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Voorwoord

V
Beste inwoner,

Het jaar ligt alweer een paar maanden achter ons en er is reeds heel wat nieuws geweest op de tv en de radio.
Vandaag zijn we met veel mensen op zoek. Op zoek naar geluk, begrip, zorg, werk en actie, ontspanning, liefde...
noem maar op. Het is een uitdaging waarmee we wellicht allemaal bezig zijn.

Op die tocht van het leven kunnen kleine details een wereld van verschil maken. Denk maar aan de actie 
‘warmste week’; een schitterend initiatief. Veel mensen doen een actie om de plaats waar we leven iets warmer 
te maken, we sporen elkaar aan om mee te doen en een kleine actie of attentie kan een groot verschil maken.

Dat kleine verschil toont dat we mensen zijn: daarom ben ik blij dat we vanuit Sociaal Thuis veel mensen kunnen helpen. 
We kunnen niet altijd aan alle vragen tegemoetkomen, maar we proberen ervoor te zorgen dat iedereen ten minste 
krijgt waar hij of zij wettelijk recht op heeft.

Velen onder jullie zullen ook al gehoord hebben over de integratie gemeente-OCMW: ik geef je graag een woordje 
uitleg. Met het decreet Lokaal Bestuur, heeft de Vlaamse regering willen streven naar onder andere een verhoogde 
efficiëntie, een grotere klantgerichtheid en verbeterde toegankelijkheid van de Vlaamse lokale besturen en dit vanaf 
1 januari 2019. 

De bedoeling is om het sociaal beleid opnieuw dichter bij de gemeente te brengen en dit wordt gerealiseerd door het 
feit dat alle gemeenteraadsleden nu ook leden zijn van de OCMW-raad en het feit dat de burgemeester en schepenen 
nu het vast bureau uitmaken dat instaat voor de dagelijkse werking van het OCMW.

De persoonlijke dossiers worden echter nog steeds in alle discretie behandeld en dit door het Bijzonder Comité voor 
Sociale Dienst dat instaat voor de individuele steunverlening, dringende steunverlening, het geven van niet-bindend 
advies aan de leidinggevende organen.

Een hele verandering, maar in praktijk zal er voor de burger niets veranderen. 
Jullie zijn nog steeds welkom in ons Sociaal Thuis met om het even welke vraag.

De grote verandering is dat er in plaats van 1 persoon nu 3 personen zijn die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren 
van het OCMW-beleid:  de voorzitter van het vast bureau, de voorzitter van de OCMW-raad en de voorzitter van 
BCSD (Bijzonder Comité Sociale Dienst).

Ondertussen kijken we uit naar de heerlijke lente-en zomerdagen, de dagen worden langer, de bloemen beginnen te 
bloeien en alles komt weer tot leven, wonderbaarlijk toch? 

Van harte,

Voorzitter BCSD, schepen van sociale zaken,    
armoede en welzijn, wonen, gelijke kansen en senioren.                                                                                                                                        

                                                                                                                             Rita Lammertyn   
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Rommelmarkt voor wie graag… rommelt! 
Stip aan in je agenda!
zondag 16 juni 2019

Het centrum wordt verkeersvrij gehouden. 
Verdere info volgt. 



Het nieuwste nieuws

H Geen nieuw nieuws in Lendelede… dat bestaat niet! Altijd is het zoeken om alles in de 

Lendelééft z’n plaatsje te geven. Zo hoort het ook: een gemeente die barst van gebeurtenissen 

en toffe initiatieven, leeft! En na de gemeenteraadsverkiezingen zullen de verkozen mandataris-

sen werk maken van een beleid dat haalbaar, betaalbaar en vooral heerlijk vertelbaar is. 

Lendelééft houdt je op de hoogte!
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Geboren
Pierre Tryssesoone °07.11.2018
Celestine Deylgat °24.11.2018
Eli Van Hessche °29.11.2018
Emmy Delaey  °12.12.2018
Owe Van Kerckhove °22.12.2018
Vince Goeminne °02.01.2019
Ariyen Fontaine °11.01.2019
Gust Eeckhout °12.01.2019
Bente Van De Ginste °28.01.2019
Macy Mestdagh °01.02.2019
Remi Demortier °04.02.2019

Overleden buiten de gemeente
Johan Theys
Daniel Viaene
Cecile Verbeke
Joan Fache
Georges Snauwaert

Overleden binnen de gemeente
Basiel Wysselinck
Gaspar Declerck
Rosette Verbeke
Maria Goesaert
José Duyvejonck

Komende jubilea
60 jaar gehuwd
Omer Ballegeer- Marie-Louise Vanhaverbeke
Lucien Vansteenkiste- Paula Soenens

50 jaar gehuwd
Ronny Debersaques- Krista Buyse
Rafaël Dewulf- Christa Hooghe
José Huysentruyt- Rosa Noppe
Alfons Lagae- Giselle Vervaeke
Christiaan Verhelle- Magda Dufoort

Voorbije jubilea

Lionel Gheysen- Gerda De Bel 
(50 jaar huwelijk)  

Paul Demyttenaere- Maria Claerbout
(50 jaar huwelijk)  

Lucien Tanghe- Nicole Vandevyvere 
(50 jaar huwelijk) 

Jozef Bossuyt- Jacqueline Deveughele
(60 jaar huwelijk)  
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Bevolkingsstaat

Bevolkingsevolutie 2018 Man Vrouw Totaal

Aantal geboorten: 22 23 45
Geboorten in gemeente 0 0 0

Geboorten buiten gemeente 22 23 45
In het buitenland 0 0 0

Aantal inwijkelingen: 149 162 311
Aankomsten uit een Belgische gemeente 135 160 295

Aankomsten uit het buitenland 14 2 16
Totale vermeerdering 171 185 356

Aantal sterfgevallen: 27 23 50
Sterfgevallen in gemeente 12 13 25

Sterfgevallen buiten gemeente 15 10 25
Sterfgevallen in het buitenland 0 0 0

Aantal uitwijkelingen: 149 151 300
Vertrekken  naar andere gemeente 134 144 278

Vertrekken naar het buitenland 7 5 12
Schrapping van ambtswege 8 2 10

Totale vermindering 176 174 350

Saldo -5 +11 +6

Totaal aantal inwoners 
op 1 januari 2019

2828 2912 5740

Aantal vreemdelingen
1 januari 2019

Man Vrouw Totaal

Afghanistan 1 0 1
Algerije 1 0 1
Argentinië 1 0 1
Bulgarije 1 1 2
China 0 1 1
Duitsland ( Bondsrep.) 1 0 1
Filipijnen 0 1 1
Frankrijk 7 4 11
Ghana 1 0 1
Italië 7 4 11
Marokko 5 7 12
Mexico 1 1 2
Nederland 9 10 19
Oekraïne 1 0 1
Onbepaald 1 0 1
Polen (Rep.) 15 9 24
Portugal 3 3 6
Roemenië 14 4 18
Rwanda (Rep.) 0 8 8
Spanje 3 2 5
Syrië 0 1 1
Thailand 0 3 3
Van Afghaanse afkomst 1 3 4
Van Oegandese afkomst 0 1 1
Verenigd Koninkrijk 2 0 2
Verenigde Staten van Amerkia 2 0 2
Vluchteling 0 1 1
Wit-Rusland 0 1 1
Totaal 77 65 142
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Een nieuw lokaal bestuur is begonnen!

Bevoegdheden nieuw schepencollege
Burgemeester Carine Dewaele (CD&V)
	 a Burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand)
	 a Politie
	 a Brandweer
	 a Personeel
	 a Informatie
	 a Ontginning en nabestemming
	 a Feestelijkheden

1ste schepen Pedro Ketels (CD&V)
	 a Voorzitter gemeente/OCMW-raad
	 a Ruimtelijke ordening
	 a Lokale economie
	 a Cultuur
	 a Toerisme
	 a Europese zaken
	 a Informatica
	 a Onderwijs

2de schepen Bernard Fonteyne (CD&V)
	 a Openbare werken
	 a Sport en recreatie
	 a Verkeer
	 a Mobiliteit
	 a Landbouw
	 a Dierenwelzijn

3de schepen Rudy Rommens (CD&V)
	 a Financiën
	 a Leefmilieu
	 a Patrimonium
	 a Jeugd
	 a Ontwikkelingssamenwerking

4de schepen/Voorzitter BCSD Rita Lammertyn (CD&V)
	 a Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
	 a Sociaal beleid
	 a Wonen
	 a Armoedebestrijding
	 a Senioren
	 a Gelijke Kansenbeleid

Belangrijke berichten

Zittend van links naar rechts: 
Mia Vanderhaeghen, Liese Decroubele, schepen en 
voorzitter BCSD Rita Lammertyn en Ann Malysse

Staand van links naar rechts:
Liesbeth D’Hondt, Kevin Verhoyen en Krist Vanoverberghe

DE GEMEENTERAAD / OCMW-RAAD

Zittend van links naar rechts: schepen en voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Rita Lammertyn, schepen Bernard Fonteyne, 
burgemeester Carine Dewaele, schepen en voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad Pedro Ketels, schepen Rudy Rommens 

en algemeen directeur Christophe Vandecasteele 
Staand van links naar rechts, de raadsleden: 

Kurt Vansteenkiste, Marnic Vandenbroucke, Els Moerkerke, Jan Gheysens, Kimberly Tanghe, Gudrun Debrabandere, Francis Bonte, 
Daan Mostaert, Bruno Vanoverbeke, Jan Viaene, Nico Parmentier en Sofie Jonckheere

HET SCHEPENCOLLEGE

Zittend van links naar rechts: schepen en voorzitter BCSD Rita Lammertyn, 
schepen Bernard Fonteyne, burgemeester Carine Dewaele, schepen en 

voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad Pedro Ketels
Staand van links naar rechts: 

schepen Rudy Rommens en algemeen directeur Christophe Vandecasteele 

BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST
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Gesprokkeld uit de gemeenteraad 

