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Ontdek wat het Sociaal Huis voor jou kan betekenen!

februari 2016

Opendeurdag op zaterdag 5 maart van 10u30 tot 16u

Vrijwilligers: jullie zijn super...
...en daarom nodigen we jullie uit op een feestje! Hiermee willen we - n.a.v. de Week van de Vrijwilliger - de vele lokale vrijwilligers bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet.
Het vrijwilligersfeest vindt plaats op vrijdag 4 maart in De Stringe en dit is het programma:
19u30 deuren open
20u
optreden van coverband de Corsari’s met Roel Vanderstukken
23u30 laatste glas
Ben jij een vrijwilliger die zich inzet voor het gemeentebestuur of die actief is in het bestuur van een Anzegemse vereniging? Schrijf je dan
voor 27 februari in via www.anzegem.be/vrijwilligersfeest of tel 056 69 44 31. Voor alle aanwezigen voorzien we een leuke attentie!
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Heropening Oxfam Wereldwinkel Anzegem

Dat is het aantal mensen dat aanwezig was op onze nieuwjaarsreceptie.
We willen iedereen bedanken voor de
komst en geven al mee dat de volgende nieuwjaarsreceptie op vrijdag
6 januari 2017 zal plaatsvinden.

De wereldwinkel verhuist naar het
vroegere gemeentehuis.

De Oxfam Wereldwinkel is verhuisd en opent
vanaf 5 februari de deuren in de nieuwe locatie aan de Beukenhofstraat 42 (naast de
brandweer).
Iedereen kan kennis komen maken met de
nieuwe winkel en dat op vrijdag 5 februari
van 17u30 tot 19u en op zaterdag 6 februari
van 10u tot 12u. Iedere aanwezige krijgt een
welkomstdrankje!

Gezocht: coördinator Buitenschoolse Kinderopvang
We zijn op zoek naar een halftijdse Coördinator Buitenschoolse Kinderopvang. Wil
jij mee instaan voor de verdere uitbouw
van de kinderopvang binnen de gemeente
Anzegem? Dan ben jij degene die wij zoeken!
Deze statutaire functie is gewaardeerd op
B-niveau. De kandidaten moeten in het bezit zijn van één van volgende diploma’s of
getuigschriften: bachelor lager secundair
onderwijs, (kleuter)onderwijzer, gezinswetenschappen, orthopedagogie of maatschappelijk werk. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar.
Interesse?
Meer info over de job en de voorwaarden kan
je vinden op www.anzegem.be/vacatures
of via tel 056 69 44 53
of pauline.everaert@anzegem.be
Solliciteren?
Zend je kandidatuur en de nodige bijlagen

Voel jij je geroepen om onze Buitenschoolse Kinderopvang te coördineren?

aangetekend a.d.h.v. het voorziene sollicitatieformulier (zie website) en dit uiterlijk op
donderdag 18 februari 2016 (poststempel
telt) naar Gemeentebestuur Anzegem, De

Vierschaar 1 – 8570 Anzegem.
Je kan je kandidatuur ook in het hoofdgemeentehuis tegen ontvangstbewijs afgeven.

Op zoek naar een vakantiejob?
Ieder jaar opnieuw doen we tijdens de vakantieperiodes een beroep
op jobstudenten en/of vrijwilligers ter ondersteuning van onze Jeugddienst, Sportdienst, Openbare Werken, Groendienst, Containerparken,
Buitenschoolse Kinderopvang, Openbare Bibliotheek, enz.
Als jobstudent kom je terecht in een aangename werkomgeving en
krijg je de kans om mee vorm te geven aan de gemeentelijke werking.
Interesse?
Je kan je kandidaat stellen voor één of meerdere diensten. Zend je
schriftelijke kandidatuur a.d.h.v. het voorziene sollicitatieformulier
(terug te vinden op www.anzegem.be/Vakantiejob) vóór maandag 29
februari 2016 naar:
Gemeentebestuur Anzegem, De Vierschaar 1 – 8570 Anzegem
of mail dit naar secretariaat@anzegem.be.

