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Voorwoord

V
Beste Lendeledenaar,

Het jaar loopt ten einde, het moment om eens stil te staan bij wat voorbij is!

2018, het jaar van de fantastisch warme zomer.  Vele mooie vakantiedagen maar ook grote zorgen voor onze 
landbouwers wiens gewassen te lijden hadden door de extreme droogte.

2018, het jaar van de Rode Duivels…

2018, het jaar van de GDPR, the Wolfpack, de Brexit in wording, 
het huwelijk van Harry en Meghan Markle….

2018, het jaar dat we afscheid namen van pastoor Willy Bonte en we pastoor Ludwig Dubaere verwelkomden.

2018, het jaar van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Een boeiende periode waarin programma’s geschreven 
werden, affiches geplakt, facebookfilmpjes opgenomen, huisbezoeken afgelegd… en waarbij u als kiezer het laatste 
woord had en de toekomst vastgelegd hebt. 
Mijn welgemeende waardering voor de inzet van alle kandidaten die deelgenomen hebben. Op 4 januari 2019 wordt 
de nieuwe gemeente- en OCMW-raad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst geïnstalleerd. Heel wat nieuwe 
mensen stappen in de politiek. ‘Dank u wel’ aan de uittredende mandatarissen en succes aan de nieuwe raadsleden!

2018, het laatste jaar van de herdenking van ‘De Groote Oorlog’. Op 11 november werd een bijzondere herdenking van 
de Wapenstilstand georganiseerd. De leerlingen van de lagere school maakten poppies en schreven gedichten. 
Het gemeentebestuur en alle hulpdiensten brachten hulde aan alle oorlogsslachtoffers. 
Tijdens de misviering, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht, lazen Fran en Nick hun eigen 
gedichten voor.  We hebben een vredesboom, een winterlinde, geplant, een symbolische link naar het belang van de 
natuur in tijden van oorlog.  Verrassend toch hoe de natuur zelf de oorlog overleeft en zelfs nieuwe kansen biedt.

2018, het jaar dat hopelijk voor u en uw familie een bijzonder jaar was. Een jaar met veel mooie herinneringen, 
een jaar waar u een luisterend oor vond , een jaar waar u af en toe een schouderklopje kreeg…

Dank aan alle vrijwilligers die van Lendelede een hartverwarmende gemeente maken. Jullie zijn echt onmisbaar!!!

Beste inwoner, laten we mekaar het allerbeste toewensen voor 2019!  

Moge het een jaar zijn met veel geluk en weinig zorgen! 

GELUKKIG NIEUWJAAR aan u allen!!!

Carine Dewaele, burgemeester
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Het nieuwste nieuws

H Al start met 2019 een nieuw jaar toch is veel van wat komt, een gevolg van een aanzet of 

gebeurtenissen in 2018 of nog vroeger. Zo bepaalden de verkiezingen van oktober laatstleden 

welk bestuur Lendelede de komende zes jaar krijgt. Medio 2019 wordt de nieuwe site Nelca 

geopend, een resultaat van jarenlang hard werk. 

Nee, nieuw nieuws komt niet altijd uit de lucht vallen…
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Geboren

Elias Bridelance °14.08.2018
Flor Geldhof Devos °05.09.2018
Mare Pauwels  °11.09.2018
Zainab Arrazzouki °15.09.2018
Zoë Ottevaere  °16.09.2018
Neela Verhulst  °21.09.2018
Cédric Maes  °22.09.2018
Maxime Soens  °03.10.2018
Klara De Mey  °05.10.2018

Gehuwd

Miguel Villez en Nick Moerkerke
Mathias Vromman en Wendy Geldhof
Jan Van Gyseghem en  Naomi Catteeuw
Jeffrey Duvillier en Annelies Catteeuw

Overleden

binnen de gemeente

Willy Christiaens
Maria Gysen
Francis Eggermont
Agnes Verhamme
André Lagae
Willy Cornelissen

buiten de gemeente

Gilbert Delombaerde
Rosa Gryspeert
Silveer Wydaeghe
Roger Buyck
Romain Decroubele

Zin om een leuke prijs te winnen met Lendelééft? 

Dan moet je even aandachtig naar deze foto kijken en 
ons het juiste adres doorspelen 

van de plaats waar de foto werd genomen.

De inwoners kunnen tot 10 februari deelnemen aan 
de fotowedstrijd door het antwoord 

te sturen naar lendeleeft@lendelede.be. 

De winnaars krijgen een verrassingsprijs overhandigd 
op de redactieraad van 19 februari 2019.

Fotowedstrijd!
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Komende jubilea
50 jaar huwelijk

16 januari: Paul Demyttenaere - Maria Claerbout
17 januari: Lionel Gheysen - Gerda De Bel
5 februari: Lucien Tanghe - Nicole Vandevyvere
26 maart: José Derez - Agnes Schotte
28 maart: Marcel Verheye - Maria Witdouck

60 jaar huwelijk

6 februari: Daniël Verschaeve - Marcella Samoy
9 februari: Jozef Bossuyt - Jacqueline Deveughele

Voorbije jubilea

André Viaene - Annie Maertens 
(50 jaar huwelijk)  

Jean-Pierre Demets - Ivette Vandamme 
(50 jaar huwelijk) 

Palmer Banckaert – Yvette Duyvejonck 
(60 jaar huwelijk) 

Proficiat

    Hou de voetpaden sneeuwvrij!

Als het sneeuwt en ijzelt, zorgt de gemeente Lendelede ervoor dat de wegen berijdbaar blijven. 
Het gemeentebestuur vraagt om de voetpaden voor je deur zelf vrij te maken. 

Enkele tips: 
• Strooien zonder eerst sneeuw te ruimen heeft geen effect. 
• Ruimen doe je het best met een sneeuwschop of met een harde borstel of aftrekker. 
• Verplaats het probleem niet naar het fietspad. Maak hoopjes sneeuw aan de boordsteen van de stoep en niet bovenop de rioolputjes. 
• Zout heeft pas effect wanneer het ingelopen is. Verwijder tijdig de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan aanvriezen. 
• Giet bij vriesweer nooit water op de stoep. 
• Wacht om je auto te wassen tot het dooit. 

Als lokaal bestuur doen we een warme oproep om tijdens de komende wintermaanden solidair te zijn met buren, zodat de veilig-
heid van iedereen kan gegarandeerd worden. Hopelijk kunnen mensen die zelf niet in staat zijn om sneeuw te ruimen, hiervoor 
rekenen op de hulp van buren, familie of kennissen. Een kleine moeite met een grote impact!
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Privacyverklaring gemeente Lendelede

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
werd er een nieuwe privacyverklaring op de website van Lendelede ge-
publiceerd. Als lokaal bestuur hebben wij jouw gegevens nodig om onze 
wettelijk verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze 
overeenkomst met jou uit te voeren. 
In de meeste gevallen ben je verplicht deze informatie ter beschikking te 
stellen om van de dienstverlening te genieten. De gemeente Lendelede 
ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening. Het bestuur 
engageert zich om jouw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

Toestemming

Wanneer dit nodig is, zullen we jouw toestemming vragen om de gegevens te verwerken. 
Als je niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan je steeds de toestemming intrekken.