Naam en voornaam Anciënniteit Stemmen Lijst
1. Ketels Pedro 36 j. 0 m. 742 CD&V
2. Dewaele Carine 30 j. 0 m. 1.465 CD&V
3. Fonteyne Bernard 24 j. 0 m. 738 CD&V
4. Lammertyn Rita 12 j. 1 m. 696 CD&V
5. Rommens Rudy 12 j. 0 m. 692 CD&V
6. Viaene Jan 6 j. 0 m. 634 CD&V
7. Parmentier Nico 6 j. 0 m. 549 CD&V
8. Gheysens Jan 6 j. 0 m. 476 N-VA
9. Moerkerke Els 6 j. 0 m. 405 N-VA
10. Bonte Francis 6 j. 0 m. 242 Trots op Lendlee
11. Debrabandere Gudrun 0 j. 0 m. 764 N-VA
12. Vanoverbeke Bruno 0 j. 0 m. 544 CD&V
13. Mostaert Daan 0 j. 0 m. 536 CD&V
14. Jonckheere Sofie 0 j. 0 m. 532 CD&V
15. Vandenbroucke Marnic 0 j. 0 m. 413 N-VA
16. Vansteenkiste Kurt 0 j. 0 m. 405 N-VA
17. Tanghe Kimberly 0 j. 0 m. 239 Trots op Lendlee

BESLUITENLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 4 JANUARI 2019
De rangorde van de gemeenteraadsleden ziet er als volgt uit:

Verkiezingen 26 mei 2019

Binnenkort trekken we weer massaal naar de stembus voor de verkiezing van het Europees Parlement, de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. Wie op zondag 26 mei 2019 niet kan stem-
men wegens ziekte, werk, een verblijf in het buitenland, studies... heeft twee opties:

Stemmen bij volmacht: 
Je duidt een andere kiezer aan om in jouw plaats te stemmen. 
Je bezorgt een volmachtformulier, het juiste attest (doktersattest, attest werkgever of onderwijsinstelling, 
verblijf in het buitenland, ...) en oproepingsbrief aan de persoon die van jou volmacht kreeg. 
Blanco volmachtformulieren vind je in het gemeentehuis/dienst bevolking of kun je downloaden via onze gemeentelijke 
website https://www.lendelede.be/dienstverlening-bestuur/burgerzaken/verkiezingen-26052019/stemmen-via-volmacht 

Je gaat niet stemmen: 
Aangezien er stemplicht is, moet je afwezigheid gestaafd worden door een aantal bewijsstukken die ten laatste, 
samen met je oproepingsbrief, op het gemeentehuis de dag voor de verkiezingen moeten arriveren.

Nog geen oproepingsbrief ontvangen op vrijdag 17 mei? Kom dan langs op het gemeentehuis.
Op 26 mei is het gemeentehuis open van 8u30 tot 14u.

Meer info: dienst bevolking, de gemeentelijke website https://www.lendelede.be/verkiezingen 
en de website van de Federale Overheid https://verkiezingen.fgov.be/homepage.
Op zondag 26 mei 2019 zijn de stemlokalen open van 8u tot 14u.

Bij de verkiezingen geldt volgende verkeersregeling:
Er is eenrichtingsverkeer in de A. Dassonvillelaan vanaf 7u55 t.e.m. 14u30. Er is enkel toegang vanaf de Winkelsestraat. 
Fietsen en bromfietsen klasse A mogen wel in beide richtingen rijden. Parkeren op de koer van het D.O.C. is tussen 7u 
en 14u30 voorbehouden voor personen met een handicap. In de A. Dassonvillelaan is parkeren toegestaan langs beide 
kanten van de weg, gelet op het eenrichtingsverkeer.

Volgende gemeenteraden: donderdag 25 april, 23 mei en 27 juni.
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Start woonproject Bergkapel in zicht

Op dinsdag 14 mei 2019 nodigen het 
gemeentebestuur en Intercommunale 
Leiedal je uit op de 2e infoavond over 
het woonproject Bergkapel. Je komt er 
meer te weten over de start van de 
werken, de opstart van de verkoop, de 
verdere timing en prijzen.  
Afspraak om 18u30 in zaal De Lindelei. Goesting om te wonen op Bergkapel? 
Mis deze afspraak niet en bevestig nu al jouw aanwezigheid:  www.leiedal.be/bergkapel14mei19 
Projectcoördinatie: stijn.vannieuwenborg@leiedal.be – Verkoop: petra.decant@leiedal.be

Belangrijke berichten

Eandis en Infrax worden Fluvius

Vorig jaar fuseerden Eandis en Infrax tot het nieuwe netbedrijf Fluvius. Vanaf 7 februari 2019 wordt enkel nog de naam 
Fluvius gebruikt. Als netbedrijf is Fluvius verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van distribu-
tienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabel. Daarnaast staan ze ook in voor de openbare verlichting in jouw 
gemeente en is er een aparte dienst voor premie-aanvragen. De nieuwe website is: https://www.fluvius.be. 

Wijziging premies Fluvius
Onderstaande premies zijn van toepassing op eindfacturen vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Alle uit te voeren werken moeten gebeuren door een erkende aannemer. 
Indien het plaatsen van dak of vloerisolatie zelf wordt gedaan, wordt het premiebedrag gehalveerd.
 • Isolatie: dak of zoldervloerisolatie  (€ 4 of € 2 per m²) : Rd- waarde min 4,5 m² K/W
 • buitenmuurisolatie via de buitenzijde of via de binnenzijde(€ 15/m²) 
  o buitenzijde: Rd-waarde  min 3,0 m² K/W
  o binnenzijde: Rd- waarde min 2,0 m² K/W
 • spouwmuur (€ 5/m²): lambawaarde max. 0,065 W/mK- spouw min 50 mm
 • vloer(€ 6/m²): Rd- waarde min 2,0m² K/W
 • Beglazing (€ 10 per m²): U- waarde max. 1,0 W/m²
 • Warmtepomp : per wooneenheid max. 40 % van de factuur
  o Geothermisch: € 4.000
  o Lucht- water: € 1.500
  o Hybride lucht-water: € 800
  o Lucht- lucht: € 300
 • Warmtepompboiler : enkel voor gebruik voor productie van sanitair warm water en niet cumuleerbaar met  
 een zonneboiler. Enkel cumuleerbaar met warmtepomp indien de warmtepompboiler eerst wordt geplaatst.  
 Per wooneenheid een premie van € 400, max. 40 % van de factuur
 • Zonneboiler ( niet cumuleerbaar met warmtepompboiler): per wooneenheid en max. 40 % van de factuur:  
 € 550/m²  met een maximum van € 2.750 per wooneenheid.
 • Totaalrenovatiebonus bij het uitvoeren van minimum 3 investeringen: bovenop de individuele premies komt  
 een extra bonus.

Correspondentie voor premie-aangiften:
 • Aangifteformulieren 2018 ( facturen spreken op 2018- aangifte kan tot juni 2019):
 Infrax REG- afdeling, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken
 • Aangifteformulieren 2019 ( facturen spreken op 2019- aangifte kan tot juni 2020):
 Fluvius , dienst premies, Postbus 10020, 2800 Mechelen.

Vraag tijdig jouw Kids-ID aan!

Hou er rekening mee dat de aanvraag van een Kids-ID zo’n drie weken in beslag neemt. Het principe is dat een Kids-ID 
niet enkel een identiteitsdocument is maar ook een reisdocument.  
Bij het reizen naar het buitenland moet jouw kind dit document dan ook in bezit hebben. 
Zonder een Kids-ID wordt jouw kind niet toegelaten op een vliegtuigvlucht. De controle is vrij streng. 
Als je met de wagen reist, is die kans op controle kleiner maar niet onbestaande. Soms zijn er algemene verkeerscon-
troles of controles bij een verkeersongeval. Indien jouw kind dan geen Kids-ID heeft, kan dit leiden tot een bekeuring.
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Vormingsmomenten reanimeren en defibrilleren - Project ‘Hartveilige Gemeente’

Sinds eind 2018 hangen er in Lendelede 5 AED-toestellen, of automatische externe defibrillators: 
aan het gemeentehuis, in het DOC, in GC Den Tap, in zaal Lindelei en aan de sporthal. 
Het plaatsen van deze AED’s kadert binnen het project van ‘Hartveilige Gemeente’, een samenwerkingsovereenkomst 
met het Rode Kruis die het College van Burgemeester en Schepenen onderschreef. 
Dagelijks krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. 
Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt men een stroomstoot toegediend 
met een AED, dan is de overlevingskans 60 à 70% . Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. 
Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.
Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk te leren werken met het toestel. Lendelede organiseert in samenwerking 
met Het Rode Kruis een reeks gratis vormingsmomenten reanimeren en defibrilleren.
Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan deelnemen. De deelname is gratis en duurt 3 uur. 
Let wel: per vormingsmoment zijn er max. 15 deelnemers toegelaten. De vormingsmomenten zijn GRATIS!

 • Woensdag 15 mei (van 18u30 tot 21u30) in zaal Lindelei
 • Zaterdag 18 mei (van 9u tot12u) in de polyvalente zaal van de sporthal
 • Woensdag 22 mei (van 18u30 tot 21u30) in zaal Lindelei
 • Zaterdag 25 mei (van 9u tot12u) in de polyvalente zaal van de sporthal
 • Woensdag 29 mei (van 18u30 tot 21u30) in zaal Lindelei
 • Zaterdag 1 juni (van 9u tot12u) in de polyvalente zaal van de sporthal
 • Woensdag 5 juni (van 18u30 tot 21u30) in zaal Lindelei
 • Zaterdag 8 juni (van 9u tot12u) in de polyvalente zaal van de sporthal
 • Zaterdag 15 juni (van 9u tot12u) in de polyvalente zaal van de sporthal
 • Woensdag 26 juni (van 18u30 tot 21u30) in zaal Lindelei

Hoe inschrijven?
 • Online (via de webshop vrije tijd van Lendelede) https://webshoplendelede.recreatex.be/Home
 • Bij de cultuurdienst (051 31 58 70 – cultuurdienst@lendelede.be) of 
 de sportdienst (051 30 60 39 – sportdienst@lendelede.be

Woonwinkel

Premies Wonen 

Wijziging renovatiepremie, verdwijnen van de verbeteringspremie en de vernieuwde aanpassingspremie Wonen Vlaanderen.