Heb jij zin om onze collega’s te helpen tijdens de vakanties?
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Opgelet: om als jobstudent te kunnen werken, moet je minimum 18
jaar zijn!

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Algemeen
Hondenpoep op straat =
opruimen!
Hondenpoep op straat of in groenzones zorgt
voor heel wat ergernis. Niemand heeft graag
hondenpoep aan de schoenen, het zorgt voor
geurhinder en voor spelende kinderen is dit
zeer vervelend. Daarom is het verplicht om
hondenpoep direct op te ruimen.

Honden kunnen schattig zijn, maar vergeet niet dat hondenpoep opruimen verplicht is als je een
hond hebt.

Wat zijn de regels?
Elke eigenaar, houder of begeleider van een
hond is verplicht om de uitwerpselen ervan
onmiddellijk te verwijderen. Daarom moet
je steeds in het bezit zijn van een zakje dat
groot genoeg is om de hondenpoep op te
nemen en daarna dicht te knopen. Dit zakje
moet je kunnen tonen op verzoek van bv. de
wijkagent. Gebruikte zakjes met hondenpoep
horen thuis bij het restafval.

Sneeuwt het?

Maak van de nood een deugd en maak van jouw straat een sneeuwstraat!
Het is niet mogelijk (en ook niet wenselijk) om bij sneeuwval in alle Anzegemse straten te
strooien. Maar waarom maak je van de nood geen deugd? Door jouw straat tijdelijk verkeersvrij te maken, krijgen kinderen de kans om onbekommerd in de sneeuw te spelen.
Hoe maak je van jouw straat een sneeuwstraat?
• Als een bepaald percentage van de gezinnen (bv. 60%) akkoord gaat, kan je bij het
gemeentebestuur een aanvraag voor de hele winter indienen. Het afsluiten van de straat (of
een gedeelte ervan) gebeurt enkel bij voldoende sneeuwval (meestal beperkt tot vakantiedagen, weekends en woensdagnamiddag)
• We werken hiervoor met peters en/of meters.
• Alleen gemeentewegen waar je maximum 50 kilometer per uur mag rijden komen in aanmerking. Daarnaast heeft de straat een overheersend woonkarakter (zonder doorgaand verkeer, geen winkelstraat,… ) en zonder bediening van het openbaar vervoer. Bij het beoordelen van de aanvraag zal rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van de omliggende straten en mogen er geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden.
Meer info? jeugddienst@anzegem.be of tel 056 68 02 02

Mocht het ooit nog eens sneeuwen, kan
je van je straat een sneeuwstraat maken!

Bezorg jij een kind een
droomvakantie?

Bezoek aan alle
85-plussers

Eind januari verrassen de vrijwilligers van
de seniorenadviesraad alle 85-plussers die
nog thuis wonen met een bezoekje en een
kleine attentie.

SAR-vrijwilliger Marnix op bezoek bij een
een 85-plusser.

Voor de mensen die in de plaatselijke woonen zorgcentra verblijven organiseren we in
het voorjaar een koffienamiddag.

Zoals elk jaar komen er kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie bij
Vlaamse gastgezinnen. Hierbij zitten ook
kinderen uit het zuidoosten van Wit-Rusland,
ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl.
Euro-Children zoekt gastgezinnen waar deze
kinderen (tussen 8 en 12 jaar) kunnen verblijven. Interesse? Neem dan contact op via
03 247 88 50 of info@eurochildren.be
www.eurochildren.be

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leven & Welzijn

Klus geklaard!
De karweidienst van het OCMW verzorgt
eenvoudige huishoudelijke karweitjes voor
alle 65-plussers uit Anzegem. Ook personen
met een beperking, zieken of mensen in een
specifieke sociale situatie komen in aanmerking. Onze karweimannen beschikken over
een degelijke vakkennis en weten door hun
handigheid raad voor de meeste problemen.
Je kunt op onze karweimannen een beroep
doen voor o.a.:
• kleine herstellingen bv. lekkende kraan
• herstellen van ramen, deuren of sloten
• beperkte schilderwerken/behangen,
afwassen van plafonds/muren
• aanbrengen van leuningen/handvaten/
detectoren ter verbetering van het
wooncomfort
• klein periodiek tuinonderhoud
(haag scheren, onkruid wieden,…)
Facturatie
Er bestaan 3 verschillende tarieven afhankelijk van de categorie waartoe je behoort. We
rekenen minimaal een halfuur per karwei.

