Tourpas omvat een aantal activiteiten verdeeld over het
hele jaar. Per deelname krijg je een stempel en op het eind van
het jaar krijg je bij minimum 3 stempels een leuke attentie! Ook de
wandelingen en fietstochten georganiseerd door de Sportdienst
tellen mee. Ontdek de Aktivtouractiviteiten van dit voorjaar:

Wanneer?

Wat?

14 februari

Valentijnsdansant (zie p.5)

14 maart

Fotozoektocht, 14u, kerk Tiegem, gratis

11 april

Danscafé

2 mei

Bowling

9 mei

27 juni

Valleigolf*
sporthal Anzegem, om 13u30
€ 14 | € 2,80 met UiTkansenPAS
(bus, koffie en taart inb.)
30 deelnemers
Petanque/volksspelen (zie blz 12)

*Valleigolf is een uitdagende buitensport waarbij de nadruk ligt op teamspirit, amusement en genieten van de prachtige natuur. Het spel wordt in
teams gespeeld. Zorg voor aangepaste schoenen!

DE GELE DOOS
Onder het motto “de Gele Doos kan je leven redden” verdeelt het
Sociaal Huis de Gele Doos in Anzegem. Deze doos bevat belangrijke medische-, persoonlijke- en contactgegevens en wordt bewaard
in de deur van de koelkast. Zo vinden brandweer, politie en hulpverleners snel cruciale informatie bij ouderen die in nood verkeren.
Hoe sneller een hulpverlener de persoonlijke en medische achtergrond van iemand kent, hoe sneller die persoon in noodgeval de
juiste zorg krijgt. Niet alle gegevens zijn immers digitaal beschikbaar
voor de diverse hulpdiensten. Bovendien zitten in de Gele Doos ook
heel wat noodcontacten zoals gegevens van familieleden, personen
die een huisdier kunnen opvangen …
De Gele Doos is dus een belangrijk aanvullend hulpmiddel.
Voor wie is de Gele Doos?
Alle 80-plussers of mensen met een zorgbehoefte die zelfstandig
thuiswonen, kunnen gratis hun Gele Doos in het Sociaal Huis ophalen. Afhalen kan tijdens de openingsuren.

Vul je graag samen de documenten
in? Maak een afspraak via
www.anzegem.be/afspraak, tel
056 78 26 23 of
zorgenwelzijn@anzegem.be
Lukt het niet om zelf te komen?
Dan kan er ook een familielid of mantelzorger de doos op afspraak komen
ophalen. Is er niemand waarop je een
beroep kan doen, geef een belletje
en dan maken wij een afspraak voor
een huisbezoek. De Gele Doos is ook
verkrijgbaar op de activiteiten van de
SAR (seniorenadviesraad).

INFO & INSCHRIJVINGEN
INSCHRIJFDAG OP WOENSDAG 2 FEBRUARI
9u30-12u30 | de Linde (Lindeplein 1)
14u-16u | Sociaal Huis

Op onze inschrijfdag kan je je inschrijven, afrekenen (enkel cash!) en
je kaarten meenemen. Je kan een UiTPASpuntje sparen en iedere
bezoeker krijgt een leuke attentie (beperkt tot 1 per gezin)!
Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, vragen we om vooraf de inschrijfstrook zo volledig mogelijk in te vullen. Je kan
voor max. 1 ander gezin inschrijven.
Past de inschrijvingsdag niet of wil je de drukte vermijden,
dan kan je ten vroegste vanaf donderdag 3 februari terecht
in:
• SECRETARIAAT VAN DE SENIORENADVIESRAAD
(SOCIAAL HUIS)
L. Bauwensstraat 40
Tel 056 78 26 23 | sar@anzegem.be
Openingsuren:
ma tot en met vr: 9u-12u en op di ook van 14u-18u30.
• ZITDAGEN IN DE DEELGEMEENTEN
(ALTIJD OP AFSPRAAK)
Anzegem
Ingooigem
Kaster
Tiegem

gemeentehuis		
bibliotheek 		
OC Groeninge		
Westdorp 3		

di
wo
do
do

9u-12u
8u30-10u
8u30-9u15
9u30-10u30

• TIJDENS ONZE ACTIVITEITEN
Wens je deze brochure niet meer te ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
sar@anzegem.be of bel naar 056 78 26 23 (Sociaal Huis).
Deze 55+brochure is een uitgave van seniorenraad
met steun van gemeente Anzegem.