Overkoepelende renovatiepremie (samensmelting van de oude renovatiepremie en verbeteringspremie)
Een premie aanvragen kan alleen voor werken die volledig zijn uitgevoerd en gefactureerd. Eigenaar- bewoners moeten 
op aanvraagdatum ook officieel gedomicilieerd zijn in de premiewoning. Vroegtijdige aanvragen komen niet in aanmerking 
voor een premie. De woning moet minimum 30 jaar oud zijn. De inkomsten van het jaar 2017 zijn van kracht aan de 
hand van het aanslagbiljet van de belastingen. (alleenstaanden: max. € 43.870 - gehuwden of samenwonenden: 
max. € 62.670 - per persoon ten laste + € 3.510).
Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is, zijn er enkele belangrijke data om te onthouden:
1 februari 2019: eerste dag waarop de aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie mogelijk is.
31 mei 2019: laatste dag waarop een aanvraag kan gebeuren voor de bestaande verbeterings- en aanpassingspremie. 
1 juni 2019: eerste dag waarop een aanvraag voor de vernieuwde aanpassingspremie mogelijk is.
31 januari 2021: definitieve afsluitdatum  bestaande renovatiepremie (tweede aanvragen!).
De gemeentelijke premies blijven ongewijzigd.

Meer info? Fanny Seurinck, Woonwinkel 051 33 63 04 of via woonwinkel@lendelede.be

Groepsaankoop groene stroom, een succes!
 
Op datum van 5 februari 2019 schreven er zich maar liefst 506 huishoudens en 14 KMO ’s in om een 
persoonlijk voorstel te ontvangen inzake de samen aankoop van energie. 
Van deze 520 inschrijvingen kwamen er 139 personen langs aan het loket.
De Vlaamse Energieleverancier bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene stroom/gas: 33% onder 
het actueel marktaanbod. Voor professionele contracten bood Engie Electrabel de laagste prijs aan.



Pro

Pro

L10

Feesten en ontvangsten in de gemeente

Sint-Barbarafeest brandweer 8 december 2018
Tijdens het Barbarafeest werden enkele verdienstelijke brandweermannen gehuldigd. Miguel Dekijvere en Willem Abé 
wegens hun bevordering tot korporaal. Tevens werden  sergeant-majoor Ignaas Lampaert en adjudant Koen Fonteyne 
gedecoreerd.

Uitreiking diploma’s techniekclub 12 december 2018

Huldiging personeel 
(Jean-Pierre Haeke; 30 jaar dienst; 
afscheid Noël D’Hondt)
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Afscheid Noël Dhondt
Eind 2018 ging Noël Dhondt, sportfunctionaris, met 
pensioen. Hij begon in 1975 als gangmaker voor 
Bloso voor de gemeente Lendelede. In november 
1979 werd hij secretaris van de vzw Sportbeheer. 
Zijn takenpakket was allesomvattend: van zaalwach-
ter tot onderhoudsman. Vanaf november 2011 werd 
hij secretaris van het AGL (Autonoom Gemeen-
tebedrijf Lendelede) dat instaat voor het beheer 
van de sportinfrastructuur. Onder impuls van Noël 
werd de sportinfrastructuur voortdurend uitge-
breid en opgewaardeerd. In augustus 2012 zag hij 
zijn droom in vervulling gaan toen de sporthal Lan-
gemunte werd geopend. Voor Noël breekt nu een 
nieuwe levensfase aan. We danken hem voor zijn ja-
renlange inzet voor de sport in Lendelede!

Winnaar fotowedstrijd Lendelééft
In de laatste editie van de Lendelééft van 2018 werd 
een fotowedstrijd geplaatst. 
Er kwamen 8 inzendingen, de foto werd genomen 
aan de Mandpadstraat 9. Luc Huyse  werd uitgeloot 
als winnaar. 

Nieuwe personeelsleden Dienst Bevolking
Véronique Vroman versterkt de dienst burgerzaken sinds 18 februari 2019 en zal 
zich, naast het algemene bevolkingspakket, specialiseren in de taken rond burgerlijke 
stand. Els Debaere zal vanaf 1 mei 2019 de dienst vervoegen waarbij zij de focus zal 
leggen op de vreemdelingendossiers.
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidVeilig verkeren

V Het fietsseizoen komt er weer aan. Niet alleen voor de professionele renners, maar ook voor 

iedereen die graag (al of niet met een beetje hulp) de pedalen laat ronddraaien. Maar fietsen zijn 

gegeerd: voorkom diefstal en laat je fiets labelen! Dat is nog beter voor je hartslag!

Wielerwedstrijd voor nieuwelingen op woensdag 1 mei 2019.
GROTE 1-MEI PRIJS Spa – EREPRIJS Café  “’t NIEUW PARADIJS”

Vertrekpunt: Café “ ’t Nieuw Paradijs”, Dorpsplein 26, omstreeks 16u.
Parcours: Dorpsplein, Izegemsesstraat, Oudstrijderslaan, Winkelsestraat, 

“Ondank”, Kortrijksestraat, Processieweg, Heulsestraat, Dorpsplein
Afstand per ronde:  4,55  km.   Aantal ronden:  15 ronden.    Totale afstand:  68,25 km.

Aankomstpunt:  Café “De Kluisberg” Heulsestraat 42, omstreeks 17u45.
Organisatie: Kon. Veloclub Lendelede Sport vzw

Wielerwerdstrijd voor Elite Z.C. en beloften op zondag 19 mei 2019
2de  GROTE  PRIJS  “ FILOU “

Vertrekpunt:  Café  “ ’t Nieuw Paradijs”  Dorpsplein 26, omstreeks 15u
Parcours: Dorpsplein, Izegemsestraat, Oudstrijderslaan, Winkelsestraat,

 “Ondank”, Kortrijksestraat, Processieweg, Heulsestraat, Dorpsplein
Afstand per ronde: 4,55 km.  Aantal ronden: 25 ronden. Totale afstand: 113,75 km.

Aankomstpunt:  Café  “De Kluisberg” , Heulsestraat 42 , omstreeks 17u50.
Organisatie:  Kon. Veloclub Lendelede Sport vzw i.s.m. Brouwerij Van Honsebrouck en Meikapelkermis

Er wordt de weggebruikers op gewezen dat het ten allen tijde verboden is om tegen de rijrichting van de 
renners in te rijden. De bewoners langs de omloop wordt gevraagd bij het verlaten van hun woonst

hiermee rekening te willen houden. Ook wordt gevraagd de eventuele parkeerverboden te respecteren.

BK Wielrennen

Op zondag 28 juli 2019 wordt het Belgisch Kampioenschap Wielrennen voor nieuwelingen georganiseerd in Lendelede.

In totaal worden drie wedstrijden gereden :

10.30 uur: Dameswedstrijd
13.30 uur: Herenwedstrijd (eerstejaars nieuwelingen)
16.15 uur: Herenwedstrijd (tweedejaars nieuwelingen)
 
Parcours
Start Heulsestraat ter hoogte van het huisnummer 72 – Dorpsplein – Izegemsestraat – 
Oudstrijderslaan – Winkelsestraat – Kortrijksestraat – Orsestraat – Beiaardstraat – 
Winkelsestraat – Kortrijksestraat – Processieweg – Heulsestraat met aankomst ter hoogte 
van het huisnummer 72.

Uit veiligheidsoverwegingen worden de wedstrijden georganiseerd op een verkeersvrij parcours. 

Vanaf 9u30 tot ongeveer 19u is alle voertuigenverkeer er verboden.

Bewoners op het parcours die verplaatsingen voorzien tussen 9u30 en 19u plaatsen hun wagen dus best buiten dit parcours.

Het parkeer- en stilstaanverbod geldt op het volledige parcours en gaat in vanaf 7u tot 19u.  Verplaats dus tijdig de wagen.
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Op stapel !            Samen.... 

Wie denkt niet met enige nostalgie terug aan de tijd op de schoolbanken? Niet alleen omdat we 
toen een paar jaar jonger waren, maar ook omdat de toekomst openlag, onze kennis met de dag 
toenam en tussen en na de schooltijd er speeltijd was. Tijd voor ontmoeting en vrienden 
maken. Ook nu nog is Lendelede veel scholen rijk. En altijd doen directies en leerkrachten hun 
best om van hun school een belevenis te maken voor hun leerlingen!

Scholen in Lendelede: een be-leven-is!

Speciaal per kwartaal

S
Centrum Leren en Werken

Het Centrum Leren en Werken in Lendelede maakt deel uit van de scholen Athena van scholengroep 26 ‘Mandel 
en Leie’. Het Centrum voor Leren en Werken heeft campussen in Lendelede, Menen, Gullegem en Kortrijk.

Het CLW biedt welomlijnde en arbeidsmarkt-
gerichte opleidingen zoals Bouw, Hout, Lassen, 
Schilder, Verkoop, Verzorging, Horeca, Bakkerij, 
Elektriciteit, Personenzorg en PC-technicus. Op 
onze campus in Lendelede kan je Bouw, Hout, 
Schilder, Verkoop, Verzorging, Horeca en Perso-
nenzorg volgen. Elke week volgen de leerlingen 
twee dagen les en werken ze de drie andere da-
gen. De inhoud van de opleidingen sluit naadloos 
aan op de arbeidsmarkt. De leerlingen behalen 
getuigschriften en diploma’s die gelijkwaardig zijn 
aan die van het voltijds secundair onderwijs.

Hoewel de leerlingen slechts twee dagen per 
week les volgen, vormen leerkrachten en leerlin-
gen een hecht team. Leren is hier geen competi-
tie of onhaalbare opgave. Leren is ervaren hoe je, 
samen met de school, vorm aan je toekomst kunt 
geven. Mits goede afspraken wordt gezorgd voor een positieve schoolsfeer. Respect, verantwoordelijkheid en 
doorzettingsvermogen staan daarbij voorop. Iedereen kan iets. Samen kunnen we alles.

Interesse?

Als je 15 jaar of ouder bent en je hebt je eerste twee leerjaren van 
het middelbaar onderwijs achter de rug, dan kan je je inschrijven.

Opendeur: Zaterdag 8 juni 2019 van 14 tot 17u in CLW Lendelede.

Je kan vrij rondwandelen in de klassen en de ateliers bekijken. 
In elke klas is er info over de richtingen waarbij lesgevers uitleg geven 
en waar je cursussen kan inkijken 
Op deze opendeurdag worden ook de vernieuwde ateliers van Hout 
en Decoratie feestelijk geopend. Deze worden plechtig ingehuldigd om 
14u, de eigen afdelingen Horeca en Bakkerij zorgen daarbij voor de lek-
kere hapjes. Iedereen welkom, er is ook animatie voor de allerkleinsten. 