• Indien eigenaar 2e eigendom: € 25/uur

• Verhoogde tegemoetkoming mutualiteit:
€ 10/uur
• Indien geen verhoogde tegemoetkoming
mutualiteit: € 16/uur

Daarnaast rekenen we € 10 forfait aan voor
de verplaatsingskosten. Indien de karweiman eigen motorisch/elektrisch materiaal
moet gebruiken, rekenen we hiervoor € 3.

Onze karweimannen beschikken over een degelijke vakkennis en weten raad voor de
meeste problemen.
Extra verplaatsingen in opdracht van de
cliënt komen op € 0,38/km.
De karweien kunnen aangevraagd worden
bij de dienst Thuiszorg (tel 056 77 88 28 of
info@ocmwanzegem.be).

Drop je luieroverschotjes in de inzamelboxen van de Pamperbank
Anzegem start met een Pamperbank. Je kunt je luieroverschotten deponeren in inzamelboxen die verspreid staan
over Anzegem. Deze boxen worden op regelmatige basis geledigd en herverdeeld voor gezinnen met een beperkt
inkomen.

Inzamelboxen in Anzegem
• Sociaal huis – Lieven Bauwensstraat 40 • Gemeentehuis – De Vierschaar 1 • Bib – Landergemstraat 1/A • Sportdienst – Landergemstraat 1 • Prima – Oostdorp 1 • Bakkerij Dewaele – Pastoor Verrieststraat 2 • BKO De Kapoen – Vichtsesteenweg 115 • BKO De
Jojo – Ommersheimplein 7 • BKO Het Speelhuis – Pastoor Verrieststraat 12
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Sociaal Huis | Dienst Sociaal Welzijn

“Het welzijn van de burgers, daar willen we voor gaan!”
Kathleen, Carine, Nele en Sophie staan altijd paraat om je te
helpen met het beantwoorden
van jouw vragen en voor het
oplossen van diverse sociale
of welzijnsproblemen. Je bent
altijd van harte welkom! Ben je
minder mobiel? Dan komen we
graag op huisbezoek!
INFORMATIE EN ADVIES
Informatie over premies, tegemoetkomingen, verminderingen,
sociale tarieven, invaliditeit,
bemiddelingshulp, studietoelagen…of andere vragen?
ADMINISTRATIEVE HULP
Hulp voor papierwerk, invullen
formulieren, schrijven van een
brief, bekijken facturen en eventuele rechten op korting of ander
administratieve problemen.
AANVRAAG TEGEMOETKOMING
PERSONEN MET EEN
HANDICAP
Er bestaan 3 soorten tegemoetkomingen :
1. Inkomensvervangende
tegemoetkoming
Voor mensen vanaf 21 jaar die
wegens hun handicap niet in
staat zijn om voldoende inkomen
te verwerven via de arbeidsmarkt.
2. Integratietegemoetkoming
Voor mensen vanaf 21 jaar die
wegens een verminderde zelfredzaamheid bijkomende kosten
hebben om zich in te passen in
het maatschappelijk leven.
In bepaalde gevallen kan een
persoon op beide tegemoetkomingen recht hebben.
3. Hulp aan bejaarden
Deze tegemoetkoming wordt
toegekend aan personen vanaf
65 jaar bij wie een verminderde
zelfredzaamheid vastgesteld is
en die daardoor meer hulp van
familie of derden nodig hebben.

