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gemeentelijke nieuwsbrief voor de inwoners van Anzegem		

Maart 2015

Te gast bij onze ondernemers: zij tonen je alles!
zo 22 maart | 10u-17u | www.anzegem.be/tegastbijonzeondernemers

AMC Liften, Grote Leiestraat 205

Anzie Boetiek, Dorpsplein 1

Bloemen Depraetere, Schaagstr. 66

Brouwers Verzet, Grote Leiestr. 117

Carsquare, Grote Leiestraat 117

Stroomversnelling, Razenheedstr. 10 Drone-Kopen.be, Oudenaardestr. 84

De Brauwer, Pastoor Verrieststr. 101

Garage Colpaert, Vossestr. 54

Gedelec, Stientjesstraat 42

Technische Dienst, Klijtberg 6

Green Point Supplies, Kerkstr. 131

M’ellanie, Kerkstraat 4a

Uw Huid, Waterlostraat 2

Zen Xan-Thi, Harelbekestraat 35

Bloemgroen D’haene, Heuntjesstr. 29

Benieuwd hoe het er bij onze lokale ondernemers achter de schermen aan toe gaat? Dan is de derde editie van ‘Te gast bij onze ondernemers’ de ideale gelegenheid! Bovendien maak je kans op een Anzegembon van 100 euro als je vier bedrijven bezoekt!
AMC Liften:
trap- en huisliften
Anzie Boetiek:
dames- en herenkleding
Bloemen Depraetere Frank:
bloemen- en plantencreaties
Bloemgroen D’haene:
met bloemen is alles gezegd

In deze nieuwsbrief:
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Zwerfvuilopruimactie

Brouwers Verzet:
bierbrouwerij
Carsquare:
garage en carrosserie
De Stroomversnelling:
warmtepomp en - boilers, ...
Drone-Kopen.be:
alles over drones
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Elektro J. De Brauwer:
mijn huis, mijn energie
Garage Carrosserie Colpaert:
onderhoud, occasiewagens, ...
Gedelec:
wafel- en pannenkoekenijzers
Technische Dienst:
ontdek hun nieuwe thuis
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Infomoment
mantelzorg

Buitenspeeldag

Green Point Supplies:
alternatieve brandstoffen
M’ellani:
lingerie styling-speciaalzaak
Uw Huid:
huidverzorging
Zen Xan-Thi:
massages, relaxatie, ...

Algemeen

760

Wat betekenen onze straatnamen?

Dit is het aantal ‘dank u-kaartjes’ dat we
naar aanleiding van de week van de
vrijwilliger verstuurd hebben naar alle vrijwilligers in verenigingen, raden, ...

Buyckstraat: Vroeger was er in die straat een bijenkwekerij die generaties lang heeft bestaan. In die tijd noemde men een imker een Biebuyck. Als men dus naar die straat wilde
verwijzen dan hadden ze het over “daar aan biebuycks”. Na verloop van tijd werd dit dan
de Buyckstraat.

Welk bedrijf verdient de

Doend’rik?

Welke Anzegemse bedrijven/ondernemers lieten in 2014 van zich spreken?
Laat het ons weten, want ook dit jaar
reiken we de Anzegemse Doend’rik
uit.
Verklaring van het woord volgens het
Anzegemse dialectwoordenboek: “Een
bezig, actief persoon”.
Kandidaturen moeten ons voor 31 maart
2015 bereiken via
communicatie@anzegem.be. Uiteindelijk
zal het de Raad voor Economische Dynamiek zijn die beslist wie de trofee in
handen krijgt.
Vorig jaar kregen volgende bedrijven de trofee: Bio Services International, Brouwers Verzet, Dutry &
Co, Montserrat, Unizo Aktiv’o.

