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Voorwoord

V
De “oneindige” zomer

Lendelede, sportgemeente van het jaar
Lendelede beleefde in 2019 enkele hoogtepunten op het sportieve vlak. Het Belgisch Kampioenschap Nieuwelingen 
voor Dames en Heren, was een enorm succes. Een paar duizend sportievelingen konden zich tegoed doen aan dit 
sportief hoogstandje. 
De voorafgaande organisatie was intens en tijdrovend maar het resultaat was perfect en de genoegdoening na 
maandenlange voorbereiding was des te groter.
Alle ingrediënten waren aanwezig om dit feestelijk evenement te doen slagen: een stralende zon, een enthousiast 
publiek, gemotiveerde renners ook uit Lendelede zoals Alec Segaert en… daarbovenop een gesmaakte catering.

Dank aan allen en in het bijzonder aan burgemeester Carine Dewaele en de schepen van Sport Bernard Fonteyne voor 
hun volgehouden inzet. Dank ook aan de dienst vrije tijd, de sportdienst, de technische dienst alsook aan de politie, 
de hulpdiensten, de gulle sponsors en de vele vrijwilligers en verenigingen waaronder het Comité Lendlee Koerse, die 
Lendelede opnieuw op de nationale kaart hebben gezet. 

Lendlee Congé
Unizo, met de gewaardeerde medewerking van het gemeentebestuur, heeft het zomerverlof ingezet met een spette-
rend feest, voor groot en klein. Het Dorpsplein werd overspoeld met blije mensen. De terrasjes waren overbezet en 
de cafés serveerden hun lekkerste drankjes en hapjes. De zon was stralend en de sfeer uitstekend. Een voorbeeld van 
perfecte organisatie en samenwerking. Meer van dat. Dit verdient zeker een vervolg.

Lendelede kermist
De jaarlijkse Kermis was opnieuw een succes. De cultuurdienst maakte een juiste keuze bij de programmatie. 
Er werd gedanst en gezongen op de meeslepende muziek, zowel klassieke als moderne.

Lendelede gaat razendsnel
Het “gewone” leven komt stilaan opnieuw op gang. Het werk, de vele vergaderingen, de afwerking van de lopende 
projecten.
De site Nelca krijgt stilaan vorm, het is aangenaam fietsen op het vernieuwde Lang Weugelink, de waterbekkens blinken 
aan het aangelegde groentapijt. De onderhandelingen voor de verkoop aan de nieuwe bedrijven zijn volop aan de gang. 
Ook het woonuitbreidingsgebied Bergkapel zit in een stroomversnelling. 
De aannemer voor de wegenaanleg is aangesteld  en we zien reeds uit naar de eerste “spadesteek”.

Lendelede tekent zijn toekomst uit
Het gemeentebestuur is volop bezig met het uitwerken van een meerjarenplan. Na een geslaagde bevolkingsbevraging 
worden de resultaten verwerkt in een lijvig document dat, na goedkeuring door de gemeenteraad, de toekomst van 
Lendelede mee zal bepalen. De uitbouw van de Hoeve Vercaemer is hierbij een topprioriteit. Met de steun van velen 
doen wij verder en verlengen wij de Lendeleedse zomer.

Pedro KETELS
Schepen Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Lokale Economie, 

Cultuur, Onderwijs, Toerisme, Informatica en Europese Zaken
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Het nieuwste nieuws

H Waar mensen samen leven en samen een goed leven willen uitbouwen, is er nooit gebrek aan 

nieuws. Zelfs niet na de vakantiemaanden. Want na een periode van rust, breekt weer een druk 

najaar aan. De herfst heeft een eigen karakter. Het is een moment van bezig zijn én terugkijken. 

De feestdag van Allerheiligen neemt daar een centrale plaats in.

Geboren
Hervé Vermeersch °26.05.2019
Nathan Detrez  °27.05.2019
Isolde Landuyt  °27.05.2019
Aimée D’hondt  °31.05.2019
Felix Monteyne  °21.06.2019
Elias Vanbiervliet °23.06.2019
Remi Cneut  °24.06.2019
Mila Vanhaecke  °09.07.2019
Lilou Vanhaecke  °09.07.2019
Tudor Antohi  °10.07.2019

Gehuwd

Tony Lannoo en Martine  Dewitte 
Maarten Meirsman en Isabelle Parmentier
Brecht Vande Walle en Gaëlle Vandelanotte

Overleden

binnen de gemeente
Theresia Lavaert 
Marcella Samoy
Jean Meyfroidt
Maria Demeulenaere
Roger Debrabandere
Simonne Defour
Francine Manhaeve
Eric Dupont
André Vandewalle
Frans Verrue

Komende jubilea

50 jaar gehuwd
17.10.1969 Roland Nyffels - Frieda Manhaeve
24.12.1969 Jean Pierre Verstraete - Marleen Schietgat

60 jaar gehuwd
16.10.1959 Willy Opsomer - Denise Verhamme

65 jaar gehuwd
15.10.1954 André Maertens - Denise Kesteloot
20.11.1954 Norbert Dhondt - Yvonne Laridon 
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Versterk je veerkracht

Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker gezet. In Vlaanderen gaan we een stapje verder en 
houden we een 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. 
Onder het motto ‘Samen veerkrachtig’ zetten wij van 1 tot en met 10 oktober in op dit levensbelangrijke thema.