AANVRAGEN VAN SOCIALE EN
FISCALE VOORDELEN
Je bent senior of je hebt een handicap? Dan kan je, afhankelijk
van de voorwaarden, in aanmerking komen voor tal van voordelen zoals: sociaal telefoon- en
GSM-tarief, vermindering abonnementsgeld kabel, sociale tarieven gas en elektriciteit, …
VOORDELEN INZAKE VERVOER
Parkeerkaart, vrijstelling BTW bij
aankoop auto en verlaagd BTWtarief voor onderhoud en herstelling, verminderingskaart NMBS
en de Lijn, …
PENSIOEN
Voor wie vroeger of later op
pensioen wil dan 65 jaar, voor
aanvragen overlevingspensioen
of aanvragen inkomensgarantie

voor ouderen (IGO).
AANVRAGEN WILSVERKLARING
EUTHANASIE
Je kunt je wil over je levenseinde
en je eventuele weigering van
medische zorg uitdrukken in een
zogenaamde wilsverklaring.
GEMEENTELIJKE SOCIALE
TOELAGE
Vanuit de gemeente worden er
verschillende sociale toelagen
voorzien:
Zorgtoelage, toelage dagopvang,
toelage kortverblijf, vakantietoelage, toelage palliatieve thuiszorg, gezinstoelage voor mensen
met een bescheiden inkomen.
Vraag naar onze aparte brochures of surf naar:
www.anzegem.be/toelagen

OUDERENINFORMATIEPUNT
Heb je als senior een vraag of
een probleem dan kan je steeds
bij ons terecht.
LOGISTIEKE ONDERSTEUNING
ADVIESRADEN
seniorenadviesraad, gezins- en
welzijnsraad en commissie andersvaliden.
ANNAH
Bij Annah kan je terecht voor
gratis en sociale dienstverlening
zoals kleine taakjes in en om het
huis, bezoekjes, leeshulp, info en
advies.
Daarnaast kan je hier ook terecht
voor vervoer (bv. naar dokter,
kapper, boodschappen, …) tegen
een kleine kilometervergoeding.
Voor meer info over ANNAH:
vraag naar onze folder.

Sociaal Huis | OCMW

“Inwoners een menswaardig leven garanderen”
OCMW staat voor Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn. Het OCMW biedt administratieve, psychosociale
begeleiding, financiële en materiële ondersteuning en heel
wat thuiszorgdiensten.
Aan het OCMW-onthaal word je bij aankomst hartelijk ontvangen door Wendy en Thijs. Ze helpen je onmiddellijk of
verwijzen je door naar een van onderstaande diensten.

Annelies, Louise, Jochen, Cindy, Lissah en Charlotte staan in
voor:
Financiële begeleiding
Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies over je financiële
situatie? Samen kiezen we de begeleiding die het meest passend
is voor je situatie: budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve
schuldenregeling. Aan mensen met een beperkt inkomen kan een
aanvullende financiële steun of het recht op maatschappelijke integratie worden toegekend.
Huisvesting
Huur je een woning en zijn er huurproblemen? Heb je onvoldoende
middelen om een huurwaarborg te betalen? Wens je een sociale
huurwoning aan te vragen? We kunnen zorgen voor crisisopvang
en tussenkomst bieden in kosten van verblijf in een onthaaltehuis.
Energie
Energiekosten nemen een grote hap uit het gezinsbudget. Naast
de verwarmingstoelage kunnen we helpen zoeken naar passende
energiebesparende maatregelen: Vlaamse Energielening – groepsaankopen energie, ... We kunnen ook optreden als bemiddelaar
voor energieschulden.
Naast deze diensten hebben we nog AnDere projecten:
lokaal opvanginitiatief | tewerkstelling | kledijwinkel | voedselbedeling | project kinderarmoede (pamperbank – gezonde voeding)

Voor informatie over thuiszorgdiensten moet je bij Soon en
Annelies zijn. De thuiszorgdiensten zijn er voor senioren,
mensen met een beperking, zieken of mensen met een specifieke situatie die zo lang en aangenaam mogelijk thuis wil
blijven wonen. Ze gaan samen met je na welke hulp het meest
passend is. Je kan er ook terecht voor administratieve ondersteuning en begeleiding. Indien je inkomsten ontoereikend
zijn om de verblijfskosten in een rust- en verzorgingstehuis te
betalen, dan kunnen ze dit ook bekijken.
Warme maaltijden
We leveren maaltijden aan huis: zonder dessert (€ 6,10), met dessert (€ 6,40) en een diepvriesmaaltijd (€ 4.80).
Poetsdienst
Hiervoor kan je kiezen tussen een reguliere poetsdienst (€ 7,5 per
uur) en een poetsdienst met dienstenchecques (€ 9 per uur, fiscaal
aftrekbaar). De poetshulp kan wekelijks of tweewekelijks langskomen.
Karweidienst (zie p. 4)
Bejaardenwoningen – serviceflats
We beschikken over bejaardenwoningen en serviceflats voor
zelfstandig wonende senioren. Combinatie mogelijk met zorg en
ondersteuning op maat door het aanbod van heel wat thuiszorgdiensten.