Gebruik gegevens

De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen - waar dit toegelaten wordt door de wet - 
altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we je dit niet steeds opnieuw moeten vragen.
We kunnen jouw gegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. 
We doen dat voor zover dit nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over 
wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.
Ons bestuur maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te 
leveren aan burgers.

Informatie binnen Europa

We bewaren jouw informatie zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens. 
Als we jouw gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘ veilige landen’.

Archief

We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. 
We houden de gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.

Jij blijft baas

Je blijft als burger baas over jouw gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van je bewaren en bv. vragen om 
dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

Als het fout loopt

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als jouw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn 
terecht gekomen, zullen we je daarvan steeds op de hoogte stellen.
Als je vragen of klachten hebt, kan je terecht bij het lokaal bestuur, de functionaris gegevensbescherming of bij de 
gegevensbeschermingsautoriteit.

(Een uitgebreide versie kan je terugvinden via www.lendelede.be/privacy_uitgebreid )

Info: DPO gemeente en OCMW Lendelede - Veerle Devos - veerle.devos@lendelede.be 051 30 34 14
 

Belangrijke berichten
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Overzicht voorkeurstemmen gemeenteraadsverkiezingen 14 okt 2018

Er werden 4.370 stembiljetten ingediend waarvan 4.175 geldige en 195 blanco en ongeldige. 
De namen van de personen die effectief verkozen zijn als raadslid worden in het vet weergegeven.

    
Aantal zetels 10
Aantal lijststemmen 228
Aantal stembiljetten naamstem 1.953

Dewaele Carine 1.465
Ketels Pedro 742
Lammertyn Rita 696
Fonteyne Bernard 738
Parmentier Parmie Nico 549
Rommens Rudy 692
Viaene boer Jan 634
Desmet Tine 474
Malysse Ann 472
Decroubele Liese 522
Jonckheere Sofie 532
Depaepe Yorick 406
Mostaert Daan 536
Vanoverberghe Krist 407
Lammertyn Ann 416
Vanoverbeke Bruno 544
Rogiers Claudine 417

Aantal zetels 5
Aantal lijststemmen 234
Aantal stembiljetten naamstem 1.023

Debrabandere Gudrun 764
Gheysens Jan 476
Moerkerke Els 405
Vansteenkiste Kurt 405
Soreyn Caroline 338
D’Haene Martin 320
Vermaut Rita 342
Vervaeke Koen 375
Beels Christa 344
Verhoyen Kevin 355
Demets Heidi 337
Priem Bjorn 325
D’Hondt Liesbeth 371
De Bel Filip 311
Danis Lore 340
Vandenbroucke Marnic 413
Villez Jean-Claude 334

Aantal zetels 2
Aantal lijststemmen 226
Aantal stembiljetten naamstem 511

Bonte Francis 242
Vanderhaeghen moeke Mia 195
Vandekerckhove Michel 194
Tanghe Kimberly 239
Velghe Marleen 153
Roels Franky 167
Devreese Vicky 200
Vandewaetere Etienne 172
Laveyne Vincent 154
Fournier Mia 179
Veys Colette 147
De Muer Karel 169
Vanhove Edwin 146
Vantieghem Mieke 144
Commeene Geraldien 147
Combes Pierre 156
Witdouck Johan 178
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50-jarigen

60-jarigen 

75-jarigen 

85-jarigen 

Ontvangsten op het gemeentehuis
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Openwerf Nelca lokt 100-tal nieuwsgierigen

De gemeente koestert sinds verschillende jaren de ambitie om de voormalige Nelca-site uit te bouwen tot een volwaardig, levendig 
en kwalitatief onderdeel van het dorp.
Leiedal en de gemeente Lendelede zetten de voorbije jaren gezamenlijk en met succes de schouders onder dit intense reconversie-
project. Eind 2017 startten, na doordachte afbraak- en saneringswerken, de eigenlijke infrastructuurwerken voor de aanleg van deze 
site. Ook de Stationsstraat kreeg een grondige opknapbeurt. Vandaag zijn de werken zo goed als afgerond.  
Buurtbewoners en handelaars halen opgelucht adem. 

Tijdens de Openwerf op zaterdag 8 september genoot een 100-tal buren en geïnteresseerden onder een stralende zon van een 
geleide wandeling op het nieuwe Nelca.  

Wat volgt nog?
Afhankelijk van de grillen van koning winter, worden de verhardingen afgewerkt, de nog ontbrekende boordstenen geplaatst en 
de nodige grondwerken uitgevoerd ter voorbereiding van de groenaanleg en de inzaaiwerken die in het voorjaar 2019 gepland zijn.
Zo is het nieuwe Nelca klaar om een 30-tal ondernemers een nieuwe uitvalsbasis te geven, verdeeld over bedrijfspercelen en 
bedrijfsunits in bedrijfsverzamelgebouwen. 

De officiële opening van deze gloednieuwe kmo-zone is voorzien medio 2019.

Meer weten over ‘ruimte om te ondernemen’? Contacteer cindy.deglorie@leiedal.be
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100 jaar einde Eerste Wereldoorlog

Op 11 november 2018 werd overal het einde van de 
Eerste Wereldoorlog herdacht, ook in onze gemeente. 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het gemeentebestuur 
hulde gebracht op het kerkhof en aan het oorlogs-
monument op het Dorpsplein. 

De Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht Lendelede 
verzorgde de muziek tijdens de misviering en de 
bloemenhulde.

De Wapenstilstand op 11 november 1918 was een belangrijk scharniermoment in onze geschiedenis. 
Honderd jaar later willen we dat moment herdenken met de aanplanting van een vredesboom, een eeuwenoude 
traditie bij een belangrijke gebeurtenis. 
Er werd een winterlinde aangeplant. Deze boomsoort wordt al sinds lang als vredes- of getuigenboom aangeplant. 
Deze bomen worden heel oud en hebben een hoog herstellingsvermogen. 
Een symbolische link naar het belang van de natuur in tijden van oorlog. 