Onze school is gelegen in de P. De Beirstraat 7. 
De ingang van het gebouw is gelegen in de Ingelmunstersestraat.

Informatie & inschrijven tijdens de vakantie: 0474 93 32 48 of 
info@athena-clw.be



Middenschool Lendelede

Op 1 september 2018 was de directiewissel in Middenschool Lendelede een feit. Mevrouw Patricia Joosten, die gedu-
rende een decennium aan het roer van de middenschool stond, ruilde de directiefunctie in voor een coördinerende 
functie binnen de scholengroep PRIZMA. Rik Duchi, die over een periode van 10 jaar adjunct-directeur was in PRIZMA 
Campus VTI, koos ervoor om de vrijgekomen directiefunctie in Middenschool Lendelede op te nemen.

Van straffe school naar strafste school
Eind augustus werden de ambities van de nieuwe directeur aan het personeel voorgesteld. De middenschool biedt 
kwaliteitsvol onderwijs aan in een familiale sfeer met oog voor het individueel groeitalent. Om de vele uitdagingen aan 
te kunnen, o.a. de hervorming van het secundair onderwijs die op 1 september 2019 start in het eerste jaar van het 
secundair onderwijs, wil men de lat hoger leggen. Vandaar de slogan: “Van een straffe school in 2018 naar de strafste 
school in 2020”. Zowel het voltallig personeel als alle afgevaardigden van de leerlingen- en de ouderraad hebben in een 
engagementsverklaring aangegeven mee te willen werken om deze slogan inhoud en vorm te geven.

Om dit ambitieus doel te kunnen realiseren, werd een plan over twee schooljaren voorgesteld. Aangezien de directeur 
samen met de helft van het totaal aantal leerlingen nieuw is, werd voorgesteld om dit schooljaar te werken rond “ver-
bondenheid”. De verbondenheid onder de personeelsleden werd gesymboliseerd door een boom in een grote bloem-
pot aan te planten met rond de pot een strik met daarop de namen van alle personeelsleden van de school. Volgend 
schooljaar wordt gewerkt rond het thema “creativiteit”. 

Het project “High 5”
Bij dit project zijn leerlingen uit het secundair onderwijs ambassadeur voor leerlingen uit het lager onderwijs 
op het vlak van veiligheid in de omgeving van de schoolpoort. Een ander initiatief is dit van de “peters en de meters”. 
De voordelen:
 - verhogen van de betrokkenheid en participatie van externen met onze school
 - de leerlingen in contact brengen met de buitenwereld
 - tijdens een klasuur getuigen de peters en/of meters over hun eigen studie- en beroepsloopbaan
 - tijdens een bezoek aan de plaats waar de peter en/of meter tewerkgesteld is, komen de leerlingen 
 in contact met de realiteit van de werkvloer
 - door het peter- en meterschap bekomen de leerlingen meer inzicht in hun latere studie- en beroepskeuze.
Een netwerkmoment bracht peters en meters met elkaar in verbinding, samen met de klastitularissen.
Op het niveau van de scholengemeenschap werd op 1 januari 2019 officieel een samenwerkingsverband afgesloten 
tussen de basisscholen van Opvoeding & Onderwijs enerzijds en de secundaire scholen van PRIZMA anderzijds.

Nieuw PRIZMA logo
Daarnaast hebben we ons geëngageerd om, samen met de andere secundaire 
scholen van de PRIZMA groep, deel uit te maken van het UNESCO- netwerk. 
Dit houdt in dat we ons sinds de start van dit schooljaar tot 2030 actief zullen inzet-
ten om te werken rond 17 duurzame doelen. 
Aanvullend op de jonge klimaatbetogers in Brussel en in andere grootsteden willen 
we zo ons steentje bijdragen tot een betere leefwereld voor ons allen.



Lagere school Lendelede: De Talententuin!

De kogel is door de kerk: vanaf 1 september 2019 krijgt de school een splinternieuwe naam! 
Er zijn heel wat namen de revue gepasseerd maar uiteindelijk werd gekozen voor ‘De Talententuin’.
  

Talenten
De school wil werken aan de totale ontplooiing van het unieke kind 
met zijn talenten en werkpunten. In de school- en klaswerking zijn de 
verschillende talenten (beeldknap, samenknap, taalknap, zelfknap, 
muziekknap, natuurknap, rekenknap en beeldknap) niet meer weg 
te denken en dat wordt de komende jaren nóg sterker in de verf gezet. 
 

Tuin
Onze tuin is een fantastische troef en is gewoonweg fantastisch. 
Puur geluk om kinderen te laten spelen tussen het groen. 
Velen denken daar achteraf met plezier aan terug.  
Het woord ‘tuin’ kan ook figuurlijk gezien worden als een soort 
‘oefentuin’. Oefentuin om alle leerlingen tijd en ruimte te geven om 
hun talenten, met vallen en opstaan, verder te ontwikkelen.
 
Talententuin 
Het laten groeien van kinderen door het ontwikkelen van hun eigen 
talenten is het uiteindelijke streefdoel! 
Een illustratie aan de schoolpoort maakt dit duidelijk. 

De school is alvast laaiend enthousiast over onze nieuwe naam. Ze popelen om de nieuwe naam van de daken 
te schreeuwen en kijken er alvast naar uit om vanaf 1 september de ‘Talententuin’ in te stappen! 

Activiteiten Ouderraad
De Talententuin kan rekenen op de inzet van het personeel, maar ook op de gedrevenheid van de ouderraad. 
Ook dit schooljaar zijn er nog activiteiten gepland voor jong en minder jong. 
- Lendelede Lacht: zaterdag 27 april 2019 in Den Tap. Kaartenverkoop: gvbslendelede.ouderraad@gmail.com
- Meer info en een overzicht van alle activiteiten is terug te vinden op de facebookpagina.

Ook de ouderraad is trots op de nieuwe naam van de school. Onze kleine talenten, vanuit Lendelede en omgeving, 
worden door de schoolstructuur verder ondersteund om blijvend te groeien. De ouderraad neemt een adviserende en 
ondersteunende rol op. De werking van de ouderraad kan opgevolgd worden via de facebookpagina en de verslagen 
van de vergaderingen zijn na te lezen op de website van de school. 
Bij vragen, opmerkingen of suggesties kan je terecht bij voorzitter Verhoyen Kevin. Kevin kan worden gecontacteerd op 
het nummer 0491 73 49 58 of via mail gvbslendelede.ouderraad@gmail.com. 
Kinderen die in de loop van het schooljaar 2019-2020 naar school komen zijn van harte welkom om de school beter 
te leren kennen tijdens een bezoek. 
Concrete info kan gevonden worden op https://sintvincentiuslendelede.be/praktisch/inschrijven/
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Art’Iz, de droomfabriek

Lendelede krioelt van de creativiteit! En daar zit Kunstacademie Art’Iz absoluut voor iets tussen!

Woord
Dictie is niet meer wat het vroeger was, het is veel meer dan keurig praten! Toekomstige actrices en acteurs spelen hier 

toneelstukken, films, gaan samen op avontuur als romantische piraten en meedogenloze 
prinsessen. Ze trekken samen op theaterweekend. 
Ze experimenteren samen met de leerkrachten met de nieuwste media. 

Toen ik met dictie begon was het met een lang gezicht. Mooi leren praten, wat is daar nu 
leuk aan? Maar het is meer dan dat. Beetje bij beetje begon ik mij echt te amuseren, ik 

verlangde iedere week om weer naar de dictie te gaan! Je leert er niet alleen mooi praten, je 
leert er ook vrienden maken, toneel spelen en het belangrijkste: plezier maken! Nu jaren later 

vind ik het nog altijd even tof om te doen! Het is een heel mooi stukje van mijn leven, ik zou 
het niet meer kunnen missen.

Camille, 15 jaar

Muziek
Dwarsfluit, slagwerk, klarinet, saxofoon, gitaar, piano, noem maar op… 
je vindt ze allemaal terug in de wandelgangen van de academie van Lendelede. 
Zowel kinderen, jongeren als volwassenen leven zich uit op hun instrument 
en leren de kneepjes van het vak.

Muziek is leuk omdat we samenspel en slagwerk doen en we oefenen leuke liedjes. 
We hebben een toffe groep.

Lucas, 9 jaar

Evenementen
Elk schooljaar zijn er verschillende momenten waarop de leerlingen zich voor een publiek kunnen laten gaan. 
Een van de hoogtepunten is altijd de Art Trip, dan gaan de deuren van het DOC en de bibliotheek wagenwijd open 
voor allemaal gezellige klasconcerten en wordt de academie omgetoverd in een waar kunstparadijs. 

Vernieuwingen
De afgelopen jaren investeerde de gemeente Lendelede in een nieuwe piano, beamers, Orff-instrumenten en 
boom-whackers. Leerlingen en leerkrachten halen hun hartje op! 

Basisschool Sint-Katrien 
(Sente)

De Vrije Basisschool  Sint-Katrien is fier op 
hun deelnemers en winnaars van de 3de 
Grote Gedichtenwedstrijd. 
Bezoek zeker de website om meer te weten 
over deze toffe school: 
www.vbssint-katrien.be

maandag 29 april leerlingenconcert ARTIZ IN ACTIE in GC Den Tap



Bezige kantenBezige kantenB Lente komt. Ook eind februari was het heerlijke krokustijd. Spring & Swingtime is aangebroken. 

Lekker sportiever? Een vleugje cultuur? Even snuiven in boeken en veelzijdige bladzijden lezen en 

niet lossen? Alles kan. Niets moet. We vertellen jou alles. Opdat je weet wat niet moet laten van… 

doen!
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Markt WZC in de P.De Beirstraat

Op 5 juni 2019 organiseert het animatieteam van Woonzorgcentrum Aksent samen met de 
Seniorenraad een markt in de P. De Beirstraat ter hoogte van Den Tap/Chiro en duurt van 15u 
tot 19u. De opbrengst gaat integraal naar de animatiewerking van het WZC.