Op zoek naar een job?
Als technisch assistent bied je ondersteuning op de begraafplaatsen (zowel onderhoud als voorbereiden en begeleiden van uitvaarten). Beschik je over een diploma in de richting ‘groenonderhoud’ of
heb je ervaring in deze sector, ben je bereid om op zaterdag te werken en heb je een rijbewijs C? Dan zijn dit belangrijke pluspunten.
Interesse? Bezorg ons voor 9 maart 2015 jouw kandidatuur.
Als creatief medewerker voor de uitbouw van de Zachte Ring
inventariseer je alle wetenswaardigheden en belevenispunten langs
het traject en denk je inventief en creatief mee over verrijkende elementen erlangs. In het bezit zijn van geografische en toeristische
skills, vertrouwd zijn met de streek, communicatief sterk zijn en out
of the box durven denken, zijn pluspunten. Duur contract: 1,5 maand
voltijds of 3 maanden halftijds. Indiensttreding: zo snel mogelijk. Je
moet in bezit zijn van een rijbewijs B.
Op zoek naar een leuke vakantiejob?
We zijn op zoek naar jobstudenten bij de volgende diensten: Speelpleinwerking / begeleiden jeugdactiviteiten / Kinderopvang / Bibliotheek / Groendienst / dienst Openbare Werken / Containerpark
Sportdienst
Meer info op www.anzegem.be
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Wie wil deze zomer kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen?
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Leefomgeving

Doe-dag Tiegembos
Wie helpt mee?
Voor de kinderen van de derde graad organiseren we een doe-dag in Tiegembos.
Alle leerlingen kunnen op die dag de handen uit de mouwen steken en meewerken
met de aanleg van een educatief bospad.
De klemtoon zal hierbij liggen op het stimuleren van samenwerken, denken en
doen.
Voor deze Doe-dagen zijn we nog op zoek
naar vrijwilligers die in een gemoedelijke
en geanimeerde sfeer vaardigheden en
attitudes aan kinderen kunnen bijbrengen.
Zie je dit wel zitten? Neem dan contact op
met dienst Interne Zaken via
tel 056 69 44 56 of
karen.vroman@anzegem.be.

Maak van Anzegem de beste recycleergemeente
En smul mee van een lekker ontbijt!

Samen met Recupel en de afvalintercommunale organiseren we van 20 tot 28 maart 2015 een
actie om zoveel mogelijk kapotte elektro-apparaten in te zamelen en te recycleren. Het is dé
kans om afscheid te nemen van elektro-toestellen die je niet meer gebruikt en op je zolder of
in je kelder stof staan te vergaren. Al die oude elektro-apparaten bevatten immers gevaarlijke
afvalstoffen en waardevolle te herwinnen basisgrondstoffen. Breng deze dus naar de het containerpark of de elektrowinkel. De gemeente die de meeste ingezamelde kilo’s per inwoner
heeft, krijgt een ontbijtpicknick voor alle inwoners!

www.samenrecycleren.be

Met belgerinkel naar de winkel

handelaars gezocht

Onze gemeente neemt ook in 2015 deel aan
de campagne ‘Met Belgerinkel naar de winkel’. Handelaars kunnen zich voor 1 april gratis inschrijven via:
www.belgerinkel.be/handelaars/inschrijving.

7 maart | 9u | Ommersheimplein
Wil je Anzegem proper helpen houden? Steek dan de handen uit de mouwen tijdens de
zwerfvuilopruimactie van de minaraad. We voorzien het nodige materiaal en je kiest zelf
het op te ruimen gebied. Na de opruiming (rond 11u30) trakteert de minaraad je nog op
een drankje.

Infoavond en openbaar onderzoek: zonevreemde bedrijven, bvba Vercruyssen

V.U. BBL, Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Zwerfvuilopruimactie

ma 16 maart | 19u | Mensindezaal, Westdorp 3

Op deze infovergadering willen we het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Zonevreemde constructies (fase 3.2) toelichten en meer bepaald het deelplan 141: bvba Vercruyssen en zn.,
Tieboutslaan 17. Via dit RUP willen we een beleidskader voor zonevreemde bedrijven maken.
Daarnaast ligt het dossier van 19 maart tot en met 18 mei 2015 in het gemeentehuis (De
Vierschaar 1) ter inzage. Meer info: www.anzegem.be.
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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EEN INITIATIEF VAN