Bovendien hebben leerlingen van de lagere school gedichten uitgewerkt 
rond het thema en werden er meer dan 100 poppies gemaakt door de 
leerlingen. Dit alles was een tijd lang te bewonderen nabij het oorlogs-
monument op het Dorpsplein. Een mooi eerbetoon aan onze voorou-
ders die voor onze vrede hebben gestreden. Laten we de slachtoffers 
nooit vergeten.
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Gesprokkeld uit de gemeenteraad 

Gemeenteraadszitting 27 september 2018

3.  Ondertekenen Engagementsverklaring BK Wielren-
nen 2019-2023.

 De gemeenten Ingelmunster, Izegem en Lendelede, 
alsook twee koersverenigingen en een sponsor, heb-
ben diverse gesprekken gevoerd om een gezamenlij-
ke kandidatuur in te dienen voor volgende Belgische 
Kampioenschappen :

 2019 : BK Nieuwelingen in Lendelede - max. 80 km 
 (6 ronden van 12 km);
 2021 : BK Tijdrit Elite in Ingelmunster - ongev. 42 km 

(3 ronden van 14 km);
 2023 : BK Elite met Contract – Dames profs in 
 Izegem - ongev. 225 km: 13 à 15 ronden volgens het 

parcours tussen 12 en 15 km.
 Het is tevens de bedoeling om elkaar te ondersteu-

nen bij de organisatie hiervan en als één van de BK’s 
niet wordt toegewezen de gemeente toch de organi-
satie van de andere kampioenschappen ondersteunt. 
Bij de voorstelling heeft de gemeente Ingelmunster 
voorlopig voorbehoud aangetekend. Stad Izegem 
neemt voorlopig het aandeel van Ingelmunster over 
en er wordt onderzocht of – indien Ingelmunster de-
finitief afhaakt – er eventueel andere gemeenten in de 
regio zich willen engageren.

Gemeenteraadszitting 25 oktober 2018

4.  Wijzigen van de bijzondere politieverordening betref-
fende de GAS-boetes voor een aantal overtredingen 
betreffende stilstaan, parkeren en overtredingen be-
treffende de verkeersborden C3 en F103. 

 In het huidige reglement is het bedrag opgenomen 
van die GAS-boetes. 

 Maar telkens dit bedrag ingevolge indexatie,… 
 wijzigt, moet dit aangepast worden zodat de GAS-

boete gelijk is aan de onmiddellijke inningen die door 
de politie gedaan worden. Om te vermijden dat wij 
dit telkens moeten blijven aanpassen wordt nu ge-
woon verwezen naar het koninklijk besluit in plaats 
van de bedragen nog effectief over te nemen.

8.  Aansluitend op de werken in de Stationsstraat wordt 
beslist om een bijkomende riolering aan te leggen in 
een zijstraat van de Stationsstraat zodat de woningen 
66-68-70 ook kunnen aansluiten op het gescheiden 

 rioleringsstelsel.

Op 9 oktober werden het getuigschrift en 
de medaille van Carnegie Hero Fund toegekend 
aan wijlen dhr. Erik Rasschaert, echtgenoot van 
mevr. Caroline Baekelandt 
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidNoord ZuidNIndonesië werd de laatste maanden zwaar getroffen door natuurrampen. De ravage is enorm, het mensen-

leed niet te beschrijven. Actie is en blijft nodig en soms moeten ontwikkelingshelpers hun plannen wijzigen 

ten gevolge van het natuurgeweld. Om Indonesië te helpen werd in Lendelede een nieuwe vzw opgericht: 

ABIBE.

Anak Bangsa Indonesia vzw (ABIBE) gaat ervoor!

In mei 2018 beslisten Mia Fournier, Etienne Vandewaetere en Noël Charles om 
een vzw op te richten voor weeskinderen in Indonesië. 
Door druggebruik, natuurrampen (bv. tsunami’s)  en verwaarlozing zijn er enorm 
veel weeskinderen. 
Schattingen spreken van minstens 2.500 voor de stad Surakarta (Solo) op het 
eiland Java alleen al. Dit is waar de vzw actief is.
   

Regering doet te weinig

Veel kinderen, vooral christelijke kinderen, worden meedogenloos in de steek gelaten: 
géén onderwijs, onderdak, minimale levenskwaliteit. 
Emy Handayani Setyaningsih is onze medewerkster ter plekke. 
Het is een vrouw met 20 jaar ervaring in vrijwilligerswerk.  
Onderwijs is een speerpunt om te voorkomen dat kinderen in criminaliteit vallen 
of aansluiten bij een terreurorganisatie.
De aardbeving en tsunami dwingt ons tot meer inspanningen. 
Het aantal opgevangen weeskinderen wil de vzw verhogen van 20 naar 50. 
Bedoeling is een nieuwe opvangplaats te creëren.

Actie!

Bij het bezoek van Emy aan België overhandigden we haar een eerste bedrag van €850. 
(De reiskosten komen niét uit de vzw. We willen onze milde schenkers recht in de ogen blijven kijken). 
€850 vertegenwoordigt in de plaatselijke munt zo’n IDR 14.450.000. 
Een maaltijd kost 8.500 roepia, een boekentas 42.500.

De vzw wil graag een goede beroepsopleiding 
geven. Maar ook een handelsopleiding en hogere 
studies in Jakarta moeten mogelijk zijn. 
Er zijn plannen om een sociaal restaurant op te 
richten. 
Finaal is het de bedoeling om de projecten uit 
handen te geven aan opgeleide weeskinderen die 
het verder zullen beheren. 
Alle hulp is welkom! Marleen Velghe, vast lid van 
de Noord-Zuidraad, neemt het meterschap van 
onze vzw op zich.

Steun ons via BE65 0018 4252 4696 of 
neem contact met ons op: 
anakbangsaindonesia2018@gmail.com.

https://sites.google.com/view/abibe/ 
https://www.facebook.com/abibevzw/
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Op stapel !            Samen.... 

Bijen doen het niet goed in onze contreien. En dat is jammer want ze houden de biodiversiteit in 
stand. 

Gelukkig gaat het wel goed met de bezige bijen van Lendelede! 2018 barstte weer van de leuke 
evenementen, toffe initiatieven, mooie prestaties, kleine veranderingen die verbetering brachten.

Alles opnoemen en in beeld brengen, is echt onmogelijk. 
Daarom maakte de redactie een eigenzinnige keuze: drie thema’s, drie andere invalshoeken 
kwestie van alle hoekjes en kantjes te verkennen.
Bezige diensten, bezige burgers en bezige jeugd. Bijzondere bezige beelden dus...

2018 Beeldig in beeld

Terugblik !

O
Bezige diensten

Wij vroegen aan alle gemeentelijke diensten wat voor hen het hoogtepunt was van 2018 en vroegen de dienst om 
hierover een foto door te sturen. Hieronder zie je het resultaat:



Bezige burgers

In de vorige editie van Lendelééft lanceerden we een oproep aan de inwoners van Lendelede om fotomateriaal door te 
sturen. Zo krijgen we een aparte kijk op Lendelede door de ogen van mensen die graag een kiekje nemen.