Cultuurtrofee 2018

De Adviesraad voor Cultuur reikte op 17 februari haar cultuurtrofee 2018 uit aan The Crooktown Jazzband.
Het begon allemaal in 1978. Enkele jongeren uit de plaatselijke jeugdharmonie kregen de kans om ter gelegenheid van 
het Sint-Ceciliafeest een muzikaal intermezzo te verzorgen. Er werd een bandje gevormd met de bedoeling wat dixie-
landmuziek te brengen. De GL dixielandband (eerste naam van de CTJB) was geboren. Ondertussen werd in Lendelede 
een jazzclub opgericht, de GL Jazzclub. Met als huisorkest de GL dixielandband waar vrij vlug een zanger/gitarist werd 
aangetrokken.

De band kreeg een nieuwe 
naam: The Crooktown Jazz-
band en veroverde België, 
Frankrijk, Nederland, Duits-
land en het Verenigd Konink-
rijk. In 1997 werd een eerste 
CD opgenomen “The Crook-
town Jazzband” en in 2013 een 
tweede CD “Jailbird Flight”.
De samenstelling van The 
Crooktown Jazzband is op he-
den: Hendrik Wanzeele (trom-
pet en leider) – ex-Lendelede-

naar, Roger Huysentruyt (klarinet en saxen) – Lendeledenaar, Chris Grymonprez (trombone) – Lendeledenaar, Hendrik 
Dekeersschieter (gitaar en zang), Joos Demeurisse (banjo), Griet Huysentruyt (contrabas) – Lendeledenaar,  Ronny 
Wastyn (drums) – ex-Lendeledenaar.
 The Crooktown treedt jaarlijks 2x op in de jazzclub te Lendelede ‘GL jazzclub’. De eerste maal is bij aanvang van 
een nieuwe jaar : het traditionele “aperitiefconcert”  en dan vervolgens, meestal na de zomer, met een extra gastsolist. 
Zo waren in het verleden al Martin Berenger (gitarist) en Trefor Williams (bas) te gast.

Tentoonstelling TOPART steunt 3 goede doelen

Eind september 2018 vond in Lendelede de kunstententoon-
stelling TOPART plaats met werken van José Vermeersch, Tjok 
Dessauvage, Giampaola Amoruso, Dimitry Vancoillie, Rik Ver-
meersch, Godfried Vervisch, Octave Landuyt, Christian Silvain, 
Pjeeero Roobjee, Yvan Theys en Kobe. Alle kunstenaars waren 
spontaan bereid om een deel van hun opbrengsten af te staan 
aan 3 goede doelen. De organisaties ‘Villa Rozenrood’, ‘Make A 
Wish’ en ‘Het Ventiel’ kregen elk een bedrag van € 400.

Cultuur



Pro

Pro
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Bibliotheek

Haal je lerarenkaart af in de bib

De lerarenkaarten 2019 zijn binnen. Leerkrachten, die in Lendelede wonen, kunnen terug in de bib terecht voor hun 
nieuwe lerarenkaart tot eind juni 2019.

Nieuw!! Lessenreeks ‘foto’s bewerken met Google Foto’s’

Google Foto’s is de fotodienst van Google. De dienst is volgens de zoekgigant een ‘vei-
lige privé-omgeving voor al je kiekjes’ en werkt op zowel Android, iOS als desktop. Het 
inladen van foto’s verloopt razendsnel, alsof ze lokaal op je smartphone of tablet staan. 
Toch staat geen enkel plaatje op je toestel, maar juist in de Cloud. In de app worden alle 
afbeeldingen opgeslagen en naar de Cloud gestuurd, zodat je ze nooit meer kwijtraakt. Deze korte cursus leert je alles 
hieromtrent met speciale aandacht voor bewerken, organiseren, delen en zoeken. I.s.m. Seniornet.

Praktisch
In de bib, op dinsdag 23 en 30 april 2019, telkens van 8u30 tot 11u30 met pauze. 
Max. 12 deelnemers.
Deelnameprijs: €10 voor de cursus (met inbegrip van water en koffie). 
Iedere deelnemer neemt een eigen laptop, tablet of smartphone mee. 
Een laptop ter plaatse huren kan aan €4 per les.
Inschrijven kan tot 20 april.
 

Nieuw!! ‘Leuke en nuttige apps voor smartphones’

Proficiat met de aankoop van je smartphone en tablet! Bellen, surfen en sms’en. Dat lukt. 
Maar wat nu? Anno 2019 heb je keuze uit meer dan 3 miljoen apps voor je smartphone 
of tablet. 
We helpen je met een selectie van de beste en leukste apps, van grappige en eigenaar-
dige tot zeer bruikbare. I.s.m. Seniornet gaan we de uitdaging aan om jullie een selectie 
aan te bieden van bruikbare apps; meestal gratis en in het Nederlands.

Praktisch
In de bib, op dinsdag 21 mei 2019 van 8u30 tot 11u30 met pauze. Max. 12 deelnemers.
Deelnameprijs : €5 (water en koffie inbegrepen). 
Je brengt je eigen tablet of smartphone mee.
Inschrijven kan tot 17 mei in de bib of via bibliotheek@lendelede.be.
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Oproep sportkampioenen 

Op vrijdag 24 mei 2019 huldigen we de sportkampioenen, zowel individuele sportkampioenen als clubs die in 2018 
kampioen werden. Kom je in aanmerking? Meld je via sportdienst@lendelede.be ten laatste op 3 mei.

Sportraad in een nieuw jasje  

De sportraad vernieuwt en werkt aan een breder draagvlak en specifieke sportdeskundigheid. Alle sportclubs zijn 
automatisch lid van het SportOverlegPlatform, de nieuwe naam voor de algemene vergadering van de sportraad. 
Maar ook jij bent welkom.
Vanuit dit platform wordt een kernraad van 6 bestuurders gekozen. Heb je interesse om aan te sluiten bij de sportraad 
of ben je kandidaat om mee te zetelen in de kernraad? Stel je kandidaat via sportdienst@lendelede.be.

Joggen voor beginners en gevorderden

Wil jij 5km of 10km kunnen joggen in 10 weken tijd? 
De Sportdienst start na de paasvakantie met een cursus 
joggen voor beginners (van 0 naar 5km) en joggen voor 
gevorderden (van 5 naar 10km). Wekelijks gaat op 
maandag en woensdag een begeleide training door.
Deelnameprijs: € 25.

Doe mee aan de regionale stappenclash!

Zin in een uitdaging?  Doe dan van 1 mei tot 31 mei 2019 mee aan de 10.000 stappenclash. We gaan met Lendelede 
de uitdaging aan tegen 13 andere gemeenten van de regio Midden-West-Vlaanderen. De gemeente die na één maand 
de meeste aantal stappen heeft gezet, wint. Bij het bepalen van de winnaar wordt er rekening gehouden met het to-
taal aantal stappen in verhouding tot het totaal aantal volwassen inwoners van de gemeente. Registreer je gratis op 
www.10000stappen.be. De winnende gemeente ontvangt een fietstrapper om te installeren aan een bestaande zitbank.

West-Vlaanderen blijft bewegen donderdag 16 mei

Alle 50-plussers worden uitgenodigd in het Sportcentrum in Pittem van 14u tot 17u30. Wandelen, fotozoektocht, fiet-
sen, petanque, Line Dance, Zumba Gold, fitheidstesten, volksspelen, curling, Kubb, golf, laser kleiduifschieten, … Avond-
activiteit om 18u: warme beenham met frietjes, verse groentjes en een streekbier. Muzikale animatie van 19u tot 21u30.
We voorzien busvervoer vanuit Lendelede. Deelname sportnamiddag = €6. 
Deelname sportnamiddag + avondmaal = €15. Deelname sportnamiddag + avondmaal + busvervoer = € 18.

Snowtuben voor mensen met een beperking

Al liggend of zittend op een band wordt er naar beneden gegleden van 
een helling met echte sneeuw.  Snowtuben staat open voor alle personen 
met een lichte tot matige beperking. Per deelnemer mag een eigen bege-
leider mee op de piste. Ook de Sportdienst voorziet extra begeleiders.
Wanneer? Zaterdag 15 juni   
Sessie 1: van 10u tot 11u      Sessie 2: van 11u tot 12u
Sessie 3: van 14u tot 15u       Sessie 4: van 15u tot 16u             
Waar? In de ski-piste Ice Mountain in Komen.  
Prijs? € 7 (begeleiders mogen gratis op de piste). Inschrijven voor 7 juni.

Wekelijkse begeleide wandeltocht gedurende de maand mei

Om wekelijks aan onze stappen te komen organiseert de Sportdienst gedurende de maand mei wekelijks op donderdag 
een begeleide wandeltocht. De 1e wandeling gaat door op donderdag 2 mei om 19u30. We starten aan de Sporthal.  
De andere data zijn donderdag 9, 16 en 23 mei (niet op 30 mei). Wekelijks voorzien we een tocht van ongeveer 6 km.

Sportiever
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Inschrijvingspas voor kinderactiviteiten

Vanaf deze zomer zullen de inschrijvingen voor de speelpleinwerking gebeu-
ren met een badge. 
Door het in- en uitscannen van de badge zal er een duidelijk overzicht zijn 
van wie nog op het speelplein aanwezig is. 
Ook komende activiteiten georganiseerd door de jeugddienst worden inge-
boekt met deze pas. 
Kinderen kunnen zich vanaf juni laten registreren en krijgen de badge gratis 
aangeboden. Indien kinderen naar het speelplein komen en vooraf geen badge 
hebben, zal daarvoor € 2 aangerekend worden. 
Ook bij verlies zal de kost van de badge doorgerekend worden. 

Meer info? BinnensteBuiten, op de site en facebookpagina van de gemeente en via school. 

Lokale helden: vrijda g 26 april

Lendelede zet lokale muzikale helden in de schijnwerpers op vrijdag 26 april. 
Met dit project daagt Poppunt steden en gemeenten uit om samen één grote 
ode aan muzikaal talent te organiseren. 
Wil jij met jouw band, als DJ of als artiest in de spotlights staan op het podium 
in GC Den Tap, neem dan zo snel mogelijk contact op met de jeugddienst. 
Ook indien je iemand in je vriendenkring kent die misschien te bescheiden 
is om zichzelf in te schrijven, mag je dit gerust doorgeven. Fun verzekerd! 

