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JANUARI 2023

Binnenkort start het nieuwe sportaanbod voor 
50-plussers:

Sporteluurtje: ontdek samen met leeftijds-
genoten verschillende sporten en hou je conditie op 
peil. Van 12 januari tot 29 juni, elke donderdag van 
14 tot 15 uur in de sporthal. Een tienbeurtenkaart 
kost 18 euro en koop je in de bib. 

Wie graag danst, kan eens Zumba Gold 
uitproberen: fitness en dans samen in één 
effectieve workout. Van 10 januari tot 20 juni, elke 
dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur in de polyvalente 
zaal van het sportpark. Een tienbeurtenkaart kost 
50 euro en koop je in de bib.

Heb je nog vragen?
Bij de sportdienst helpen ze je graag verder: 
T 051 31 39 13, sport@ingelmunster.be
www.ingelmunster.be/sportelen

SPORTEL JE MEE?

In het voorjaar organiseren we opnieuw heel wat activiteiten voor kinderen 
en jongeren: voorleeskwartiertjes in de bib, toffe sportkampen, uitstappen en 
workshops tijdens de vakanties, buitenspeeldag ... 
 
Op ingelmunster.be/demax 
lees je meer over het aanbod 
van januari tot eind april.

In de week van 9 januari krijgen alle Ingelmunsterse scholieren de nieuwe 
Max-brochure in de boekentas. Een extra exemplaar kan je  oppikken in het 
onthaal van het gemeentehuis of de bib. 

Je kan inschrijven vanaf zaterdag 14 januari om 9.30 uur via 
ingelmunster.be/loketvrijetijd.

ONTDEK DE JEUGDACTIVITEITEN VAN DIT VOORJAAR

GELUKKIG NIEUWJAAR

We wensen jullie een formidabel en liefdevol 2023 met veel 
mooie momenten. Laten we er samen een fantastisch jaar 
van maken!

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari heft Ingelmunster het glas op het nieuwe 
jaar. Je bent welkom tussen 11 en 14 uur op het marktplein 
om samen te klinken en te genieten van een streepje muziek. 

Voor de kinderen is er animatie voorzien, een lokale 
vereniging zorgt voor een lekker hapje. 
Tot dan!

Lees je graag boeken, maar is het moeilijk voor 
jou om zelf naar de bibliotheek te komen? Dan 
komt de bib naar jou toe.
De boekendienst aan huis komt iedere maand 
bij je langs. Je kan  kiezen uit de volledige 
collectie: romans of  informatieve boeken, 
dvd’s, grootletterboeken, luisterboeken ... 

Deze dienstverlening is gratis voor leden van de 
bib. Meer info: 
T 051 32 14 65 of bibliotheek@ingelmunster.be

BIB AAN HUIS

v.u.: gemeentebestuur Ingelmunster - Kurt Windels - Oostrozebekestraat 4 - 8770 Ingelmunster



IN INGELMUNSTER

Maandag 16 januari
LIEDJES UIT DE LAGE LANDEN: ARNOLD SERCU 
EN BART VERHELLE
Vlaamse actieve senioren Ingelmunster
• om 14.30 uur in het ontmoetingscentrum
• leden: 6 euro, niet-leden: 10 euro
• meer info: T 0476 54 75 88

Maandag 16 januari 
INFOSESSIE CYBERCRIME: HOE HERKEN JE 
ONLINE FRAUDE?
Politiezone Midow
• om 19.30 uur in de cultuurfabriek
• inschrijven via www.politie.be/5454

Vrijdag 10 februari
BEGIJN LE BLEU: KIJK!

Begijn brengt een voorstelling 
over de kick van het vogel-
spotten: kijk! Met bezieling 
en humor vertelt hij over zijn 
passie. Laat je meevoeren in 
de wondere wereld van Begijn 
waar vogels de hoofdrol spelen.

www.uitiningelmunster.be

Woensdag 11 januari
VOORLEESKWARTIERTJE: BRRR... HET IS 
KOUD, DAAR STAAT DE SNEEUWMAN
• om 18.30 uur in de bibliotheek
• gratis
• inschrijven via ingelmunster.be/loketvrijetijd

Zaterdag 21 januari
DIGIDOKTER: HACKERS BUITEN HOUDEN
• van 10 tot 12 uur in de bibliotheek
• 5 euro
• inschrijven via ingelmunster.be/loketvrijetijd

Zaterdag 11 februari
PIV HUVLUV: PIV VERENIGT
Davidsfonds en Gezinsbond Ingelmunster
• om 20 uur in het ontmoetingscentrum
• 13 euro
• tickets via catherine.callu@telenet.be (Davidsfonds) 

of marleen.dhaene@outlook.com (Gezinsbond)
Zondag 22 januari
TOAST LITERAIR: VOORSTELLING BOEK ‘MORS’
Davidsfonds Ingelmunster
• om 10.30 uur in de bibliotheek
• leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro
• meer info: catherine.callu@telenet.be

Zaterdag 28 januari
WERKNAMIDDAG MANDELHOEK
Trage Wegen Ingelmunster, Natuurpunt De Buizerd en 
De Brigandtrotters
• van 10.30 tot 16.30 uur aan het Schuttershuisje
• meer info: info@debuizerd.be

Woensdag 8 februari
VOORLEESKWARTIERTJE: CARNAVAL
• om 18.30 uur in de bibliotheek
• gratis
• inschrijven via ingelmunster.be/loketvrijetijd

• om 19.30 uur in de cultuurfabriek
• 5 euro
• tickets via de leden van de raad leefmilieu, in de 

bib of aan de deur

Zaterdag 11 februari
DIGIDOKTER: LENTESCHOONMAAK OP JE 
SMARTPHONE EN PC
• van 10 tot 12 uur in de bibliotheek
• 5 euro
• inschrijven via ingelmunster.be/loketvrijetijd

Zondag 8 januari
NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR ALLE 
INGELMUNSTERNAREN
• van 11 tot 14 uur op het marktplein

JOUW ACTIVITEIT IN DE INFOBRIEF? 

Geef alle informatie door via 
www.ingelmunster.be/uitiningelmunster 

De UiTdatabank verspreidt al je info naar een 
heleboel online en gedrukte agenda’s!

Zondag 29 januari
VOGELS VOEREN EN BELOEREN
Natuurpunt De Buizerd en Stadlandschap West-Vlaamse hart
• van 14 tot 16 uur in het Schuttershuisje
• gratis
• meer info: info@debuizerd.be