Zo zien we Lendelede door ‘andere’ ogen. Een boeiende tocht door 12 maanden leefplezier in ons dorp!

foto van Ginny Toebaert

foto van Hans Vanooteghem

foto van Roos Gheysen



foto van Cheara Reynaert

foto van Robbe Demets

foto van Roos Gheysen

foto van Eric Debersaques 
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Bezige jeugd

Het is een voorrecht voor de jeugd: spelen, dromen, ravotten en roefelen… 
Het jonge volkje van Lendelede is niet bang van iets nieuws. 
Dat merk je zeker in de speciale Roefeldromen die dit jaar realiteit werden. Geniet mee. Dan blijf je jong… van hart.

Verwezenlijking van 3 roefeldromen 
In de herfst konden 10 kinderen hun Roefeldroom waarmaken. Een groepje van 8 meisjes deed in oktober een 
ballonvaart. Chloë volgde een voormiddag het werk van burgemeester Carine Dewaele als jong-burgemeester 

en Gianni mocht bij Bouwwerken Huysentruyt een graafmachine bedienen.

Halloweentocht 2018
Griezelen, schrikken en toch plezier maken. Dat is hét recept van de Halloweentocht. Maskers bij de vleet en tussen 

bomen hangen spinnen, heksen en ander moois. Een onvergetelijke ervaring voor jong en oud.



Bezige kantenBezige kantenB Goede doelen sponsoren is niet altijd lastig maar kan best plezierig zijn. Dat bewijst de Oude 

Zakken Fuif.

Waren de laatste maanden van 2018 druk, drukker, drukst op tal van vlakken… 2019 zal pre-

cies diezelfde trend volgen. Met de lente in zicht worden de wandelschoenen alvast klaargezet!
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Jeugd

Dag van de jeugdbeweging

Jonge gasten, kinderen, jeugdbewegingsmen-
sen … met z’n allen op stap op de ‘dag van 
de jeugdbeweging’ in hun uniform. 
’s Morgens kwamen 236 kinderen langs bij 
het ontbijt aangeboden door de jeugdraad. 
Na school konden 38 kinderen ravotten bij 
de pleinspelen georganiseerd door de Chiro. 

Bosspel

Voor het eerst had ook de jeugddienst aandacht voor de ‘week van het 
bos’.  Een leuk moment om met de Chiro in het herfstbos samen een spel 
te  spelen. 92 kinderen waren die namiddag aanwezig op het Chirobos-
spel i.s.m. de jeugddienst.
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Bibliotheek

Druk, drukker, drukst in de bib de afgelopen maanden

De juryleden van leesgroep 3 en 4 zijn uit de startblokken gevlogen.

De verwendag op zaterdag 20 oktober lokte heel wat mensen naar de bib. De geur van vers stokbrood en een toma-
tensoepje mét balletjes zorgde voor een ongedwongen sfeer. De kinderen amuseerden zich met glittertattoo’s en het 
was aanschuiven in de rij voor een gratis kleur- en stijlanalyse van Tanja. 

De voordracht van relatie-expert Rika Ponnet, een samenwerking met de Gezins- en Welzijnsraad, werd bijgewoond 
door ruim 90 aanwezigen. 

Op 30 oktober slaagde Diane De Keyzer erin om de 59 luisteraars terug te voeren naar het dagelijks leven tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. De spelletjesnamiddag en de voorleesweekactiviteiten brachten jeugd in de bib.
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Poezieweek 2019

Doe mee! Er is altijd tijd voor een gedicht
Hoe lang duurt het lezen van een gedicht? Een minuut? 
En in die minuut kun je lachen, getroost worden, spelen met taal 
of nieuwe inzichten krijgen. 

Cadeautje! Poëziekaarten over vrijheid
Tijdens de Poëzieweek van 31 januari t/m 6 februari geeft de 
bibliotheek Poëziekaarten cadeau. Er zijn vijf kleurrijke kaarten 
met een mooi gedicht bij het thema van de Poëzieweek: Vrijheid.

De Jeugdboekenmaand komt eraan…

Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap. Er zijn goede vrien-
den, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op school, 
vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe 
vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrien-
den, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel 
even en vrienden voor altijd.

In de maand maart organiseert de bib heel wat boeiende en amusante 
activiteiten voor de leerlingen van de lagere school.

Op donderdagvoormiddag 14 maart vertelt Stefan Boonen honderduit 
voor de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar.

Voor de meisjes en jongens van het 5e en 6e leerjaar spreekt Luc Descamps over 
zijn spannende boeken. Afspraak in de bib op dinsdagvoormiddag 26 maart.

Nee, we vergeten het 1ste en 2e leerjaar niet. 
Zij komen op dinsdag 19 maart naar de bib waar Tine Mortier, 
een jonge, succesvolle en enthousiaste schrijfster en vertelster 
van prentenboeken, hen zal ontvangen.

Niet alleen jeugdauteurs, ook het bibliotheekspel wordt terug 
aangeboden aan de klassen. De leerlingen maken op die manier 
op een plezante manier kennis met de bib, boeken en fantasie. 

Jeugdboekenmaand in de bib… altijd een feest!
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Sportiever

8ste ‘t Voals Plat

Met 1271 deelnemers was de editie 2018 een succes! Ook dit jaar organiseert de sportraad het Lendeleeds ’t Voals plat.
Afspraak op zondag 3 maart 2019.  Starten kan tussen 7u30 en 14u aan de gemeentelijke sporthal, Steuren Ambacht 2.
Er zijn uitgepijlde wandelingen voorzien, over een afstand van 6 - 11 – 15 – 21 km, langs de landelijke wegen van 
Lendelede en omliggende gemeenten. Het deelnamegeld bedraagt € 1,50.  Er is een verminderde prijs voor leden 
van Wandelsport Vlaanderen.

Fotozoektocht

Op zondag 3 maart organiseert de Sportraad i.s.m. de Sportdienst een 
fotozoektocht. Deze is voorzien op het kleine parcours van ’t Voals plat 
over een afstand van 6 km.
Het parcours is toegankelijk voor iedereen.  
Er wordt gewandeld op de mooie trage wegen die Lendelede rijk is.
Inschrijvingen en start: Sporthal – Steuren Ambacht 2 - Lendelede
Startuur: Tussen 7u30 en 14u
Deelnamegeld: € 1,50
Info: Sportdienst, 051/30 60 39

Nieuwe sportfunctionaris

Sinds 17 september 2018 is Annelies Borry gestart met haar taak als 
sportfunctionaris van de gemeente. Ze volgt Noël D’Hondt op die 
eind 2018 met pensioen ging. 

