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Aktiv

gemeentelijke nieuwsbrief voor de inwoners van Anzegem		

december 2016

Warm Anzegem: steun jij ook deze goede doelen?
Jaarlijks organiseert radiozender Studio
Brussel Music For Life. Hiermee kan iedereen geld inzamelen voor een goed doel
naar keuze. En ook Anzegemnaren zetten
verschillende acties op poten.
Koekenbak for life!
De kinderen van de gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang maken koekjes, cupcakes, truffels, …. Deze lekkernijen verkopen
ze op woensdagnamiddag en tijdens de vooren naopvang. De opbrengst schenken ze aan
Bednet. Deze organisatie zorgt ervoor dat
kinderen die niet naar school kunnen toch de
lessen thuis live kunnen volgen.
De warmste winteravond
za 17 dec. | 17u | ’t Gaperke (Kerkstr. 73)
‘De vrienden voor het leven’ zetten zich in
t.v.v. het antikankerfonds. En ze (= Chrisitien Debosschere, Lieve Terras, Katrien Vande
Casteele en Martine Veys) vertellen waarom:
“Wij hebben allemaal al te maken gehad met
kanker. Drie van ons vechten nog altijd. Als
kanker heel dichtbij is zijn we een steun voor
elkaar in onze strijd.”
Ze organiseren een warmste winteravond op
17 december. “Er zullen drank- en eetstandjes staan en daarnaast verkopen we bloemstukken, lotuskoeken en de gesigneerde wielertruien van Sep Vanmarcke en Tim Merlier!”
Verkoop windlichtjes
kerstmarkt Tiegem (za 10 dec vanaf 17u
en zo 11 dec vanaf 16u)
Jong N-VA verkoopt windlichtjes aan 3 euro
per stuk. Met de opbrengst steunen zij de drie
goede doelen waar Marieke Vervoort – rolstoelatlete – meter van is:

In deze nieuwsbrief:
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Nieuwjaarsreceptie op
6 januari 2017

Boven: de vrienden voor het leven doen een actie voor het antikankerfonds en beneden: de kindjes
van de gemeentelijke kinderovpang bakken wafeltjes voor Bednet.

VZW Pinocchio (behartigt de belangen en het
welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden), vzw Villa Clementina (hier kunnen
kinderen met en zonder beperking worden
opgevangen) en vzw Canisha (zij leiden gratis
assistentiehonden op die personen met een
beperking bijstaan in het dagelijkse leven).
Alle acties kan je terugvinden op www.de-
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4
Wie verdient de
Doend'rik?

Gemachtigd opzichter
gezocht

warmsteweek.stubru.be. Staat jouw actie
hier niet bij? Meld ons dit dan via info@anzegem.be en dan geven we via onze sociale
mediakanalen nog een duwtje in de rug.
(Dit artikel kwam tot stand na een oproep via
facebook + controle van de geregistreerde
acties op de website van de warmste week).

Algemeen

Vier met ons het nieuwe jaar: schrijf je voor 30 december in!
vrijdag 6 januari | 19u-23u (deuren open om 18u) | zaal De Stringe | met optreden van Vlaamse Zanger Stijn!
Hef met ons het glas op het nieuwe jaar! De
lokale handelaars zorgen opnieuw voor heel
wat lekkers en voor de eerste keer kan je ook
genieten van een optreden. Vlaamse Zanger
Stijn brengt de meest aanstekelijke Nederlandstalige covers. Niet te missen dus!
Inschrijvingen
De aanwezigen krijgen opnieuw een beperkt
aantal bonnetjes. Wil je zeker zijn van je bonnetjes? Schrijf je dan voor 30 december 2016
in via www.anzegem.be/nieuwjaarsreceptie
of tel 056 69 44 31 of 56 of 53.
Busje komt zo
Maak het jezelf gemakkelijk, laat de auto
langs de kant staan en kom gewoon met de
bus. Wij leggen twee bussen in die tussen
17u30 en 22u30 door alle deelgemeenten
passeren om zo iedereen veilig van en naar
De Stringe te brengen.
De twee bussen verbinden onderstaande haltes, maar rijden in de tegenovergestelde richting. Ze vertrekken in Vichte aan de Stringe
en doen tussen 17u30 en 22u30 constant
volgende haltes aan:
• kerkplein Ingooigem (kant graf Streuvels)

Klinken op 2017 kan op vrijdag 6 januari 2017.