PARTNERS

Leven & Welzijn

Infomoment mantelzorgers

ma 23 maart | 14u-16u | SO Gaverke, Waregem of 19u-21u | Ansold
Mijn moeder aanvaardt niet langer dat ik de
hygiënische zorgen verleen, wie kan dit van
mij overnemen?
Poetshulp, mag die ook koken of boodschappen doen?
Ik zou graag op woensdag tijd vrijmaken voor
de (klein)kinderen, kan iemand anders instaan voor de opvang van papa?
Je wil als mantelzorger wat ontlast worden,
je merkt dat je zorgvrager meer hulp nodig
heeft…
Maar de vraag is: waar kan je terecht? Dan
zijn de thuiszorgdiensten er voor je. Op deze
infoavond geven we je een overzicht met
concrete info over de verschillende diensten.
Inschrijven voor dit infomoment moet voor
18 maart gebeuren en wel via dienst Sociaal
Welzijn, Beukenhofstraat 42,
tel 056 78 26 23 of
mantelzorg@anzegem.be (voor het infomoment in Anzegem)
of via tel 056 61 34 78 of
mantelzorg@ocmw.waregem.be (voor het infomoment in Waregem)

Voor wat kunnen mantelzorgers bij de thuiszorgdienst terecht?

Maak je huis 100% rookvrij

En bouw zo mee aan een veilig en gezond leven voor kinderen
Kinderen zijn ongeveer 100 keer gevoeliger voor tabaksrook dan
volwassenen. Hun organen zijn kleiner en onvolgroeid, ze hebben
minder weerstand en hebben sneller last van ontstekingen op de
luchtwegen en oren. Er bestaan veel misvattingen over de manier
waarop we kinderen tegen passief roken kunnen beschermen.
Sommige ouders proberen enkel te roken wanneer de kinderen zijn
gaan slapen of onder de dampkap, maar het enige dat kinderen kan
beschermen is de omgeving 100% rookvrij maken.
Kinderen in huis? Probeer dan het roken in huis te laten.

Wil je stoppen met roken: surf naar www.tabakstop.be

Vlaamse Energielening aan 2% of 0%
Je kan tot 30% besparen op de jaarlijkse energiefactuur door gepaste energiebesparende
maatregelen te nemen. Door de hoge kostprijs worden deze werken echter vaak niet uitgevoerd. Daarom biedt de Vlaamse Energielening goedkope (2%) of zelfs renteloze (0%) leningen aan voor energiebesparende werken.
Dit kan voor o.a. volgende werken: Dak-, muur- en vloerisolatie / superisolerende beglazing
(glas en schrijnwerk) / condensatieketel of een Cv-ketel op biomassa / ...
Je kunt minimaal 1.250 euro en maximaal 10.000 euro lenen en betaalt de lening binnen de
5 jaar terug.
Voorwaarden en meer info? www.energiesparen.be/energielening
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Vrije Tijd
KH St.-Cecilia Vichte wint
cultuurtrofee 2014
De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia uit Vichte mocht de cultuurtrofee 2014 in ontvangst nemen. Zij waren immers Provinciaal
Laureaat 1e prijs met 84% in ere-afdeling
en nationaal haalden zij een 4e plaats met
onderscheiding (83,67%). Fotografe Caroline Tanghe zal een artistieke fotoreportage
maken waarbij de Harmonie Sint-Cecilia
centraal staat.
Daarnaast zetten de culturele raad en het
gemeentebestuur 30 bestuursleden van
Anzegemse verenigingen in de bloemetjes.
Ook de 19 laureaten van de muziekschool
werden niet vergeten en ontvingen een Anzegembon.

KH St.-Cecilia nam de cultuurtrofee mee naar huis.

Muzinar, die vorig jaar de cultuurtrofee won
met de musical “De tovenaar van Oz”,
zorgde voor een fel gesmaakte presentatie
van deze avond.

De beste remedie tegen winterdips: onze interessante podiumtips!