Terugblik 100 miles

In het Patrijzenbos organiseerde de sportdienst voor de 3de keer de 100 miles natuurlopen. 
Op 21 oktober 2018 hebben 83 lopers en wandelaars in een uur tijd samen 350 miles afgelegd. 
Wie weet bereiken we volgend jaar de kaap van 100 deelnemers?!
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Cultuur

Terugblik op een geslaagd seniorenfeest!

Oude Zakken Fuif steunt 2 goede doelen!

De opbrengst van de “Oude Zakken Fuif” op 9 november 2018  gaat, zoals altijd, naar projecten die gelinkt zijn aan Lendelede.  
Dit jaar werd de opbrengst gedeeld over 2 projecten: 

Op de site van de hoeve Vercaemer wordt door een aantal vrijwilligers een “Samentuin” onderhouden waarin tal van erfdieren 
rondlopen en een moestuin werd aangeplant. Momenteel gebeurt de verzorging  door vrijwilligers.  De “Samentuin”  is een leerrijke 
ervaring voor de kinderen van de lagere school die er geregeld een bezoekje brengen en ze kennen allen  “George”, het hangbuik-
varkentje. Ook ouders met kinderen kunnen er na een leuke wandeling in het bos even  halthouden. Het “Oude Zakken Comité” 
voorziet enkele waardenbons voor aankoop van plantgoed, materiaal en dierenvoeding.

Op 2 december 2018 werd in de voormiddag een Sintendag georganiseerd door het OCMW.  Het “Oude Zakken 
Comité” heeft gevraagd aan de  Goeie  Sint, zelf een “hele oude” baas, om daar een bezoekje te brengen en de uitgeno-
digde kindjes zeker niet te vergeten.  De Goede Man en zijn Hoofdpiet  voorzagen heel wat lekkers en zelfs geschenk-
jes. De organisatoren zagen hem alles noteren in zijn groot boek!
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidNatuurlijk!

N Niets irriteert meer dan vuile stoepen en straten, zwerfvuil in je eigen tuin, lege blikken of hondenpoep 

langs een wandelpad. Iedereen klaagt erover en toch zijn het niet de kabouters die vuil achterlaten. 

Een proper Lendelede is de verantwoordelijkheid van elke inwoner. Dat kunnen we niet genoeg herhalen 

en je zal het ons ook horen zeggen in 2019…

Nieuw in onze gemeente: hondenpoepbuizen! 

Begin 2017 stapte de gemeente Lendelede in een coachingtraject met de Mooimakers, een Vlaams initiatief tegen 
zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Gedurende twee jaar 
werden wij begeleid en ondersteund op vlak van zwerfvuil en sluikstort via onderzoek. De resultaten worden zichtbaar.

Zo hebben we ondervonden dat bepaalde vuilnisbakken in 
onze gemeente boordenvol hondenpoep zitten. Het ledigen 
van dergelijke volle vuilnisbak is geen pretje. Een honden-
poepbuis, iets wat veelvuldig wordt gebruikt in de kuststeden, 
is een mooie oplossing. Een recipient om alleen hondenpoep 
in te deponeren. Visueel aantrekkelijk en handiger om te le-
digen.
De gemeente heeft, via het coachingtraject, twee honden-
poepbuizen aangekocht. Deze werden begin november ge-
plaatst in het Vlasfabriekpad en het Ledebeekpad. 
Het gebruik van de hondenpoepbuis is eenvoudig: kakje in 
het zakje, zakje in de buis. Bovenaan de hondenpoepbuis is 
een klepje. Klepje opheffen en zakje (geknobbeld!) erin de-
poneren. Meer inspanning vraagt het niet en de buurt ligt er 
netjes bij. 
Indien er geen hondenpoepbuis in jouw buurt staat kan je hondenpoep (in een zakje) nog altijd deponeren in een vuil-
nisbak. Kakje in een zakje blijft alvast de boodschap! 
Na positieve evaluatie zal de gemeente extra hondenpoepbuizen aankopen.

In de loop van 2019 zal er nog iets veranderen in het straatbeeld: er worden nieuwe vuilnisbakken aangekocht ter 
vervanging van alle huidige vuilnisbakken. Een uniforme vuilnisbak voor de ganse gemeente. Later meer hierover!

Oproep voor de zwerfvuilactie! Doe je mee?

Zin om de handen uit de mouwen te steken en zwerfvuil te ruimen? 
Noteer dan alvast zaterdag 23 februari in je agenda. Al enkele jaren op rij 
ruimen de scholen, de jeugdverenigingen en tal van vrijwilligers zwerfvuil 
op in onze gemeente. 

Ondanks de ‘dirty job’ 
toch een activiteit die je 
voldoening geeft. 
We komen samen om 
8.30 u op het Dorpsplein 
en ronden de activiteit af 
tegen de middag. 

Elke vrijwilliger wordt getrakteerd op soep en pistolets. We verloten 
cinématickets en gadgets onder alle deelnemers. Zin om mee te doen? 
Schrijf je in via milieudienst@lendelede.be
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Nacht van de Steenuil op vrijdag 29 maart 2019

In maart 2017 organiseerde Natuurpunt De Vlasbek, Stadlandschap Leie en Schelde en de gemeente een succesvolle 
eerste editie van “Nacht van de Steenuil”. De gegeven uitleg, de wandeling, de vrijlating van een gerevalideerde kerkuil 
en het samenzijn was een succes. We waren met 125 mensen aanwezig ook van ver buiten de gemeentegrenzen. 

Na een sabbatjaar waarbij de steenuiltjes in onze gemeente hun 
broedplaatsen hebben uitgebreid, is het tijd voor een nieuwe 
editie. 

In 2018-2020 organiseert Natuurpunt met de Vlaamse Steenui-
lenwerkgroep een inventarisatie van de steenuil in heel Vlaan-
deren. Deze regelmatig uitgevoerde inventarisatie laat toe om 
het bestand en de evolutie van de steenuil in onze regio’s op te 
volgen zodat gepaste beschermingsmaatregelen kunnen geno-
men worden.

De Steenuilenwerkgroep van De Vlasbek in Lendelede werkt 
hieraan mee. De Nacht van de Steenuil op 29 maart biedt ieder-
een de kans actief deel te nemen aan een dergelijke inventarisatie.

De inventarisatiewandeling die zal plaatsvinden in Lendelede, specifiek in Sente op vrijdag 29 maart 2019, staat 
open voor iedereen. We doen een wandeling van circa 5 km en hopen op een aantal waarnemingen van steenuilen. 
Met meer dan 20 steenuillocaties op ons grondgebied moet dat zeker lukken! 

Tijdens de wandeling zal Guido Desmarets van de Zuid-West-Vlaamse Steenuilenwerkgroep uitleg geven. 
Er wordt getoond hoe de gestandaardiseerde methode voor inventarisatie in zijn werk gaat en wat er momenteel 
reeds gebeurt om het steenuiltje te helpen.