Roefel: zaterdag 22 juni

Roefel is gepland op zaterdag 22 juni. De folder zal meegegeven worden op school halfweg mei.
Ieder jaar  maken we een 200-tal kinderen gelukkig om voor hen een toffe Roefeldag te organiseren.  
Dat kan echter niet zonder de medewerking van de vele zelfstandigen en ook van de vrijwillige 
motards. Wij doen dan ook een warme oproep naar onze zelfstandige zaken en danken nu reeds 
alle zelfstandigen en verenigingen die meehelpen om die dag onvergetelijk te maken. Voor meer info, 
neem gerust contact op met de jeugddienst. Meer info op www.lendelede.be.

Buitenspeeldag : woensdag 24 april

Op de 3de schooldag van het laatste semester van dit schooljaar verwachten we dat de juf of meester geen huiswerk 
geeft aan onze bengels. Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 24 april want dan is het buitenspeeldag!
Dit jaar zorgen we voor een toffe namiddag voor de kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. 
Een vernieuwde formule: sport, spel of creatief zijn, je kan het beleven in ons mooi Lendeleeds Patrijzenbos. 

Zowel de jeugddienst, sportdienst als de mensen van het project SamenTuin zorgen voor een gezellige namiddag 
midden in het groen. 

Trommel al je vriendjes op om die namiddag samen buiten te spelen. 
Deelneme in GRATIS!
Aansluitend huldigen we de gezinszoektocht “op avontuur met Blob in Lendelede” officieel in! 

Welkom van 13u tot 17u !!!

Jeugd
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Speelplein Jakkedoe    Zomer 2019

maandag 1 juli tot en met vrijdag 19 juli maandag / 12 augustus tot en met vrijdag 30 augustus
Speelpleinwerking van 7u30 tot 17u30. 
Per halve dag - € 3;  blijven over de middag - € 2 extra
Een volledige dag kost dus - € 8 . Alle betalingen verlopen via factuur achteraf. 
Teruggave ziekenfondsen - aftrekbaar van de belastingen

Wil jij animator worden in Jakkedoe?

Onze verwachtingen:
Je moet minstens 15 jaar worden in 2019, je bent gek op 
kinderen, je bent bereid om verantwoordelijkheid op te 
nemen, je kan je minstens één week vrij maken tijdens de 
zomervakantie.

Ons aanbod:
Talloze uren speelplezier met de kinderen, de kans om 
deel uit te maken van een toffe kern, een (kleine) 
vergoeding voor je prestaties.

Hoe gaan we te werk?
Je kan met de bende animatoren mee op 2-daagse naar zee. Van aperitiefspelletjes, gezellig samenzijn, 
kennismakingsspelletjes tot inleefspel en voorbereiden van de zomer. We vertrekken op zondagavond 7 april en 
zijn terug op dinsdag 9 april.Kostprijs: € 40 all-in.  Wil je eerst eens proeven van het moni-zijn? 
Kom dan helpen op de provinciale buitenspeeldag op woensdagnamiddag 24 april. 
Het vrijwilligerswerk als moni kan je combineren met een andere vakantiejob: de vrijwilligersvergoeding telt niet 
mee voor het aantal gewerkte dagen. Meer info bij de jeugddienst. 

Fiscale aftrek voor jeugdkampen en speelpleinwerking

Vanaf april kan je ieder jaar fiscale attesten ophalen bij de sport- of jeugddienst. 
De uitgaven voor speelpleinwerking,  sport- en Chirokampen  geven je een korting op je belastingaangifte.  

Kijk, ik fiets !!

Op zaterdagnamiddag 9 maart  2019 leerden 25 kinderen fietsen zonder steunwielen. 85% kan dit na 2u. Proficiat! 

Chirokampen jongens en meisjes : zondag 21 juli tot woensdag 31 juli
Skalulfeesten:  23 - 24 -25 augustus 2019
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Huis van het Kind. Een nieuw initiatief!

Eind 2018 werd er een subsidieaanvraag ingediend bij Kind en Gezin om een Huis van het Kind in Lendelede op te 
richten. Begin 2019 ontving de gemeente Lendelede de goedkeuring van de erkenning en de subsidiering van het Huis 
van het Kind Lendelede. 

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband 
tussen lokale partners waarbij (aanstaande) gezinnen 
met kinderen en jongeren, en kinderen en jongeren 
zelf centraal staan. Samen wordt er met die organisa-
ties gezorgd voor een multidisciplinair, geïntegreerd 
en afgestemd aanbod op lokaal niveau. 

Een Huis van het Kind moet laagdrempelig zijn en 
tegemoetkomen aan de lokale noden en behoeften. 
De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind als echte basisvoorziening verder laten uitgroeien, 
betekent dat we de verschillende levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben, verbinden. 
Het gaat om: opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting en sociale cohesie. 

De partners die intekenden zijn: 
Sociaal Thuis Lendelede, Consultatiebureau K&G Kuurne en Izegem (Kind en Preventie), Regioteam K&G, 
Loket Kinderopvang, OCMW: vakantieaanbod / socio-culturele participatie/ vakantieparticipatie, 
CAW Midden West-Vlaanderen, VCLB Izegem, Speelpleinwerking Jakkedoe, Jeugddienst, 
Onderwijs: alle scholen in Lendelede, Ouderraad Sint Vincentius, LOGO, 
Adviesraden (LOK en GWR), Gezinsbond, Expertisecentrum De Wieg, ’t Kringske, 
Bibliotheek, Vroedvrouwen VBOV VZW.

Huis van het Kind vindt onderdak in het Trefpunt aan het DOC. Verdere info volgt nog.

Contactgegevens: huisvanhetkindlendelede@lendelede.be , Veerle Devos 051 30 31 31

Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidSociaal Thuiskomen !S Thuis is meer dan een huis.  Al is wonen de eerste stap. Het Huis van het Kind is een nieuw initiatief 

dat past in de opbouw van samen-leven. Een initiatief is geboren en zet nu de eerste stapjes. 

2019: here we come!

Infoavond Gezins- en Welzijnsraad: leerstoornissen bij kinderen en jongeren

Dinsdag 2 april ’19 om 19u30, zaal Lindelei. Inkom: €3.

Els Halsberghe, logopediste en ouder is spreker vanuit Sprankel vzw: een vereniging van ouders van normaalbegaafde 
kinderen met leerproblemen.

Het is belangrijk om leerproblemen vroegtijdig op te sporen en hulp te organiseren.  
Anders lopen kinderen of jongeren niet alleen een leerachterstand op, maar raken ze vooral ontmoedigd 
en ontwikkelen ze een negatief zelfbeeld… met alle gevolgen van dien. 

Scholen zetten in op een brede basiszorg en een ‘verhoogde’ zorg voor elk kind of jongere die 
dit nodig heeft. 
Bij leerstoornissen en andere ontwikkelingsproblemen is het belangrijk dat ouders samen met 
de school zoeken naar de juiste aanpak op het goede moment. 
Concentratieproblemen, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysfasie…….. zijn ernstig maar niet ‘hopeloos’. 
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Minder Mobielencentrale: een terugblik op 2018…

In 2018 waren er 119 ingeschreven leden (2017: 111). Er werden 1405 ritten uitgevoerd 
door 18 chauffeurs 
(2017: 1392 ritten door 19 chauffeurs), goed voor 39.994 km (2017: 32.692 km)!
Conclusie: de dienst groeit en het gaat niet louter om lokale ritten. De chauffeurs doen 
ook verdere verplaatsingen.  

Ook 2019 zijn we goed gestart met een team van gemotiveerde vrijwilligers - chauffeurs die zich dagdagelijks inzetten 
voor het vervoer en de bijhorende begeleiding van mensen met beperkte mobiliteit. 
Met deze een superdikke merci voor alle chauffeurs!
Meer info over MMC? Kom eens langs naar het Sociaal Thuis of bel ons op, wij komen ook graag bij je langs! 
Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom!

’t ParLeetje’

Anne-Florence vertelt: “Sinds de wereldbrunch op 4 februari 2018 komen 
we regelmatig met een groepje vrijwilligers samen om activiteiten voor 
anderstaligen te organiseren. Zo organiseerden we al een wandeling, 
2 kookactiviteiten, een praatnamiddag, een yoga-avond, de kinderen maak-
ten kennis met de Chiro en deden we samen een terrasje. 
In de nabije toekomst willen we meer de focus leggen op bestaande 
activiteiten in Lendelede zodat onze doelgroep kan aansluiten bij 
Lendeleedse verenigingen. 

Ondertussen zijn er in totaal een 16-tal anderstalige volwassenen en een 13-tal kinderen naar de activiteiten gekomen. 
Wij willen een oproep doen naar iedereen om ‘t ParLeetje bekend te maken zodat we nog meer anderstaligen op onze 
activiteiten mogen verwelkomen. Of je nu reeds lange tijd in België bent of nog maar net, iedereen is welkom. 
Ook Belgen die geïnteresseerd zijn om mensen van andere culturen te leren kennen in onze gemeente zijn welkom op 
onze activiteiten!”

Wil je verder op de hoogte zijn van onze activiteiten?
annef.bruneel@lendelede.be, 051 30 31 31, Sociaal Thuis, Dorpsplein 8, 8860 Lendelede. 



L24

Wees alert voor asbest!

Asbest is de verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomen. Ze zijn opgebouwd uit microsco-
pisch kleine vezels die je niet met het blote oog kunt waarnemen. Omwille van zijn praktische eigenschappen werd 
asbest in het verleden dikwijls gebruikt. Asbest brengt talrijke gezondheidsrisico’s met zich mee, zeker wanneer vezels 
vrijkomen en ingeademd worden. Symptomen zijn pas na 30 tot 40 jaar zichtbaar. Het gevaar van asbest hangt af van 
de mate waarin de vezels gebonden zijn met andere materialen. Daarom mag je asbesthoudend materiaal nooit breken 
of beschadigen.

Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidNatuurlijk!

N Het klimaat staat centraal in de actualiteit dit jaar. Maar aan een goed leefklimaat moeten we met z’n 

allen werken, daarvoor hoef je niet per se een bosbrosser te zijn. Meewerken aan de zwerfvuilactie was een 

goed voorbeeld: jammer genoeg werd er te veel afval opgeraapt. Al spreken we toch van een succes omdat 

zoveel mensen de handen uit de mouwen staken!