• kerkplein Tiegem (Westdorp)
• Tiegemstraat (N36), parking vroeger restaurant Kasterhof (Kaster)
• Statieplein, ter hoogte van de ingang van
het station (Anzegem)
• kerkplein Anzegem (aan de bushalte aan
beide kanten van het Dorpsplein)
• Kerk Heirweg
• De Stringe (Vichte).

Aan de verschillende haltes zullen er borden
staan, zodat het duidelijk is waar er kan opgestapt worden. De bussen zullen constant
rijden, dus elke 20 minuten zal je een bus
kunnen nemen.
In Vichte zal er ook een klein pendelbusje rijden tussen De Stringe, Vichteplaats (aan de
Verteller) en de nieuwe kerk.

De Anzegembon: het ideale eindejaarsgeschenk!
Ben je op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk of twijfel je wat te kopen? Dan
is de Anzegembon de perfecte oplossing!
Deze kan je in het hoofdgemeentehuis (De
Vierschaar 1) en in het Sociaal Huis (L. Bauwensstr. 40) kopen.
Je kiest het bedrag dat je wil cadeau geven en een bijpassende enveloppe (met
daarop bv. ‘prettige feestdagen, ‘gelukkige
verjaardag’, ‘proficiat’, ....). Bij de bon zit
een lijst van de meer dan 160 deelnemende
handelszaken waar je deze bon kan
inwisselen.

Sluitingsdagen
eindejaar
Alle diensten
24, 25, 26 en 31 december, 1 en 2
januari
Bijkomende sluitingsdagen

Meer info:
www.anzegem.be/anzegembon

Sport- en Jeugddienst en Buitenschoolse Kinderopvang
27, 28, 29 en 30 december
Uitleendienst
27, 28, 29 en 30 december
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Algemeen
Wie verdient de Doend’rik?
Beslis mee over de onderneming
van 2016!

Al sinds 2009 reiken we ieder jaar enkele
Doend’riks uit aan bedrijven die van zich
hebben laten spreken. Door deze jaarlijkse
uitreiking willen we de ondernemers belonen
en aanmoedigen. En ook dit jaar zijn we op
zoek naar de nieuwe Doend’rik.
Iedere ondernemer die voldoet aan de deelnamevoorwaarden kan zich kandidaat stellen
of kan door anderen als kandidaat worden
voorgedragen. De kandidatuurstelling gebeurt aan de hand van het webformulier dat
je op www.anzegem.be/doendrik kan terugvinden.
Kandidaturen moeten ons tegen 15 december 2016 bereiken. Daarna maakt de Raad
voor Economische Dynamiek een selectie en
volgt er nog een stemronde waar iedereen
aan kan meedoen.
Dit waren de Doend'riks van vorig jaar: Optiek Synhaeve, grond- en afbraakwerken Karl D'haene en
Johnny Declercq: metaal op maat.

www.anzegem.be/doendrik

Dien je bouwaanvraag digitaal in
(toekomstige) Inwoners en architecten kunnen hun
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning nu
ook digitaal via www.omgevingsloket.be indienen. Dit
biedt heel wat voordelen: het proces verloopt sneller,
eenvoudiger en transparanter en bovendien kan men
het volledige verloop van het dossier digitaal opvolgen.
Het blijft natuurlijk ook nog mogelijk om het dossier op
de ‘traditionele’ manier in te dienen.
www.omgevingsloket.be

Ontmoetingslokaaltje heeft naam: Fifta!
In september gingen we op zoek naar een passende naam voor het ontmoetingslokaaltje dat
zich op de benedenverdieping van het appartement aan het L. Isebaertplantsoen (Vichte) bevindt. Hiervoor riepen we de hulp van onze inwoners in. In totaal kregen we 69 voorstellen en
een jury koos voor Fifta. Dit voorstel werd ingezonden door Eveline Malfait uit de Lendedreef.
De naam Fitfta komt al een eerste keer voor in een oorkonde van 965: dan heeft men het over
de Fifta-beek. Vanaf de 11de eeuw vormde de “Fifta”-beek de grens tussen de kasselrijen van
Oudenaarde en Kortrijk. De naam Vichte is dan ook afgeleid van de benaming van deze beek.
Deze beek kent men nu als de Kasselrijbeek.