Sociaal Huis | Burgerzaken & praktische info
Wist je dat je in het Sociaal Huis ook voor Burgerzaken terecht kan?
Voor sommige administratieve formaliteiten hoef je niet naar het
hoofdgemeentehuis in Anzegem te komen. Daarvoor kan je immers
ook in Vichte terecht. Dienst Burgerzaken sloot de deuren aan de Beukenhofstraat en verhuisde samen met dienst Sociaal Welzijn ook naar
de Lieven Bauwensstraat. Daar kunnen Christ en Luc je helpen met
volgende zaken:
• elektronische identiteitskaart
• kids-id
• adreswijziging
• aangifte wettelijk samenwonen
• uittreksels uit het bevolkingsregister
• aankoop huisvuilzakken
• aankoop Anzegembonnen
Voor rijbewijzen, reispassen en uittreksels uit het strafregister kan je
dus enkel in het hoofdgemeentehuis van Anzegem terecht.
Daarnaast verzorgen Christ en Luc ook het onthaal voor dienst
Sociaal Welzijn.

Openingsuren en contactgegevens
Het Sociaal Huis vind je aan de Lieven Bauwensstraat 40 (OCMW-gebouw).
Openingsuren
Ma
14u-16u30
Di
14u-18u30
Wo
9u-12u
Do
14u-16u30
Vr
9u-12u

Zitdagen
In elke deelgemeente voorziet dienst Sociaal Welzijn iedere week
een zitdag.

Telefoon
De telefoonnummers blijven ongewijzigd:
OCMW			
tel 056 77 88 28
dienst Sociaal Welzijn
tel 056 78 26 23
Burgerzaken Vichte
tel 056 77 70 09

Anzegem | dinsdag | 9u tot 12u | gemeentehuis
Ingooigem | woensdag | 8u30 tot 10u | secretariaat
Kaster | donderdag | 8u30 tot 9u15 | secretariaat
Tiegem | donderdag | 9u30 tot 10u30 | secretariaat

Benieuwd naar het Sociaal Huis?

Spring dan gerust eens binnen tijdens de opendeurdag. Deze vindt plaats op zaterdag 5 maart 2016 van 10u30 tot 16u.
Meer info volgt in Aktiv van maart.

Vrije Tijd

Wandelwoorden: schrijf mee!
Het poëzieproject van de cultuurraad begint stilaan op gang te komen en enkele gemotiveerde inwoners hebben ons al hun hersenspinsels bezorgd. Toch willen we iedereen nog
eens extra warm maken voor ons initiatief om bij één of meerdere foto’s op onze wandellussen een poëtische tekst (limerick, haiku, gedicht, gevoelige impressie…) neer te pennen
en dit tegen uiterlijk 31 maart 2016.
Alle foto’s en een ruime toelichting vind je via www.wandelwoorden.be. Tijdens de zomermaanden worden de geselecteerde teksten samen met de bijhorende foto’s opgesteld op
de plaats waar ze genomen werden. Er wordt hiervan ook een gedrukte brochure met een
plannetje waar ze te zien zijn aangeboden.
Meer info bij de Cultuurdienst: cultuur@anzegem.be of via 056 68 82 50

Al tickets voor een van de volgende voorstellingen van het Gemeenschapscentrum?
www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur - cultuur@anzegem.be – 056 68 82 50