Mocht het zwaar regenen, dan zal de activiteit niet doorgaan, duimen dus voor treffelijk weer. Vergeet niet om een 
fluohesje te dragen. Ook goede stapschoenen zijn onmisbaar. We nemen hier en daar een pad dat drassig kan zijn. 
We vertrekken om 19 uur aan de parking ter hoogte van de kerk van Sente voor een wandeling van ca. 2,5 uur.

Houtkachel?  Stook slim en zonder zorgen

Hoe beter je stookt, hoe beter de verbranding en hoe minder ongezonde stoffen je in je woning en de buitenlucht 
brengt. 
Stook slim met volgende tips:
 • Stook uitsluitend droog en onbehandeld hout. Vers hout laat je best één en liefst twee jaar onder 
 een afdak drogen.
 • Zorg voor een voldoende hoge, schone schoorsteen die goed trekt. Laat je schoorsteen minstens 
 één keer per jaar vegen. 
 • Kies voor een kachel met het juiste vermogen, aangepast aan de ruimte die je wil verwarmen. 
 Vraag hierover  advies aan je verkoper. 
 • Leg de grotere houtblokken onderaan, leg daarop de kleinere blokken. Je legt de houtlagen best haaks op  
 elkaar. Leg bovenaan nog een extra laag met aanmaakhout.
 • Steek de kachel aan met het aanmaakhout of met natuurlijke aanmaakblokjes. 
 Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes.
 • Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam als in het weerbericht gewaarschuwd   
 wordt voor CO-vergiftiging. 
 • Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je slechte verbranding, 
 geurhinder en ongezonde stoffen.

Meer info vind je op www.stookslim.be

Het stookadvies, wat is dat? 

Wanneer er een hoge concentratie fijn stof gemeten wordt, roept de Vlaamse 
Milieumaatschappij de bevolking op om enkele dagen geen hout te stoken in 
haarden of kachels. Het stookadvies wordt in het weerbericht aangekondigd.
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidSociaal Thuiskomen !S Wonen is belangrijk: een dak boven je hoofd hebben, is onontbeerlijk. Maar goed en betaalbaar 

wonen, is altijd een beetje zoeken. Gelukkig is er de Woonwinkel. Daar word je geholpen voor vragen 

i.v.m. energie en groepsaankopen, premies bij verbouwingen,… Een adres om bij te houden!

Nieuws vanuit de Woonwinkel 

• Een nieuw jaar brengt automatisch wijzigingen in premies mee. 
(Infrax, Wonen Vlaanderen). 
Ben je van plan om verbouwingen, aanpassingen, investeringen uit te 
voeren,… 
informeer zeker naar de premies vooraleer je de werken start.

• De gemeentelijke premies inzake de aankoop van rook- en CO-melders, 
de premie voor de installatie van veilige (water-)verwarmingstoestellen en 
voor de verbetering van de elektrische installatie, inbraakpreventie… 
blijven ongewijzigd.

• Naast de aanvragen van de premies kan je in de Woonwinkel ook terecht 
voor vragen betreffende energie: o.a. groepsaankoop, leveranciersvergelij-
king, aanvraag energiescan,…

 • Sinds september kan je de Woonwinkel terugvinden in het gemeentehuis, dienst grondgebiedszaken. 
 (Fanny Seurinck 051 33 63 04 of via woonwinkel@lendelede.be) 

 • Daarnaast kan je voor het samenstellen van dossiers nog altijd een afspraak maken bij Joke Vanderheeren 
 op donderdagnamiddag in het Sociaal Thuis 051 30 31 31 of via woonwinkel@lendelede.be 

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet vanaf 1/01/2019

Op 24 oktober 2018 keurde het Vlaams parlement het Vlaams Woninghuurdecreet goed.
Alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen vallen onder 
deze nieuwe regelgeving.

Wat zijn de voornaamste wijzigingen?

- De verhuurder mag een waarborg van drie maanden vragen. De huurder mag bepalen hoe hij de waarborg samen-
stelt. ( geldsom storten op een geblokkeerde rekening, een zakelijke zekeringsstelling bij een financiële instelling  of een 
bankwaarborg met tussenkomst van het OCMW)
- Huurders die moeilijk een waarborg van drie maanden huur kunnen betalen, kunnen bij het Vlaamse Woningfonds een 
renteloze huurwaarborglening vragen.
- De huurder kan voortaan een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder) vroegtijdig opzeggen met een 
opzegtermijn van drie maanden. Daarbij moet hij wel een opzeggingsvergoeding betalen. De verhuurder daarentegen 
kan de huurovereenkomst van korte duur niet vroegtijdig stopzetten.
- Beide partijen kunnen op ieder moment een herziening van de huurprijs overeenkomen omdat de verhuurder 
investeerde in energiebesparende maatregelen in zijn woning.
- Het decreet bepaalt wie welke kosten en lasten moet betalen en geeft ook een lijst van kleine herstellingen waarvoor 
de huurder verantwoordelijk is.
- Zowel huurder als verhuurder zijn voortaan verplicht om een brandverzekering af te sluiten.
- Als de verhuurde woning van eigenaar verandert, moet de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst 
respecteren, ook als ze niet geregistreerd is.

Ook voor verhuring van studentenkamers wijzigen er een aantal zaken.
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8ste editie groepsaankoop: samen op weg naar goedkopere groene energie

Wil jij besparen op je energiefactuur? Wil je ook je steentje bijdragen tot het milieu?
Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen.
Voor de achtste keer wordt deze groepsaankoop georganiseerd. Onze gemeente ondersteunt deze campagne.  
Zelf inschrijven kan reeds via www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop (zie ook de thuisgestuurde folder vanuit de 
Provincie begin januari).
Op 6 februari 2019 gaat de veiling door en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Uiterlijk op 22 februari 
2019 krijg je een persoonlijk voorstel  met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al of niet 
te veranderen van energieleverancier.
Ten laatste op 25 maart 2019 dient  de acceptatie te gebeuren!

Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven!

Ook de gemeente Lendelede en het Sociaal Thuis nemen dit jaar opnieuw deel!
Om de aanvragen te groeperen, wordt er gewerkt met 2 inschrijvingsmomenten in het Sociaal Thuis, Dorpsplein 8:
 - Dinsdag 8 januari 2019 van 15u tot 18u
 - Maandag 21 januari 2019 van 8u30 tot 12u.

Wat heb je nodig? De 2 laatste afrekeningen van gas 
en elektriciteit (geen voorschotfacturen!!)
Voor de acceptatie van het persoonlijk voorstel zullen 
er opnieuw inschrijvingsmomenten voorzien worden. 

De data hiervan zullen in het ‘Gazetje van Lendelede’ 
verschijnen.