Op een appartement wonen en composteren: dat kan!

’t Compostoekske draait al enkele jaren op volle toeren. Twee dagen per week doet ’t Compostoekske de deuren open 
en kunnen inwoners hun groenten- en fruitafval deponeren in één van de compostbakken. De kringloopkrachten laten 
dit afval met liefde composteren en zorgen voor een rijkgevulde moestuin tijdens de zomermaanden.
De mensen die hun groeten- en fruitafval naar ’t Compostoekske brengen genieten van heel wat voordelen: 
 - extra ruimte in de gele restafvalzak
 - lekkere, gratis, groenten in de zomermaanden
 - een lach en een babbel.

Zin om aan te sluiten? Dat kan nog steeds! De enige voorwaarde is dat je woont op een appartement. 
Neem contact op met de milieudienst 
(051 33 63 05 en milieudienst@lendelede.be) 
om je in te schrijven. 
Heb je vragen rond composteren en kring-
looptuinieren in het algemeen? Aarzel dan 
niet om de milieudienst te contacteren. We 
helpen je graag verder. Op zaterdag 29 juni 
ben je welkom tussen 13u30 en 15u om een 
kijkje te nemen. Wij zorgen voor een hapje 
en een drankje!

Waar vind je vandaag nog asbest?
In oude golfplaten, buizen, isolatiemateriaal, vloerbekleding, dak- en gevelbekleding, verven en mastiek … Je kan zowat 
overal asbest tegenkomen, ook op onverwachte plekken. Dus of je nu gaat slopen, verven of klussen, alert zijn is altijd 
de boodschap.  Alleen als je woning of gebouw van na 2000 dateert, is de kans bijna nihil dat er asbest aanwezig is. 
“Heb ik asbest in huis?” Het is een vraag die veel mensen zich terecht stellen. De kans dat jouw woning asbest bevat, is 
namelijk best groot zeker als de woning gebouwd werd tussen 1950 en 2000. De app AsbestCheck kan je alvast helpen 
inschatten of ook jij met asbest te maken hebt. En vooral: wat je dan verder moet doen! De app AsbestCheck kan je 
downloaden in de ‘app store’ of via ‘Google Play’. 
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Topeditie voor de jaarlijkse zwerfvuilactie!

Het thema zwerfvuil leeft onder de mensen, dat merken we aan het 
steeds stijgende aantal deelnemers. 
Op zaterdag 23 februari hebben maar liefst 70 vrijwilligers zwerfvuil 
geruimd op onze wegen. 
En of het de moeite was! Honderden blikjes, flesjes en ander afval 
ontsierden de vele grachten in onze gemeente. 

Gelukkig waren de vrijwilligers superenthousiast en hebben ze 
een tweetal uur hard gewerkt. Het resultaat mag er zijn: in totaal werd 
840 kg zwerfvuil verzameld! Nadien was er lekkere soep en pistolets 
voor iedereen. En of dat smaakte! 

Voorafgaand aan de grote zwerfvuilactie heeft de Vrije Basisschool Sint-Vincentius op vrijdag 22 februari de centrum-
wegen onder handen genomen. Elke klas, van de oudste kleuters tot het 6de leerjaar, heeft klassikaal één of meerdere 
straten onder handen genomen. Nu ligt ook het centrum er opnieuw kraaknet bij. 

Tal van vrijwilligers, jong en oud, hebben zich ingezet om het proper te maken. Jouw gemeente, jouw wegen, jouw buurt. 
Durven jullie nu nog zwerfvuil, sluikstort of hondenpoep achter te laten? Wij hopen van niet!

Samentuin Hoeve Vercaemer zoekt extra tuiniers 
  
Dit jaar valt er opnieuw heel wat te beleven in en rond de Samentuin van Hoeve Vercaemer. De Samentuin heeft een 
oppervlakte van ruim 300 m² waar er ecologisch wordt getuinierd. In de Samentuin beslissen de tuiniers samen wat 
en hoe er wordt gezaaid, geplant en geoogst. Iedere deelnemer bepaalt zelf hoeveel vrije tijd hij/zij spendeert aan het 
tuinieren. Elke bijdrage is belangrijk: veel of weinig tijd, tijdelijke engagementen, meedoen, meedenken, … De zaden en 
het plantgoed worden gesubsidieerd door de subsidies van de Vlaamse Landmaatschappij. Je kan dus gratis aansluiten 
bij onze Samentuin.

Naast het tuinieren organiseren de vrijwilligers van de Samentuin ook geregeld activiteiten zoals een startdag, een 
kook- en kruidenworkshop, een oogstfeest, enz. 

Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van een groep tuiniers op Hoeve Vercaemer? Aarzel niet om eens langs te 
komen op vrijdagnamiddag op hoeve Vercaemer in de Kuurnsestraat 64 te Lendelede. 
Meer info: 051 30 31 31 of annef@lendelede.be / dimitri.bouckeljoen@lendelede.be, Sociaal Thuis.

De testkaravaan komt naar jouw gemeente!

Altijd al een elektrische fiets willen testen? 
Wil je ervaren hoe vlot je met een elektrische 
bakfiets je kinderen naar school vervoert? 

Schrijf je dan binnenkort in op www.testka-
ravaan.be voor de campagne ‘de testkaravaan 
komt naar jouw gemeente!’, een initiatief van 
het Provinciebestuur West-Vlaanderen in 
samenwerking met de gemeente Lendelede. 

Wat houdt de campagne in? Gedurende twee weken kun je gratis een fiets uitproberen uit de vloot van 20 elektrische 
fietsen en 5 elektrische bakfietsen. 
De testkaravaan blijft van 17-28 juni 2019 in Lendelede en is enkel voorbehouden voor wie in Lendelede woont. 
De testkaravaan passeert dit jaar ook nog in Kuurne, Wingene, Langemark-Poelkapelle, Zedelgem en Izegem. 
8 april: start inschrijvingen
17-28 juni: testperiode. 
Let op! Het aantal testfietsen is beperkt. Snel inschrijven is de boodschap. 
Neem zeker al een kijkje op www.testkaravaan.be. 
Deze actie is een uitbreiding van de campagne ‘de testkaravaan komt eraan!’ waarbij de werknemers uit verschillende 
bedrijven in West-Vlaanderen elektrische fietsen en andere duurzame vervoermiddelen uitproberen voor hun woon-
werkverkeer. Meer informatie: www.testkaravaan.be, gemeenten@testkaravaan.be. 
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KVLV
 Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag 2/4 -  
 7/5 - 4/6 om 14u (‘t Trefpunt)
Neos
 Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag 23/4 -  
 28/5 - 25/6 (‘t Trefpunt)
 Wandelen: elke donderdagnamiddag 
 (vertrek  14u Burg. Vandemaeleplein)
 Fietsen : elke donderdagnamiddag 
 (vertrek 14u Burg.Vandemaeleplein)
Markant
 Conditiegym: elke maandagavond 18u55 -  
 19u55 (DOC)
Okra
 Kaartnamiddag: donderdag 11/4 - 9/5 - 13/6  
 om 14u30 (Foyer, GC Den Tap)
 Crea: maandag 8/4 - 13/5 - 3/6 om 14u 
 (’t Trefpunt)
 Linedance : vrijdag 5/4 - 26/4 - 3/5 - 10/5 -  
 17/5 om 14u45 (sporthal)
 Halvedag fietstocht : maandag 1/4 - 15/4 -  
 6/5 - 3/6 - 18/6
 Wandelen: maandag 29/4 - 27/5 - 24/6 
Ons Pensioentje
 Kaartnamiddag: dinsdag 9/4 - 14/5 - 11/6   
 (Foyer, GC Den Tap)
Samana
 Kaartnamiddag ‘Onder ons’: dinsdag 16/4 -  
 21/5 - 18/6  (‘t Trefpunt)
Seniorensportclub
 Turnen: elke dinsdag om 8u30 - 9u30 
 (Polyvalente zaal Sporthal)
Femma 
 Yoga: elke woensdag om 20u (Polyvalente zaal  
 Sporthal)
Sportdienst 
 Omnisport voor volwassenen: elke donderdag  
 om 19u15 (sporthal)

APRIL
Dinsdag 2 april
 Gezins- en welzijnsraad - voordracht 
 leerstoornissen - Lindelei 19u30
Woensdag 3 april
    Bibliotheek slotmoment kinder- en jeugdjury
Donderdag 4 april
 Samana Paasviering - GC Den Tap
 Fotovrienden - bijeenkomst - ’t Trefpunt 18u30
Zondag 7 april
 Chiromeisjes - eetfestijn - Lindelei
Maandag 8 april - Vrijdag 12 april 
 Sportdienst - omni-circuskamp lager onderwijs  
 Sporthal
 Sportdienst - kleutersportkamp - Sporthal

Donderdag 11 april
 Bibliotheek - knutselnamiddag voor de jeugd
Vrijdag 12 april
 KH Kunst & Eendracht kaarting 18u
Zaterdag 13 april
 GL Jazzclub - optreden - ’t Trefpunt
Maandag 15 april - Vrijdag 19 april 
 Sportdienst - dansatelier 10-16 jarigen -  
 Sporthal
Donderdag 18 april
 Fotovrienden - bijeenkomst - ’t Trefpunt 18u30
Zaterdag 20 april
 Chirojongens - quiz - Den Tap
Dinsdag 23 april
 Bibliotheek - lessenreeks ‘Google foto’s ; les 1   
 ism Seniornet - 8u30
Woensdag 24 april
 Buitenspeeldag - Geboortebos
 Filmnamiddag Senioren - Den Tap 14u
Donderdag 25 april
 Okra - Lentefeest - zaal Lindelei 
Vrijdag 26 april
 Jeugddienst - lokale helden
Zaterdag 27 april
 Ouderraad Basisschool Lendelede - optreden  
 David Galle & Dries Heyneman - Den Tap
Zondag 28 april
 Bibliotheek - Boekenfeest in de bib van 
 Wevelgem
Maandag 29 april
 Art’Iz - leerlingenauditie - Den Tap
Dinsdag 30 april
 Pasar - meiavondwandeling
 Bibliotheek - lessenreeks ‘Google foto’s’ ; les 2   
 ism Seniornet - 8u30