A story of the sixties – The Bonanzas

Niet drummen – Theater De Spiegel

Bekdichtzitstil – Theater Antigone

za 27 februari | 20u | De Stringe | € 12
m.m.v KVLV Vichte & Markant Vichte

zo 28 februari |15u | Mensinde | € 6 | € 1
korting leden gezinsbond op spaarkaart

di 1 maart | 19u30 | De Stringe | € 6 | € 1
korting leden gezinsbond op spaarkaart

De Bonanzas gidsen je langs de mooiste al
dan niet vergeten pareltjes in het muzikale
landschap van de zestiger jaren. Zij presenteren je artiesten als Neil Sedaka, Cliff
Richard en Paul Anka, evenals Elvis, Simon
en Garfunkel, Roy Orbison. De hoogtepunten
volgen elkaar in sneltempo op. En naarmate
we het woodstockjaar 1969 naderen, mogen
de stropdassen iets losser en de gitaar wat
luider…

Voor kinderen vanaf 1 jaar tot en met 3 jaar
en hun familie – aantal toeschouwers beperkt – vooraf inschrijven noodzakelijk

Voor ouders én kinderen vanaf 9 jaar, m.m.v.
de gezinsbonden

Knikkers, bollen, ballen, trommels, water…
Een schaduwbeeldkunstenaar, een fluitistsaxofonist en een percussionist nemen je
mee op een ontdekkingstocht van klanken,
geluidjes, muziek en ritmes. Genieten van
een beeldend concert.

François, Damien en Becky zitten in klas 3F,
de afvalcontainer, zoals ze spottend worden
genoemd. Ze schrijven een brief naar het
World Guinness Book of Records, want zoveel
stoornissen in één klas, dat moet haast een
record zijn… Een ode aan het wild spelende
kind, dat niet in een kader kan of wil passen.

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd

Sportlaureaten 2015
Hanna Desmet (jeugd) en Sigrid Van Haute (volwassenen) zijn de
sportfiguren van 2015. Hanna doet aan trampolinespringen en werd
o.a. Belgisch en Vlaams kampioen. Sigrid behaalde o.a. een bronzen
medaille op het Vlaamse en een gouden medaille op het provinciale
kampioenschap judo.
Andere laureaten bij de jeugd waren: Thiemen Valcke (artistieke gymnastiek), Maaike Vander Cruyssen (atletiek), Robin Demeestere (atletiek), Kevin Demeestere (atletiek) en Thor De Baene (veldrijden).
Bij de volwassenen waren dit: Ann Parmentier (atletiek), Hilde Ervyn
(atletiek), Joost Dewaele (atletiek), Monique Bauters (atletiek), Ignace
Bekaert (atletiek), Dieter Vanden Heede (Brazilian Jiu Jitsu), Steffi Avet
(badminton), Korneel De Viaene (veldrijden), Johan Blancke (Trio Triatlon), Darlin Valcke (zwemmen), Jonas Coreelman (zwemmen) en Nora
Naessens (zwemmen). John Depamelaere werd in de bloemetjes gezet wegen zijn jarenlange inzet bij de Textieltrekkers en ook Groene
Duivels - U15 (voetbal) en Volan (volleybal) werden bekroond.
Proficiat aan iedereen!

Hanna Desmet (trampoline) en Sigrid Van Haute (judo) zijn de sportfiguren
van 2015.

Schoolsport: zwemmeeting & -marathon!
Toon op zaterdag 27 februari 2016 je zwemtalenten in het zwembad van Zwevegem. Je kan individueel strijden voor de overwinning of samen met je school
zoveel mogelijk lengtes zwemmen. Start is om 17u en deelname is gratis! Meer
info vind je in het schoolsportboekje. Inschrijven kan tot en met 23 februari 2016
via het schoolsportboekje of www.anzegem.be/schoolsport.

Jogcursus 0-5 of 5-10?

Jij kiest!