Fifta, ingezonden door Eveline Malfait, is de
nieuwe naam van dit lokaaltje.

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Leefomgeving
Wil je samen met ons verder bouwen aan een veilige schoolomgeving?
Word dan gemachtigd opzichter!

Voor Anzegem is verkeersveiligheid een topprioriteit en de omgevingen van de diverse
Anzegemse scholen genieten dan ook onze
bijzondere aandacht. Zo zetten we dagelijks,
ter hoogte van elke schoolpoort, gemachtigde
opzichters in om er de oversteekbegeleiding
te verzorgen.
Oversteekbegeleiding aan Hoekstraat
We zijn nog op zoek naar inwoners die zich
ook graag vrijwillig als gemachtigd opzichter in Vichte voor onze schoolkinderen willen
inzetten. Hiervoor moet je alleen een korte
opleiding doorlopen (c.a. 2u). Wij stellen het
nodige signalisatiemateriaal ter beschikking
en bieden vrijblijvend een onkostenvergoeding aan.
Interesse?
tel 056 69 44 56
vrijwilligerswerk@anzegem.be.
Je kan je ook steeds persoonlijk aanbieden in
het hoofdgemeentehuis.
ww.anzegem.be/vrijwilligerswerk

Wie wil er, net zoals Marnix De Praetere, gemachtigd opzichter worden?

Ook de politie helpt mee aan een veilige schoolomgeving
Op vraag van de scholen en de ouderraden zal de politie meer te zien zijn in de schoolomgeving en dat bij de start en het einde van een schooldag. Politiezone Mira wil hiermee
vooral inzetten op het verhogen van de verkeersveiligheid, het beter zichtbaar maken van
blauw op straat in de vaak kwetsbare schoolomgeving, sensibilisatie en het verhogen van
de aanspreekbaarheid van de wijkinspecteur/verkeersagent.

Tegemoetkoming overvloedige regen en overstromingen
De langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 worden als algemene ramp beschouwd.
Had je als landbouwer schade dan kan je voor 31 januari 2017 een tegemoetkoming aanvragen. Alle info en de formulieren
voor het indienen van de aanvraag zijn hier beschikbaar: overheid.vlaanderen.be/rampenfonds. Heb je hulp nodig bij het invullen? Kom dan eens langs bij dienst Landbouw in het hoofdgemeentehuis (tel 056 69 44 47 of landbouw@anzegem.be).

Vanaf 1 januari 2017: GAS-reglement
We zijn volop aan het werken aan een eigen GAS-reglement dat op 1 januari 2017 van
kracht zou moeten gaan. Wie het GAS-reglement overtreedt, kunnen we een administratieve geldboete opleggen. We gaan zeker niet repressief optreden, maar deze boetes vooral
gebruiken bij sluikstorten, geluidsoverlast en foutparkeerders. Overtreders riskeren vanaf
januari een GAS-boete van maximum 350 euro. Voor een minderjarige is dat maximum
175 euro.
We werken hiervoor samen met stad Kortrijk. Zij hebben al drie sanctionerende ambtenaren en een bemiddelingsambtenaar in dienst en deze zullen vanaf 2017 dus ook voor onze
gemeente optreden.
Sluikstorters riskeren vanaf 2017 een GAS-boete.
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Leven & Welzijn

Samen op weg naar goedkopere groene energie
Stap in de groepsaankoop en bespaar op je energiefactuur