Tickets? Gemeenschapscentrum Anzegem – 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be
Hunkerig | De Spelerij
za 7 maart | 20u ( inleiding om 19u30) | De Stringe | € 13 | m.m.v. Streven
Drie jonge vrouwen, samen in één huis. Wel opgevoed maar desondanks vol dromen en
fantasie. De jonge mannen arriveren. Om de stad te beschermen maar er is geen gevaar.
Intense verveling dus, maar ook een broeierig verlangen….
Papa | Bob De Moor
ma 16 maart | 14u | De Stringe | € 10 | koffietafel (door de SAR)
Parijs aan de vooravond van de Groote Oorlog. De familie Pasquier kan met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Met het verhaal van deze familie wordt een tijdsgeest opgeroepen
die verrassend veel gelijkenissen vertoont met de huidige realiteit.
Kunstze!- Kasteelconcert
vr 20 maart | 20u | Kasteel Hemsrode | € 6 beperkt aantal tickets beschikbaar
Via het jongerencultuurproject Kunstze! selecteerde een vakjury een 10-tal jonge inwoners
tussen 16 en 30 jaar die heel wat in hun artistieke mars hebben. Deze keer kunnen harpiste
Daphne Vandemeulebroucke en Uncle Wellington’s Wives met o.a. Esther Coorevits in een
apart kader hun talent laten zien.

Lest we forget: vluchtroutes & foto’s WOI gezocht

De Elf-novembergroep van Kemmel werkt aan de aanleg van een gedachtenistuin om vluchtelingen niet te vergeten.
Op een palenwand in deze tuin komen panelen waarop vluchtroutes uit WOI, WOII, 16de eeuw en uit de actualiteit
geplaatst worden. Wie zelf vluchtroutes van bv. familie kent, kan deze voor 1 mei 2015 doorgeven: www.11nov.org.
Heb je zelf nog foto’s uit WOI met betrekking tot onze gemeente, dan kan je die ook nog steeds doorgeven aan de
werkgroep lokale historiek die ze aan onze erfgoedsite (www.anzegem.be/erfgoed) zal toevoegen. Meer info bij
dienst Cultuur en Toerisme: tel 056 68 82 50 of toerisme@anzegem.be.

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

Solidariteitsweekend voor Peru
Marco is een boer en wil dat blijven. Voldoende water is voor hem dan ook het allerbelangrijkste. Hij woont in het hooggebergte
van Peru en dit gebied is rijk aan mineralen en trekt grootschalige mijnbouwbedrijven aan. Zodra ze echter de grond beginnen te
ontginnen, ontnemen ze Marco zijn toekomst, want water is zijn leven.
Om deze grondstoffenproblematiek bij ons onder de aandacht te brengen organiseert Broederlijk Delen in samenwerking met de wereldraad en de FairTrade-trekkersgroep een solidariteitsweekend voor Peru. Speciaal hiervoor komt de Peruviaan Victor Limaypuma naar
Anzegem om te getuigen in de Anzegemse scholen.
Daarnaast is er op zaterdag 7 maart een quiz en op zondag een solidariteitsviering en ‘zingend bidden’. Meer info hierover vind je in de
Uit-agenda.

Buitenspeeldag

wo 1 april | 13u30-16u30 | De Stringe
(Ommersheimplein)
Zet de tv uit, laat de Ipad links liggen en
ga naar buiten. Wij zorgen ervoor dat je
je zeker niet zal vervelen. Een circustent,
een trampoline, levend voetbal, safari-race,
kleuterhoek, boogschieten, minigolf, BMX,
ezyrollers, springkastelen, grime, tennisinitiatie, reuzenspelen,… kortom alles om je
eens goed uit te leven.
Inschrijven is niet nodig en deelnemen is
gratis! Neem wel het invulblaadje mee dat
in de scholen wordt verdeeld en meld je
aan bij de onthaaltent. Kinderen worden
vergezeld van (groot-) ouders…
www.anzegem.be/buitenspeeldag

Buddy organiseert Mini-Kermis

Mis jij de kermis ook zo tijdens de wintermaanden? Niet getreurd, want op 11 en 18 maart organiseert Buddy een
Mini-Kermis voor kinderen uit de 2de en 3de kleuterklas en het lager onderwijs. Eendjes vissen, blikken omverwerpen, ringen rond een kegel mikken, … Probeer het allemaal en verzamel hiermee zoveel mogelijk stempels. Wie
weet vul jij daardoor jouw buikje wel met iets lekkers.
11 maart (lager onderwijs) of 18 maart (2e & 3e kleuter) | 14u-16u | De Linde (Lindeplein 1) | € 2 (via factuur
te betalen) | geen busvervoer voorzien | Inschrijven kan tot en met 9 maart via i-school of
jeugddienst@anzegem.be
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Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem

Vrije Tijd

55-plussers: met plezier blijven bewegen
We zijn een Sportelgemeente en willen dit
ook blijven. Daarom organiseren we activiteiten om de 55-plussers aan het bewegen te brengen en te houden. Hierbij staan
sociale contacten en plezierbeleving op de
eerste plaats.
Liever actiever / Oes Restaurant
De onlangs gestarte campagne “Oes restaurant” kadert hier ook in. Na een smakelijk
middagmaal organiseren we een vrijblijvende
activiteit. Op 30 maart kan je voor 7 euro van
een dagschotel genieten in de Mensindezaal
(Westdorp 3). Daarna kan je vrijblijvend aansluiten bij de boswandeling of een spelletje
Kubb spelen.
inschrijven voor deze activiteit kan bij dienst
Sociaal Welzijn: Beukenhofstraat 42,
tel 056 78 26 23 of sar@anzegem.be
Verwen-fietstocht
Iedere maand vetrekken we vanuit een andere deelgemeente voor een fietstocht (ong.
1u30) langs de mooiste plekjes die onze gemeente rijk is. Bij terugkomst staat er voor
jullie een drankje met een lekkere versnapering te wachten. Deelnemen kost € 1,50
en wie vier van de zes fietstochten meefietst

krijgt op het eind van het jaar nog een aandenken. De eerste fietstocht is er op 26 maart
2015 met vertrek om 14u aan De Stringe
(Ommersheimplein).
Wandeltochten
Op dinsdag 31 maart vertrekken we om 14u
aan de kerk in Lede voor een wandeling van

ongeveer 7 kilometer.
Badminton
Op maandag kan je tussen 17u30 en 18u30
komen badmintonnen. De sporthal is speciaal
voor jullie vrijgehouden.
www.anzegem.be/sportelen

Schoolsport

Zwemfestijn & Avonturenparcours
Op zaterdag 14 maart 2015 kan je je zwemtalenten tonen in het zwembad van Zwevegem.
Ga voor de titel van zwemkampioen of haal met je klas de beker binnen. Woensdag 25
maart organiseren we een spannende avonturennamiddag voor leerlingen van het 1e – 4e
leerjaar. Een namiddag vol slingeren, sluipen, klimmen, BMX, slackline, speleo, …
Meer info in het schoolsportboekje of www.anzegem.be/schoolsport

UiT in Anzegem: maart
Cultuur
za 7

Theater: “Hunkerig” / door De Spelerij / zie rubriek Vrije Tijd

za 7

Tentoonstelling “God is an artist”, 4 kunstenaars gaan ter kerke / met werk Ann Goeminne (schilderijen), Mie Bogaerts
(brons), Alain Delvoye (fotografie, sculpturen), John Vandelanotte (beelden) / open op za van 14u tot 18u en ook op zo van 10u
tot 18u / Oude kerk(V) / t.e.m. zo 15

za 14

Lenteconcert “Crime Time” / 19u30 / Zaal Ansold(A) / VVK €8 – ADD €10 - <12j. gratis / org. KMM De Eendracht Anzegem,
slagwerkensemble Tagadatra

ma 16

Theater: “Papa” / door Bob De Moor / zie rubriek Vrije Tijd

di 24

13e Nacht van de geschiedenis: “Landbouw is de basis van de menselijke beschaving” / voordracht door Jan de Keyser /
Hugo Verriestzaal(I) / 20u / org. Davidsfonds Tiegem

vr 27

Humor: “CTRL – Alles onder controle” / door Gili / 20u / Zaal Ansold(A) / €13 / org. Gemeenschapscentrum Anzegem: UITVERKOCHT!!

vr 27

Herdenkingsconcert n.a.v. 30 jaar overlijden Herman Roelstraete / 19u30 hulde aan het grafmonument / 20u kamerconcert door Vadim Tsibulevski (viool), Paul Declerck (altviool), Levente Kende (piano) en Herwig Coryn (cello) / Oude kerk(V)
Meer weten? www.anzegem.be of www.facebook.com/anzegem
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UiT in Anzegem: maart
Senioren
di 17