De voorbije vier jaar organiseerden we een
jogcursus waarin we in tien weken vijf kilometer leerden lopen. Dit jaar richten we
opnieuw een jogcursus in, maar deze keer
mogen jullie kiezen. Wil je graag een starterscursus om zo 5 kilometer te leren lopen?
Of heb je wel al wat loopervaring en ga je
voor de tien kilometer? Geef je mening tot
eind februari via de website door. De cursus
die meest aangevraagd wordt, zal worden
ingericht.
Onze vorige deelnemers van de jogcursus van 0 tot 5 kilometer.
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www.anzegem.be/jogcursus

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Vrije Tijd
Unieke namiddag voor onze senioren

We hebben opnieuw een uniek initiatief voor onze senioren en dit als
opvolger van ‘Oes restaurant’: ‘Oes plekke’! Gezelligheid, sfeer, tijd
voor een babbel, lekker eten, leuke activiteiten en andere mensen
ontmoeten staan er centraal. We beginnen met een lekker etentje en
in de namiddag doen we een leuke activiteit (zie artikel hieronder).
Data
ma 8 februari
ma 29 februari
ma 21 maart
		
ma 18 april
ma 25 april

Anzegem nodigt de 55- plussers in iedere
dorpskern uit voor een gezellig diner met aansluitend een vrijblijvende activiteit.

Jij komt toch ook?!

de Speldoorn (vroegere Rily), Heirweg
OC Groeninge, Kaster
de Stringe, Vichte
(uitzondering: enkel tearoom in namiddag!)
de Ansold, Anzegem
de Linde, Ingooigem

Praktisch
Altijd van 11u30 tot 14u (uitzondering op maandag 21 maart). Je
kan ook kiezen om alleen maar vanaf 14u te komen om dan deel te
nemen aan een activiteit. Je betaalt 10 euro voor een dagschotel en
krijgt daarna nog een gratis koffie. (UiTkansenpas: 2 euro)
Is vervoer een probleem? Geen nood, wij helpen mee zoeken:
tel 056 78 26 23 (Annah)
Inschrijven
Voor de maaltijd telkens ten laatste 1 week op voorhand en dit bij
dienst Sociaal Welzijn, Lieven Bauwensstraat 40 | tel 056 78 26 23
oesplekke@anzegem.be

Aktiv+Tour voor 55-plussers
In 2016 organiseren we 12 laagdrempelige beweegactiviteiten waar het plezier en samenzijn
primeren. Wie aan 5 of 8 van de 12 activiteiten deelneemt krijgt een leuke attentie.
Danscafé
Ma 8 februari 2016 | 14u | De Speldoorn Heirweg | gratis | inschrijven niet nodig
Onze DJ draait muziek van vroeger en nu. Wie wil kan zich wagen aan een wals, tango,
charleston... of gewoon genieten van de leuke sfeer en een gezellige babbel.
Bowling
Ma 29 februari 2016 | 14u | vertrek Groeninge Kaster | € 10 | inschrijven voor 26 februari
bus: 13u30 OC Kaster | 13u40: kerk Anzegem | 13u50: kerk Vichte
Gooi jij een spare of een strike? Geen idee wat dit allemaal is? Dan leggen we je het met veel
plezier uit. Je krijgt twee maal tien beurten om zo veel mogelijk punten te verzamelen. Nadien
is er nog koffie en taart. Inschrijven bij de Sportdienst of dienst Sociaal Welzijn.
www.anzegem.be/sportelen

Wie gaat er mee bowlen?

Heb je een klacht of een probleem? Gebruik de meldingskaart!
Wegverzakkingen, een verstopt rioolputje, sluikstort ... Via de online meldingskaart kan je ons op de hoogte brengen van problemen of suggesties doen over zaken die betrekking hebben op het straatbeeld of op onze dienstverlening. Deze meldingen worden doorgestuurd naar
de betrokken diensten die instaan voor het oplossen ervan.
Vul de meldingskaart in op www.anzegem.be/meldingskaart of geef jouw melding telefonisch door op tel 056 69 44 31. Geef je je melding
liever per brief door? Dat kan. Stuur deze dan gewoon naar Gemeentebestuur Anzegem, Communicatiedienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: februari
Cultuur
do 4