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100%
groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. Je kan je nog tot 8 februari inschrijven via www.samengaanwegroener.be. In februari
2017 is er een veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op
je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier.
Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven!
Wie niet beschikt over internet of hulp/informatie wenst bij het inschrijven kan terecht in het Sociaal Huis van Anzegem (Lieven Bauwensstraat 40) op de hiervoor speciaal ingerichte zitdagen:
dinsdag: 20 december van 14u tem 18u30 | donderdag: 5 januari 2017 van 14u tem 16u30 | woensdag: 18 januari 2017 van 9u tem 12u
Indien geen van deze zitdagen je past, kan je een afspraak maken: 056 78 83 33 of charlotte.catteeuw@ocmwanzegem.be
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be of 0800 76 101

Meeroken is geen binnenpretje

Bijdrage Rode Kruis

Roken in huis is nooit oké. Zelf niet als je rookt onder een dampkap of bij een open raam.
Zelf niet als je rookt in een andere kamer met de deur dicht. Het is erg schadelijk, zeker voor
je kinderen. De giftige rookdeeltjes verspreiden zich over het hele huis zonder dat iemand er
iets van merkt. Ook als de rook weg is, zijn die giftige stoffen nog altijd in huis. Ze hangen lang
in de lucht, en daarna zetten ze zich overal op vast. Je ziet ze niet en je ruikt ze niet. Maar je
kinderen krijgen ze wel binnen. En ze worden er ziek van. Ze hebben meer kans op astma,
longontstekingen, oorontstekingen, bronchitis, hoesten en piepende ademhaling en ze zijn
sneller buiten adem. Baby’s hebben meer kans om te sterven aan wiegendood. In Vlaanderen
zitten elke dag nog 68.000 kinderen in de rook.
De boodschap is duidelijk: Rook nooit in huis, nooit in je auto. Doe het voor je kinderen.
Voor informatie, tips en advies: nooitbinnenroken.be.

Begin november werden de brieven met
uitnodiging tot betalen van het lidgeld voor
Rode Kruis-Waregem-Anzegem verstuurd.
Wie deze brief gemist heeft of een gift wil
geven aan het Rode Kruis kan dit op deze
manier:
stort voor 31 december 2016 minimum 5
euro op BE76 7380 3871 0395. Voor bedragen minder dan 40 euro ontvang je een
lidkaart. Vanaf 40 euro is je gift aftrekbaar
en geven we je hiervoor een fiscaal attest.
Vermeld dus zeker je adres en woonplaats
bij de overschrijving.
Voordelen van een lidkaart/bewijs van gift:
• 3 maanden gratis uitlenen van materiaal
van de uitleendienst van afdeling Waregem-Anzegem
• vermindering op de huurprijs van materiaal van de uitleendienst van afdeling
Waregem-Anzegem
• vermindering op de vervoersonkosten
bij thuislevering door de consulent van
de uitleendienst

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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Vrije Tijd
Al tickets voor de volgende voorstellingen van het Gemeenschapscentrum?
tel 056 68 82 50 | www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur | facebook (cultuurdienst Anzegem)

Verkapt en onversneden

Kloenke

De Lassies

Ensemble Leporello/Annelore Stubbe &
Mieke Laureys, m.m.v. Theater Streven
vr. 9 dec. | De Stringe | 20u | € 12
GEWIJZIGDE DATUM!

Han Solo, m.m.v. jeugdraad

Jelle Cleymans & Sam Verhoeven

za 17 dec. | De Stringe | 20u | € 15

ma 19 dec. | De Stringe | 14u | € 12 | koffietafel aangeboden door de SAR

Twee legendarische feministes uit de 18e
eeuw besluiten als man door het leven te
gaan en kiezen voor de bijzondere vrijheid
van het leven op een piratenschip. Ze brengen hun verhaal in beelden en muziek. De
voorstelling vaart langs woelige thema’s: de
gevangenis van het lichaam, vrijheid, ...

In zijn nieuwe show deelt Han Solo stevige
klappen uit… maar moet hij zelf ook slagen incasseren. Nu de Islamitische staat, de
Kuringse Kleurenwies Kameraden en andere
radicale hobbyclubjes de wereld bedreigen,
is Han Solo actueler dan ooit. Humor met inhoud, dubbele bodems en liters zalf.