Warme maaltijden aan huis geleverd

Senioren, zieken, mensen met een beperking of mensen die in moeilijke sociale omstandigheden verkeren, kunnen van 
maandag tot en met zaterdag een warme, dagverse en gezonde maaltijd aan huis geleverd krijgen. In de winterperiode 
is dat geen overbodige luxe. Als je vóór 9u het Sociaal Thuis opbelt, heb je dezelfde dag een maaltijd aan huis geleverd. 
De maaltijden worden geleverd vanaf 10u. 
Het menu wordt wekelijks met zorg samengesteld. De maaltijd bestaat uit soep, aardappelen of rijst, vlees of vis, groen-
ten en een dessert. Een bevraging leert ons dat onze gebruikers heel tevreden zijn over de kwaliteit en de hoeveelheid 
van de maaltijden!
Het is mogelijk om maaltijden aan te vragen die zoutloos, vetarm en/of fijngesneden zijn. Of indien nodig aangepast aan 
het dieet, bijvoorbeeld als je diabetes hebt. Voor zon- en feestdagen zijn er diepvriesmaaltijden te verkrijgen.
De prijs voor 1 warme maaltijd bedraagt €6,15, voor een diepvriesmaaltijd betaal je €4,5. 
Je betaalt €1 voor de thuislevering (per gezin).

Info:
Dorpsplein 8 - 8860 Lendelede - Tel 051 30 31 31 en 0474 23 68 86
Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag 8u30 - 12u; dinsdag ook 16u - 18u.
maaltijden@lendelede.be  - www.lendelede.be/maaltijdenaanhuis

Dag van de onthaalouder 

Op 12 oktober vierden we de Dag van de Onthaalouder en Kinderbege-
leider. Een uitgelezen moment om iedereen die onze kinderen een paar 
dagen per week met open armen ontvangt en met de grootste warmte 
omringt, voor een keer zelf in de bloemetjes te zetten.
Vanuit het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) werd er een verwen-
avond georganiseerd. Naast hapjes en drankjes werd de mogelijkheid 
geboden om bij kleurenconsulente Tanja Servayge en bij schoonheids-
specialiste Ellen Viaene een workshop te volgen. Dat alles werd gratis 
aangeboden door het LOK Lendelede.
Secretariaat LOK, Veerle Devos 
veerle.devos@lendelede.be - 051 30 34 14.
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidVeilig verkeren

V Verkeersveiligheid is van essentieel belang, zeker voor de schoolgaande jeugd. Dat begint bij een 

veilige situatie aan de school, een fiets die tiptop in orde is, duidelijke signalisatie dankzij een fluo-

hesje… Hierover ontstond een pracht van een samenwerking tussen twee Lendeleedse scholen.

High 5: Samenwerken voor meer verkeersveiligheid 

Lagere school Sint-Vincentius en de Prizma Middenschool Lendelede.

Het project “High 5” is een samenwerkingsverband tussen de Prizma Middenschool en de lagere school Sint-Vincentius. 
Met “High 5” slaan ze de handen in elkaar rond het thema verkeer en mobiliteit.
Hierbij is het de bedoeling dat de leerlingen uit de middenschool optreden als ambassadeurs voor de leerlingen uit de 
lagere school wat betreft duurzame mobiliteit en het creëren van een veiliger schoolomgeving.
In het kader van dit project dat voornamelijk verliep in de periode van “de Week van de Mobiliteit” 
(van 16 tot 22 september) werden een aantal concrete acties opgezet:

- in het begin van deze week gingen leerlingen over tot een 
telactie met betrekking tot de wijze van verplaatsen van 
thuis naar school en het al dan niet dragen van een fluohesje 
en fietshelm. De telactie werd hernomen op de “Strapdag” 
(= dag voor stappers en trappers) op vrijdag 21 september 
en later nog eens.

- tijdens de “Strapdag” werden de leerlingen uit het lager 
onderwijs verwelkomd door enkele leerlingen uit de mid-
denschool.

- op dinsdagmorgen 18 september hebben enkele leerlingen 
uit de middenschool, aan de hand van een controlekaart, 
de fietsen van de lagere schoolkinderen gecontroleerd.

Het resultaat van de fietscontroles mag gezien worden: zo goed als alle fietsende leerlingen waren uitgerust met fluo-
hesje en helm. Ook de fietsen waren grotendeels in orde, er werden slechts enkele tekortkomingen genoteerd op het 
vlak van de bel, de reflectoren, de verlichting of de remmen.

Op het vlak van duurzame mobiliteit werden goede cijfers genoteerd: van de 361 getelde leerlingen kwamen er 
173 te voet naar school, 57 met de fiets en 131 met de wagen.

Er werd tenslotte ook geteld buiten de schoolpoort. Om de 15 minuten werd de verkeersstroom opgemeten. 
Het verkeer kent een piek tussen 8u15 en 8u30.

Deze telactie heeft ons geleerd dat de weersomstandig-
heden een grote invloed hebben op de manier waarop 
de mensen zich verplaatsen. Er zijn beduidend minder 
fietsers bij regenweer. 
Bovendien konden we vaststellen dat op het vlak van 
het dragen van veiligheidsuitrusting, de leerlingen uit 
de lagere school een voorbeeld zijn voor de leerlingen 
uit de middenschool.
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KVLV
 Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag 08/01,  
 05/02, 05/03 om 14u (‘t Trefpunt)
Neos
 Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag 22/01,  
 26/02 en 26/03 (‘t Trefpunt)
 Wandelen: elke donderdagnamiddag 
 (vertrek 14u Burg. Vandemaeleplein)
 Turnen: elke dinsdagvoormiddag (Sporthal)
Markant
  Conditiegym: elke maandagavond (DOC)
Okra
 Kaartnamiddag: donderdag 10/01, 14/02 en  
 14/03 om 14u30 (Foyer, GC Den Tap)
 Crea: maandag 14/1, 11/2, 11/3 om 14u 
 (’t Trefpunt)
 Linedance: vrijdag 11/1, 01/2, 22/2, 1/3, 15/3  
 om 14u45 (sporthal)
Ons Pensioentje
 Kaartnamiddag: dinsdag  08/01, 12/02, 12/03  
 (Foyer, GC Den Tap)
Samana
 Kaartnamiddag ‘Onder ons’: dinsdag 15/01,  
 19/02 en 19/03 (‘t Trefpunt)
Seniorensportclub
 Turnen: elke dinsdag om 10u 
 (Polyvalente zaal Sporthal)
Seniorenraad
 Yoga: elke donderdag om 10u 
 (Polyvalente zaal Sporthal)

31 januari t.e.m. 6 februari 
Bibliotheek - Poëzieweek

JANUARI
Maandag 7 januari
 OKRA - nieuwjaarsviering - GC Den Tap
Donderdag 17 januari
 Neos - Nieuwjaarstraktaat en ontspanning  
 ‘Allons Chanter’
Zaterdag 19 januari
 GL Jazzclub - Aperitiefconcert - The Crooktown  
 Jazzband
Zondag 20 januari
 GL Jazzclub - Aperitiefconcert - The Crooktown  
 Jazzband
Vrijdag 25 januari
 Globetrotters - feest - GC Den Tap