MEI
 
Donderdag 2 mei
 Fotovrienden - bijeenkomst - ’t Trefpunt 18u30
 Sportdienst - stappenclash - Sporthal 19u30
Zaterdag 4 mei
 KH Kunst & Eendracht - concert 
 ‘Heksen en tovenaars’ - Den Tap 19u30
Zondag 5 mei
 Pasar - De stad ontwaakt…
Dinsdag 7 mei
 Markant - bootcamp
Donderdag 9 mei
 Bibliotheek - bijeenkomst van de leesclub  
 ronde het boek ‘Mazzel tov’ van margot 
 Vanderstraeten - 19u30
 Sportdienst - stappenclash - Sporthal 19u30

Donderdag 16 mei
 Bibliotheek - gigidste uitstap naar de Joodse  
 gemeenschap in Antwerpen naar aanleiding  
 van 15 jaar leesclub
 Sportdienst - West-Vlaanderen blijft bewegen  
 50+ - sporthal 12u, met bus richting Pittem,  
 terug 21u30
 Sportdienst - stappenclash - Sporthal 19u30
Maandag 20 mei
 Okra - dagfietstocht
Dinsdag 21 mei
 Bibliotheek - lessenreeks ‘leuke en nuttige  
 apps’  ism Seniornet - 8u30
Woensdag 22 mei
 Okra - rusthuisbezoek
Donderdag 23 mei
 Pasar - sport & spel
 Sportdienst - stappenclash - Sporthal 19u30
Vrijdag 24 mei
 Gemeentebestuur- huldiging sportlaureaten -  
 Lindelei 19u
Zondag 26 mei
 Verkiezingen - ’t Trefpunt
Woensdag 29 mei
 Belastingsaangifte - Sociaal Thuis

JUNI
Woensdag 5 juni
 Aksent - Markt in de P.De Beirstraat - 
 15u-19u
Donderdag 6 juni
 Okra - dagreis
 Fotovrienden - bijeenkomst - ’t Trefpunt 18u30
Zaterdag 8 juni
 Okra - H.Mis overleden leden
Woensdag 12 juni
 Okra - feestnamiddag 80+ - zaal Lindelei
Zaterdag 15 juni
 GL Jazzclub - optreden - ’t Trefpunt
 Sportdienst - snowtuben voor personen met  
 een beperking (zie artikel sport)
Zondag 16 juni
 KH Kunst & Eendracht : stoofvlees met frietjes  
 - Lindelei 12u
 Gezinsbond - Rommelmarkt
Woensdag 19 juni
 Rode Kruis - bloedinzameling - Den Tap 17u
Donderdag 20 juni
 Fotovrienden - bijeenkomst - ’t Trefpunt 18u30
Zaterdag 22 juni
 Jeugddienst - Roefel
Woensdag 26 juni
 Markant - Let’s go cycling

Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidUit in Lendelede

U
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Belastingsaangifte 
Hulp bij de aangifte kan op woensdag 29 mei 2019 
Maak een afspraak bij Sociaal Thuis: 051 30 31 31.

      Speelkalender Vinken 2019
      De zettingen gaan door in de Kortrijksestraat.

  Dag  Datum  Lokaal    uur
  Zondag  28 april  KLZ De Langemunte  9 uur
  Woensdag 1 mei  KVL Steuren Ambacht  9 uur
  Zondag  5 mei  KVL Steuren Ambacht  9 uur
  Vrijdag  10 mei  KVL Meikapel kermis  18 uur
  Zondag  12 mei  KLZ De Langemunte  9 uur
  Zaterdag 18 mei  KVL Steuren Ambacht  17 uur
  zondag  19 mei  KVL Steuren Ambacht  9 uur
  Zaterdag  25 mei  KVL De Kroone  9 uur
  Zondag  26 mei  KLZ De Langemunte  9 uur
  Donderdag 30 mei  KLZ De Langemunte  9 uur
  Vrijdag  31 mei  KVL De 3 koningen  9 uur
  Zaterdag 1 juni  KLZ De Langemunte  9 uur
  Donderdag 6 juni  KVL De kluisberg  9 uur
  Zondag  9 juni  KLZ De Langemunte  9 uur
  Maandag  10 juni  KVL Steuren Ambacht  9 uur
  Zaterdag 15 juni  KVL Steuren Ambacht  9 uur
  Maandag  17 jun  KVL Steuren Ambacht  9 uur
  Zaterdag 22 juni  KLZ De Langemunte  17 uur
  Zondag  23 juni  KVL Steuren Ambacht  9 uur
  Donderdag 27 juni  KVL De kluisberg  9 uur
  Zaterdag 29 juni  KLZ De Langemunte  9 uur
  Zondag  7 juli  KLZ De Langemunte  9 uur
  Maandag  8 juli  KVL De Langemunte  9 uur
  Zaterdag 13 juli  KVL Steuren Ambacht  17 uur
  Zondag  14 juli  KVL Steuren Ambacht  9 uur
  Donderdag 18 julI  KVL De 3 Koningen  9 uur
  Zondag  21 julI  KLZ De Langemunte  9 uur
  Donderdag 25 julI  KVL De 3 Koningen  9 uur

Label zkt. fiets of sleutelbos

       Ook dit jaar gaan we opnieuw een fiets- en sleutelboslabelactie organiseren 
                    in samenwerking met de politiezone Vlas. Elke actie was tot nu toe een groot succes! 

                        Wist je dat een gelabelde fiets minder snel wordt gestolen dan een niet gelabelde fiets? 
Omgekeerd zorgt de label ervoor dat een verloren fiets sneller terug is bij de rechtmatige eigenaar. 

Je hebt er dus alle belang bij dit te laten doen. 
Ook verloren sleutelbossen komen op die manier sneller terecht bij de juiste eigenaar. 

Noteer alvast in de agenda:  27 april van 9u tot 12u op het Dorpsplein (parking tegenover het gemeentehuis). 
Bij slecht weer gaat de actie door in het gemeentehuis. 

Wat breng je mee: identiteitskaart, fiets en/of sleutelbos(sen). Deze actie is gratis!



Pro

AHA!    www.lendelede.be

Openingsuren
Gemeentehuis  info@lendelede.be
 maan- tot vrijdag 8u30-12u
051 33 63 00 dinsdag 13u30-18u
 zaterdag 9u30-11u30
 (dienst bevolking en burgerlijke stand) 

OCMW - Sociaal Thuis     sociaalthuis@lendelede.be
051 30 31 31 maan- tot vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u
 steeds een afspraak mogelijk

Bibliotheek   bibliotheek@lendelede.be
051 30 06 15 maandag, woensdag              14u-19u
 dins-, donder-, vrijdag 16u-19u

 zaterdag                              9u30-12u

Politie   lendelede@pzvlas.be - www.pzvlas.be
051 33 77 70 maan- tot vrijdag 9u-11u30
  dinsdag 13u30-18u 
 zaterdag 9u30-11u30
Voor politiehulp buiten de openingsuren of voor dringende 
politiehulp zoals bijvoorbeeld ongevallen, inbraak en zware 
diefstallen kan je altijd terecht op het algemene oproep-
nummer van de politiezone Vlas: 101 (24u/24u).

Cultuurdienst   cultuurdienst@lendelede.be
Jeugddienst   jeugddienst@lendelede.be
051 31 58 70
 maan- tot vrijdag  8u30-12u
  dinsdag       13u30-18u

Sportdienst   sportdienst@lendelede.be
051 30 60 39
 maan- tot vrijdag  8u30-12u
  dinsdag       13u30-18u
 
Recyclagepark  
051 31 84 83 maandag 14u-16u45
             dinsdag 14u-18u45
 woensdag 14u-17u45
 donderdag gesloten
 vrijdag 9u30-17u45
 zaterdag 9u30-15u45

Telefoonnummers

Gemeentebestuur:
   Burgemeester DEWAELE Carine  0484 26 20 53
   KETELS Pedro   0494 31 40 35
   FONTEYNE Bernard  0478 91 58 57
   ROMMENS Rudy   0485 43 56 56 
   LAMMERTYN Rita  0472 57 95 72
Loods technische dienst  051 31 67 05  
Noodnummer    112
Rode Kruis   105
Dokter weekend   051 31 22 22
Ziekenhuis Izegem   051 33 41 11
Wit-Gele Kruis   051 22 90 80
Familiehulp vzw                       051 24 88 03
Familiezorg West-Vlaanderen 056 20 15 48
Solidariteit voor het Gezin 056 26 61 31
Bond Moyson Thuiszorg                  056 230 230 (optie 2)
Pastoor  051 30 18 19 (Ingelmunster)
                    051 30 13 26 (Lendelede)
Babysit Gezinsbond  0477 26 90 30
A.A.  03 239 14 15
Zelfmoordlijn  1813
Druglijn  078 15 10 20
Kind & Gezin  078 15 01 00
Permanentie Waterleiding 02 238 96 99
FLUVIUS  078 35 30 20 

Storingen op het elektriciteitsnet 
of rioleringen  078 35 35 00
Bij gasgeur   0800 650 65
Defecte straatlichten 0800 636 35

Kringloopcentrum Izegem 051 31 34 81
IVIO  051 31 17 96
Postkantoor  022 01 23 45
DOCSTOP                                           00800 2123 2123
Apotheek van wacht   
www.apotheek.be
(€ 1,50/minuut)  0903 99 000
Tandarts van wacht  0903 39 969
Infolijn zelfstandige verpleegkundige  070 22 26 78

Bloedinzameling: 27 maart en 19 juni

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

 112  voor dringende oproepen
 056 22 44 44   voor niet-dringende interventies
   zoals bijen- en wespennesten…

Alle gemeentediensten zullen gesloten zijn op:
Maandag 22 april (Paasmaandag)

Woensdag 1 mei (Feest van de Arbeid)
Donderdag 30 mei t.e.m. zaterdag 1 juni (O.L.H.Hemelvaart
(er is vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni wel maaltijdbedeling)

Maandag 10 juni (Pinkstermaandag)

Openingsuren postkantoor
   Maandag  15u - 18u
   Dinsdag     15u - 18u
   Woensdag 9u30 - 12u
   Donderdag 9u30 - 12u
   Vrijdag  9u30 - 12u
   Zaterdag 9u30 - 13u