De Lassies zingen, musiceren, lachen, laten
lachen, goochelen en dansen. Met de klasse
van Wim Sonneveld en de allure van Bobbejaan Schoepen verschijnen ze ten tonele en
geven het beste van zichzelf. Louis Neefs,
Toon Hermans, La Esterella, Willy Alberti, Jo
Leemans en vele anderen passeren de revue.

LETTERRIJK
KERST
za 17 &
zo 18 december
van 13 tot 19 uur

Met tal van gratis literaire activiteiten:
literaire wandeling, gidsbeurt, poppenspel, voordracht,
vertelling in de boomhut of huifkartochten.

Streuvels en literatuur
in kerstsfeer.
Zaterdag o.a.
Poppentheater SWIEF
Letterzetter Kortrijk
Johanna SPAEY
Zondag o.a.
Oswald MAES
Tine MORTIER
Kristien HEMMERECHTS
Snack en drankje voor alle deelnemers
(*1 consumptie per deelname aan activiteit)
Bekijk het volledige programma op www.streuvelshuis.be.

Het Lijsternest

Streuvelshuis & schrijversresidentie
Stijn Streuvelsstraat 25, 8570 Ingooigem

www.streuvelshuis.be
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Une Enfance

do 8 dec | 20u | kerk van Vichte
Een industrieel stadje in het oosten van
Frankrijk. Het is het einde van het schooljaar. Jimmy, 12 jaar, heeft nog een halfbroertje Kevin, 8 jaar. Beiden wonen bij
hun moeder, een vrouw van 30, die pas vrij
is uit de gevangenis. Bij hen woont ook de
vriend van de moeder. Het is geen fijn bestaan voor de twee jongens, want alcohol
en drugs zijn alomtegenwoordig. Jimmy
moet zorgen voor zijn jonge broertje. Hij
wordt gedwongen om de rol van gezinshoofd op te nemen, ondanks zijn jonge
leeftijd. Maar Jimmy kent ook veel woede
en pijn.
				
1 film voor € 4 & 3 voor € 10 - In ruil voor
10 UiTPASpunten kijk je gratis!
bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22
www.anzegem.be/bibliotheek

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

Vrije Tijd

Dorpsgenoten

Nostalgische verhalenbundel door Roland D’Hondt
Anzegem: een dorp tussen Leie en Schelde
Een zondag op de boerderij
De pensenjagers Leo en Marcel
Ik was zes en mijn wereld stortte in mekaar
Mijn levensloop
Deze verhalen spelen zich af in het dorp Anzegem en zijn grotendeels gebaseerd op waar
gebeurde feiten. Een stukje folklore dat herleeft!
Het boek ‘Dorpsgenoten’ telt 288 bladzijden, kost 18 euro en kan je afhalen bij Roland
D’Hondt, Lange Winterstraat 18. Of je kan het geld storten op BE52 7785 0457 9709 met
vermelding: Dorpsgenoten. Vermeld hierbij dan wel jouw naam en adres.
Roland D'hondt schreef een nostalgisch boek.

Eventuele opbrengst gaat naar een goed doel.

Ravotten tijdens de kerstvakantie
In de 2de week van de kerstvakantie kunnen je kinderen terug deelnemen aan de activiteiten van de Sportdienst, Jeugddienst en Buitenschoolse Kinderopvang. De kriebelflyer stoppen we opnieuw in de
boekentas en het volledige aanbod kan je raadplegen via
www.anzegem.be/kriebelkrant.
De inschrijvingen starten op maandag 12 december voor de sportkampen en buddy en op woensdag 14 december voor de Buitenschoolse
Kinderopvang (activiteiten kerstvakantie + periode 2 woensdagen
en schoolvrije dagen BKO). Raadpleeg tijdig de kriebelkrant voor alle
praktische info!