Kleine en grote uitdagingen, simpele en zware beslissingen, gemakkelijke en moeilijke keuzes ... 
iedereen krijgt er mee te maken. Maar wat voor de ene simpel of gemakkelijk is, is voor de andere zwaar en moeilijk. 
Hoe je omgaat met dit alles, hangt af van je veerkracht. 
Meer veerkracht helpt je om minder snel de moed te laten zakken en door te zetten.

En goed nieuws, je kan je veerkracht trainen! Want je 
veerkracht wordt voor een groot deel bepaald door je 
vaardigheden om met problemen en stress om te gaan. 
En die kan je oefenen! Zo kan je leren hoe je met een 
negatieve gebeurtenis toch positief kan omgaan of hoe je 
je goed gevoel kan beschermen.

Geef je veerkracht een boost met de oefeningen op 
www.fitinjehoofd.be.

buiten de gemeente
Noël Decouttere
Marc Debode
Noël Maresceau
Jozef Tanghe 
Robert Vanderbeke
Suzanne Muylle
Luc Deweerdt
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Christiaan Verhelle - Magda Dufoort 
(50 jaar huwelijk) 

José Huysentruyt - Rosa Noppe 
(50 jaar huwelijk)   

Proficiat

Voorbije jubilea

Luc Maes - Liliane Lannoo 
(50 jaar huwelijk) 

Firmin Manhaeve - Christiaene Gadeyne 
(50 jaar huwelijk) 

Gabriël Kindt - Andrea Beernaert 
(65 jaar huwelijk)  

Eric D’Heyne - Erna Devos 
(60 jaar huwelijk) 

Jozef Verhelst - Anna Maes 
(65 jaar huwelijk)
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Belangrijke berichten

de Herinnering 2019

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium 
UITZICHT in de periode voor 1 november de Herin-
nering. 

Met woord, beeld en muziek staan we even stil bij leven 
en afscheid nemen. We nemen je graag mee in de herin-
nering aan de overledenen, van wie in het voorbije jaar de 
crematie werd verzorgd in UITZICHT.

Omdat UITZICHT openstaat voor elke levensvisie, 
zijn er drie herinneringsmomenten:

 • Op maandag 21 oktober 2019 vindt er om 19u een christelijke herdenking plaats, 
 met de gebedsvoorgangers van de Dekenij Kortrijk.
 
 • Op dinsdag 22 oktober 2019 is er om 19u een vrijzinnig-humanistische herdenking, met en door  
 het Huis van de Mens Kortrijk.
 
 • Op woensdag 30 oktober 2019, eveneens om 19u, richten de onthaalmedewerkers van UITZICHT een  
 open herinneringsmoment in. “Schoonheid en troost” staan centraal in deze herdenking. 
 Jessie De Caluwe verzorgt het woord; Hilde Van Laere de muziek.

Na elk moment voorzien we nog gelegenheid om na te praten in onze ontmoetingszaal Horizon. 
De Herinnering gaat door in de aula van UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.

Inschrijven
Om organisatorische redenen vragen we vooraf in te schrijven. We vernemen ook graag met hoeveel personen je komt. 
Dit kan per mail naar deherinnering@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056 28 29 30.

Begeleid bezoek aan UITZICHT
Wie graag kennis wil maken met de globale werking van het crematorium kan een begeleid bezoek brengen aan 
UITZICHT. De eerstvolgende rondleiding is op zaterdag 2 november 2019 om 16u.  
Ook groepen of verenigingen zijn steeds welkom voor een begeleid bezoek aan UITZICHT. 
Inschrijven of informatie : info@crematoriumuitzicht.be, of telefonisch op 056 28 29 30.
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Het Schorre Kruis

Op 27 juni 2019 werd het ‘Schorre kruis’ teruggeplaatst in de Kortrijksestraat, 
tegenover de Orsestraat.

Nadat omstreeks 1990 een vrachtwagen het kruis aanreed, was het zwaar 
beschadigd en de brokstukken kwamen terecht op de koer van een arduinkapper. 
Bij de stopzetting van het bedrijf werd de gemeente gecontacteerd om de 
restanten van dit kruis op te halen. Tijdens de voorbije winter werd het kruis 
door de technische dienst volledig heropgebouwd.