Zondag 27 januari
 Beweging.Net - nieuwjaarsviering - Lindelei
Maandag 28 januari
 Okra - wandelen
Dinsdag 29 januari
 KVLV - Jaaropener “We ruiken het nieuwe  
 jaar”

FEBRUARI
Zaterdag 2 februari
 JH Skalul - Swisterfest 
Donderdag 7 februari
 Markant - Comedy met Piv Huvluv
Vrijdag 8 februari
 VZW Oorzaak - Concert LENNY & De Wespen  
 (met o.a. Bert Huysentruyt) – 20.30u
Zaterdag 9 februari
 Pasar - Nieuwjaarsreceptie
 Jeugddienst - kinderfuif - GC Den Tap 16u
 Chirojongens - FATT-ASPI - GC Den Tap
Maandag 18 februari
 Samana - voordracht: kritisch & gezond -  
 Trefpunt
Dinsdag 19 februari
 Seniorenraad - dansnamiddag - GC Den Tap  
 14u
Donderdag 21 februari
 Neos - Voordracht door de heer Bert 
 Cardi naels ‘Wat betalen mijn erfgenamen na  
 mijn overlijden’
Vrijdag 22 februari
 Studio Kohane - ‘Smetvrees’ - GC Den Tap 20u 
Zaterdag 23 februari
 Milieudienst - Zwerfvuilactie
 Studio Kohane - ‘Smetvrees’ - GC Den Tap 20u 
Zondag 24 februari
 Studio Kohane - ‘Smetvrees’ - GC Den Tap 15u 
Maandag 25 februari
 Okra - wandelen
Woensdag 27 februari
 KVLV - Bedrijfsbezoek en etentje

MAART
1 tot 31 maart 2019
Bibliotheek - Jeugdboekenmaand

Zaterdag 2 maart
 VZW Oorzaak - Concert Whocat (Brusselse  
 schemerzonde tussen indiepop en jazz) 
Zondag 3 maart
 Sportraad - ’t Voals Plat - Sporthal - 
 Start tussen 7.30u tot 15u
 Sportraad i.s.m. Sportdienst - Fotozoektocht -  
 Start tussen 7.30u en 14u
Maandag 4 maart
 Okra - fietstocht
Zaterdag 9 maart
 GL Jazzclub - Jazzavond
Donderdag 14 maart
 Bibliotheek - Bijeenkomst van de leesclub rond  
 het boek ‘De bakkersvrouw’ van Sarah McCoy  
 - 19.15u 
Zondag 17 maart
 Pasar - Lentewandeling
Maandag 18 maart
 Gezinsbond - GOSA - Lentefeest - GC Den Tap  
 14u
 Okra - fietstocht
Woensdag 20 maart 
 Okra - Voordracht - Trefpunt
Donderdag 21 maart
 Neos - Voordracht door Dokter Hendrik  
 Cammu ‘Wat moet ik nu geloven Dokter’
 Samana - Voordracht : podologie - Trefpunt
Zaterdag 23 maart
 Ouderraad - Quiz - GC Den Tap 
 Chiromeisjes - appelverkoop
Zondag 24 maart
 Parochieraad - etentje - Lindelei
Maandag 25 maart
 Okra - wandelen
Woensdag 27 maart
 Markant - Madam Bakster
 Bloedinzameling - GC Den Tap
Donderdag 28 maart
 Okra - kampioenviering kaartersclub - Lindelei
Vrijdag 29 maart
 Natuurpunt De Vlasbek – Steenuilen inventari- 
 satiewandeling Lendelede (enkel bij gunstig  
 weer) – Kerk Sente 19u
Zaterdag 30 maart
 Milieudienst - Nacht van de Steenuil
 Ons Pensioentje - kampioenviering - 
 GC Den Tap

Bezige kantenUit in Lendelede

U

Na het overdonderende succes van vorig jaar, slaan De DrugLijn en de Stichting tegen Kan
Sla weer de handen in elkaar voor een nieuwe ‘Tournée Minérale’. 

De campagne roept alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, 
28 dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

een maand 
zonder alcohol



Pro

AHA!    www.lendelede.be

Openingsuren

Gemeentehuis  info@lendelede.be
 maan- tot vrijdag 08.30u-12u
051 33 63 00 dinsdag 13.30u-18u
 zaterdag 9.30u-11.30u
 (dienst bevolking en burgerlijke stand) 

OCMW - Sociaal Thuis     sociaalthuis@lendelede.be
051 30 31 31 maan- tot vrijdag 08.30u-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                             9.30u-12u

Politie   lendelede@pzvlas.be - www.pzvlas.be
051 33 77 70 maan- tot vrijdag 9u-11.30u
  dinsdag 13.30u-18u 
 zaterdag 9.30u-11.30u
Voor politiehulp buiten de openingsuren of voor dringende 
politiehulp zoals bijvoorbeeld ongevallen, inbraak en zware 
diefstallen kan je altijd terecht op het algemene oproepnum-
mer van de politiezone Vlas: 101 (24u/24u).

Cultuurdienst   cultuurdienst@lendelede.be
Jeugddienst   jeugddienst@lendelede.be
051 31 58 70
 maan- tot vrijdag  08.30u-12u
  dinsdag       13.30u-18u
Sportdienst   sportdienst@lendelede.be
051 30 60 39
 maan- tot vrijdag  08.30u-12u
  dinsdag       13.30u-18u
 
Recyclagepark  
051 31 84 83 maandag 14u-16.45u
             dinsdag 14u-18.45u
 woensdag 14u-17.45u
 donderdag gesloten
 vrijdag 9.30u-17.45u
 zaterdag 9.30u-15.45u

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
   VIAENE Jan   0472 26 63 75 
   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
INFRAX  078 35 30 20 

Infrax Storingslijn  078 35 34 33
Infrax Gasreuk  0800 60 888
Infrax Defecte straatlampen 0800 60 777

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

De volgende gemeenteraden zijn gepland op vrijdag 4 januari, 
donderdag 14 februari en donderdag 28 maart.

Teksten volgende Lendelééft binnen tegen 
maandag 11 februari 2019 bij lendeleeft@lendelede.be

Bloedinzameling: 7 maart 2019

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:
dinsdag 25 december (Kerstdag) 

woensdag 26 december (Tweede Kerstdag)
dinsdag 1 januari (Nieuwjaar)

woensdag 2 januari (Tweede Nieuwjaar)

De bib is gesloten op maandag 24 december, 
31 december en vrijdag 11 januari.