Demonstratie “Taarten bakken op grootmoeders wijze” / door dhr. Peter Balcaen / 14u
Gasthof ’t Park(T) / 056 68 73 10 / org. 50 Actief Anzegem

ma 30

Oes restaurant / Gezellig samenzijn met maaltijd voor senioren / zie rubriek Vrije Tijd

ma 30

Boswandeling of Kubb / 14u / Mensindezaal(T) / org. Seniorenadviesraad Anzegem

Sportief
zo 15

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

Za 21

Stijn Streuvelsrally / van 7u tot 14u / Zaal De Linde(I) / 20-40-60-80-120 km /
org. Wielervrienden Ingooigem

za 21

Tentoonstelling jonge duiven met bonverkoop / 16u / café-zaal De Sportduif(A)

Feest
za 7

Kaas- en wijnavond Heirwegs Ouder Team / 18u / Zaal De Speldoorn(H) / €15 (kinderen €8) / vanaf 18u kids at the movies

zo 8

2e Eetfestijn van de Burgemeester / Stoofvlees met frietjes met gratis aperitief / €16 / vanaf 11u30 / De Stringe(V)

zo 15

1e Eetfestijn t.v.v. Wiel in Wiel Textielprijs Vichte / vanaf 11u / De Stringe(V) / gratis aperitief

za 21

3e Griekse avond / met Grieks eetfestijn en optreden van Belgreco / 18u30 / Zaal De Speldoorn(H) / €22 (€11 voor kinderen) /
org. Pasar Anzegem

za 21

Breugelfestijn Wielervrienden Ingooigem / 19u / Zaal De Linde(I) / €15 (€8 voor kinderen) / info: 0499 46 65 11

za 28

Eetfestijn Thibault Debaene / OC Groeninge(K) / ook op zo 29

zo 29

Eetfestijn SV Ingooigem / Stoofvlees of vol-au-vent / Zaal De Linde(I) / 11u30 / €15 (€8 voor kinderen)

Jeugd
Za 14

KAJ Rocks! Met Milo Meskens, Kaktus, The Firefly Xperience en Isee/Theysee / 19u / Muziekhuis / vvk: 3 euro, add: 5
euro / www.facebook.com/kaj.anzegem

wo 1 april

Buitenspeeldag / zie rubriek Vrije Tijd

Varia
vr 6

Quiz ouderraad VBS Anzegem (1e ronde Beker van de Burgemeester) / 19u / Zaal “De Ark”(A) / deelname gratis / info:
0478 53 56 57

za 7

Noord-Zuidquiz t.v.v. Broederlijk Delen / 19u / Kerk Heirweg / teams van 4 tot 6 personen / €15 / anzegemkwistvoorperu@
hotmail.com

za 7

Opruimdag zwerfvuil / 9u / De Stringe(V) / org. Minaraad Anzegem

zo 8

Solidariteitsviering / opgeluisterd door koor J’Ansoldo(A) / 10u / Kerk Heirweg / vanaf 11u aperitief met de vormelingen van
de federatie

zo 8

Zingend Bidden / Kapel Domein Sint-Arnoldus / 18u-19u30

Wo 18

Veel gestelde vragen over een verblijf in een woon- en zorgcentrum / sprekers: Johan Wastijn (directeur seniorenzorg
Heilige Familie), Annelies Vanhoutte (OCMW Anzegem), Kathleen Ongena (maatschappelijk werkster CM Zuid-West-Vlaanderen)
/ 19u (start om 19u30) / De Stringe (V.) / gratis / toegankelijk voor iedereen / org. CM

do 19

Kookworkshop “donderdag veggiedag” / 19u / OC Groeninge(K) / org. Gezinsbond Kaster

za 21

Infodag Sint-Vincentius Anzegem / Van 14u tot 18u

zo 22

Ontbijtbuffet Leefschool Groene Poortje Kaster / OC Groeninge(K)

zo 29

Paaseierenraap en Paasbrunch / voor alle peuters en kleuters van groot-Anzegem / 10u30 / org. Ouderraad – BS het Bollebos Anzegem / info: 056 68 88 30

Colofon:

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 2015 en bevat alle
activiteiten tot en met 3 mei 2015.
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