Begeleiders sportkamp gezocht

Ben jij student lichamelijke opvoeding, studeer je sport en bewegen of heb je ervaring met het geven van sport aan kinderen? Heb je zin om
in de vakanties mee te werken aan de sportkampen voor kleuters en/of lagere schoolkinderen? Wil je ervaring opdoen in het omgaan met
kinderen en het aanleren van sporten en uitoefenen van sportspelen? Laat dan zeker van je horen, want wij zijn op zoek naar begeleiders
die ons team willen versterken. In de vakanties zijn er steeds sportkampen, je kan zelf kiezen tussen een halve of volledige dag. Wij bieden
je een handleiding van wat aan bod komt tijdens dit sportkamp zodat je van start kunt. Voel jij je geroepen, stuur je gegevens door naar
sportdienst@anzegem.be. We bezorgen je dan alle concrete informatie. Hopelijk tot snel

Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: December
Cultuur
wo 7

Filmvoorstelling: “Une enfance” / 20u / kerk Vichte / zie rubriek Vrije Tijd

vr 9

Theater: “Verkapt en onversneden” door Ensemble Leporello / 20u
De Stringe(V) / €12 / zie rubriek Vrije Tijd

vr 9

Kerstconcert met Loubistok / Sint-Stefanuskerk Vichte / 20u
org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

za 10

Tentoonstelling fotoreeks “Even stilstaan” / met werk van Dominiek
Lams / Oude kerk(V) / open van 10u tot 18u / ook op zo 11

di 13

Winterse vertellingen / door Paul Verleyen / RVT Ter Berk(A) / 14u
org. Davidsfonds Anzegem-Kaster

wo 14

Voordracht cocktails / OC Groeninge (K) / 19u30 / leden: €12,
niet-leden €18 / org. Gezinsbond Kaster

za 17

Humor: “Kloenke” door Han Solo / 20u / De Stringe / zie rubriek Vrije Tijd

za 17

Toneelvoorstelling “De muts van de schildpad” / door toneelgroep Lust
in ’t Schoone(I) / 20u / Hugo Verriestzaal(I) ook op 18 dec. om 17u en op 21, 26, 27 en 28 dec. om 20u

za 17

Toneelvoorstelling “1ste Solden” / door Anzegems toneelgezelschap / Zaal Ansold(A) / 20u / ook op 18 en 25 dec. om 18u en
op 26 dec. om 20u

ma 19

Muziek: “De Lassies” / 14u / De Stringe(V) / €12 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem / koffietafel aangeboden door de
Seniorenraad

vr 23

Workshop bloemschikken “Kerst” / Zaal De Sportduif(A) / 14u

do 29

Kerstconcert met Christoff en Lindsay met Scaletta / tvv. Kom op tegen Kanker / Sint-Stefanuskerk Vichte / 19u / €40 / res.
0485 53 59 65

Senioren
di 13

Wandeling Kaster / Kerk Kaster om 14u / org. Sportdienst Anzegem

di 13

Eindejaarsfeest / koffietafel met dessertbuffet / 14u / Gasthof ’t Park(T) / €7 (niet-leden €8,5) / org. 50 Actief Anzegem /
inschrijven noodzakelijk 056 68 73 10

Varia
za 10

Kersthappening Tiegem / kerkplein / 17u / ook op zo 11 om 16u

zo 11

Pirobak / in ‘t Smesseplein(I) / bij Marc Steeland

za 17

Kerstmarkt / Stationsplein Anzegem / 17u / ook op zo 18

za 17

Winter Wonderland / Sfeervolle activiteit voor groot en klein / BS Het Bollebos(A) / 16u

za 17

Pirobak / in de kantine van FC Heirweg(H) / tvv. FC Heirweg

wo 21

Kerstmarkt 2016 / vanaf 17u30 / Gemeenteschool De Beukennoot(V) / org. Ouderraad + school

*

* Heb je geen Instagram, maar wil je toch graag je foto in Aktiv?
Stuur deze dan door via info@anzegem.be.

Colofon:

Jouw activiteit in de UiT-agenda van januari? Geef die
dan voor 11 december door via www.uitdatabank.be. Dit
infoblad wordt verdeeld in week van 2 januari en bevat
alle activiteiten tot en met 31 januari 2017.
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