Film in de kerk “Samba” / 20u / kerk Ingooigem / €4 / org. Bibliotheek Anzegem

za 6

Theater: “De Verbouwing” door Tristero / 20u / Zaal Ansold(A) / €12
org. Gemeenschapscentrum Anzegem m.m.v. Lust in ’t Schoone(I) en
OC d’Iefte Deerlijk

zo 7

Circustheater: “Knee Deep” door Casus / voor alle leeftijden vanaf 8 jaar / 17u
De Kortrijkse Schouwburg / €10 / org. De Kortrijkse Schouwburg m.m.v.
Gemeenschapscentrum Anzegem

za 13

Tentoonstelling “My experimental mind” / met werk van Simeon Denbaes
(schilderijen en sculpturen) / Oude kerk(V) / open op za 13 en zo 14 van 14u tot 21u
en op wo 17 van 16u tot 22u

vr 19

Anzegem zingt Tris / Samenzang in het Muziekhuis / org. Davidsfonds
Anzegem-Kaster

vr 19

Toneelvoorstelling “Foei minister” / door toneelgroep F.V. De Vlaschaard(I) / 20u
De Linde(I) / ook op 20-24-26-27.02 om 20u en op 21.02 om 14u en 20u

di 23

Voordracht “Genieten van een kruidentuintje” / 14u30 / café-zaal De Sportduif(A) / mannen ook welkom / org. Viva-SVV
Anzegem

vr 26

Voordracht “handverzorging / 19u / café-zaal De Sportduif(A) / org. Viva-SVV Anzegem

za 27

Muziek: “A story of the Sixties (1960-1969)” door De Bonanzas / zie rubriek Vrije Tijd

za 27

Tentoonstelling “Dimensies” / met werk van Greet Bogaert (schilderijen), Frank Mortier (beelden), Marina Mortier (schilderijen)
en Geert Verstaen (schilderijen) / Oude kerk(V) / open op za en zo van 14u tot 18u / t.e.m. zo 13 maart

zo 28

Familievoorstelling (muziektheater): “Niet drummen” door Theater De Spiegel / zie rubriek Vrije Tijd

di 1 ma

Theater: “Bekdichtzitstil” door Theater Antigone / zie rubriek Vrije Tijd

Senioren
di 16

Voordracht “Vetten in de voeding” / Gasthof ’t Park(T) / 14u / €6,5 (leden: €5) / info: Marc Ronsse 056 68 73 10 / org. 50
Actief Anzegem

di 23

wandeling 55+ / 14u / Kerk Bavikhove / 7km / deelname gratis

Sportief
zo 21

Wandelen met ’t Sportkliekske / 14u / De Sportduif (A)

zo 21

13e AKTIV-wandeltochten / Start aan O.C. Groeninge(K) / Afstanden: 6-9-12-18-24 of 32 km / starturen: van 7u30 tot 15u /
org. De Textieltrekkers(V)

Feest
zo 7

Nieuwjaarsreceptie OpenVld Anzegem / OC Groeninge(K) / 11u

zo 7

Kaarting voor verse groenten en fruit / vanaf 9u / Zaal De Linde(I) / org. Landelijke Gilde Ingooigem

Zo 21

38ste Kaaskaarting / vanaf 10u / zaal Ansold / org. Landelijke Gilde Anzegem

za 27

Schoolfeest Leefschool Groene Poortje / OC Groeninge Kaster

Varia
vr 5

Pirobak / in de Breugel, t.v.v. Motorclub Nuns on the run(V) / ook op zo 7

za 6

Kaarting + pirobak Gezinsbond Kaster / 18u / OC Groeninge(K)

za 20

Prijskaarting bieden en manillen / 17u30 / De Sportduif (A)

za 20

Match-bal Zulte-Waregem / 20u / De Sportduif (A)

zo 21

Pirobak / in De Sportduif(A), t.v.v. de Duivenmaatschappij Anzegem

vr 26

Pirobak / in de kantine van S.V. Anzegem + kaarting / ook op za 27

www.facebook.com/anzegem
#gemeenteanzegem

Jouw activiteit in de UiT-agenda van maart? Geef die
dan voor 10 februari door via www.uitdatabank.be. Dit
infoblad wordt verdeeld in week van 29 februari 2016 en
bevat alle activiteiten t.e.m. 6 april 2016.
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