In de inventaris bouwkundig erfgoed dd. 2018 staat een korte historiek omtrent dit 
monument. We citeren: ‘Bij de erfoprit naar de hoeve bevindt zich eertijds het ‘Schor-
rekruis’, ‘Schorrene Kruis’, ‘Schovense Kruis’ of ‘Stenen Kruis’, volgens literatuur daterend 
uit 1776 ter herdenking van een dodelijk ongeval bij de kwelmput. Op de sokkel stond 
het jaartal ‘1776’ en de letters ‘MIC’. Omstreeks 1990 werd het kruis omvergereden en 
verwijderd. Het natuurstenen kruis was geplaatst op een bakstenen voetstuk. Voorheen 
bevond zich op dezelfde plaats het ‘Roocruys’ vermeld in 1723. Wordt aangeduid op de 
Ferrariskaart (1770-1778).

Lendelede, een ‘hartveilige gemeente’…

In samenwerking met het Rode Kruis werden 
verschillende vormingsmomenten reanimeren 
en defibrilleren georganiseerd. 
116 mensen volgden deze opleiding samen. 
Ook een aantal personeelsleden volgden de cursus. 

Een groot succes…

Gesprokkeld uit de gemeenteraad

Verslagen van de voorbije gemeenteraden kun je lezen via www.lendelede.be/bekendmakingen.

Plechtigheid 11 november 2019

          9u40 Korte optocht
        10u00 Kerkdienst

Aansluitend op deze kerkdienst is er een optocht naar het kerkhof voor een bloemenhulde. 
Daarna is er nog een hulde aan het Gedenkteken van de oorlogsslachtoffers op het Dorpsplein.
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Wonen !

W Wonen, bouwen, huren, verhuren, energiefacturen… Alles wat te maken heeft om van een woning 

jouw thuis te maken, is een belangrijke bezigheid en soms bekommernis. Voor woonpremies en 

alles rond energie kan je in de Woonwinkel terecht. Het infopunt met alle vragen rond bouwen, 

verbouwen, reglementering is het gemeentelijk omgevingsloket, het gemeenschappelijk loket voor 

stedenbouw en milieu. Goed wonen vinden we in Lendelede belangrijk, vandaar deze nieuwe 

rubriek, want Lendeleeft volgt Lendelede op de voet!

Digitale meters Fluvius

Sinds 1 juli 2019 startte Fluvius met de traditionele elektriciteits- en gasmeters te vervangen door elektronische, 
digitale meters. Bouwers, verbouwers, eigenaars met zonnepanelen, klanten met een budgetmeter en defecte 
energiemeters komen eerst aan de beurt. De installatie van deze meter is gratis tenzij je de meter zelf aanvraagt. 
Met deze digitale meter krijg je een beter zicht op jouw energieverbruik en kan je makkelijker energie besparen. 

Snelcursus digitale energiemeter: 

1 Wat is een digitale meter? 
Een elektronische meter die de traditionele elektriciteits- en gasmeter zal vervangen.

2 Waarom komt de digitale meter er?
Je krijgt een beter zicht op het dagelijkse verbruik en zo kan je makkelijker energie besparen.

3 Wat doet een digitale meter?
Een digitale meter kan zelfstandig gegevens verzenden en ontvangen. Daardoor worden bijvoorbeeld meterstanden 
automatisch doorgegeven.

4 Wanneer krijg ik een digitale meter?
Sinds juli 2019 komen bouwers, verbouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter of een 
defecte energiemeter als eerste aan de beurt.

5 Wat kost zo’n digitale meter?
De installatie van een digitale meter is gratis. Het zal ongeveer 15 jaar duren vooraleer elke Vlaming een digitale meter 
in huis krijgt. Andere kosten die een digitale meter met zich meebrengt, zitten verwerkt in de nettarieven. 

6 Wat verandert er voor eigenaars van zonnepanelen?
De digitale meter draait niet fysiek terug, maar virtueel. Je kan er voor kiezen om niet langer het prosumententarief te 
betalen (zoals vroeger het geval was), maar enkel nog de netkosten op basis van de werkelijke afname (dit wordt op 
lange termijn de nieuwe regeling voor iedereen). Vanaf 2021 vervalt de keuze voor het prosumententarief. 
Eigenaars van zonnepanelen die vóór 2021 voor het prosumententarief kiezen, vallen nog hoogstens 15 jaar onder dit 
systeem. Daarna schakelt iedereen over op het nieuwe systeem.

7 Wat verandert er voor klanten met een budgetmeter?
Digitale budgetmeters kunnen volledig online worden beheerd. 
Wie dat wil kan voor een oplaadbeurt nog steeds bij het OCMW of in de kantoren van Fluvius terecht.

8 Bedreigt een digitale meter mijn privacy?
Data zijn altijd volledig versleuteld en beschermd. 
Bovendien blijf je als netgebruiker altijd zelf eigenaar van jouw meetgegevens. 

Kortom: met een digitale meter moet je minder en kan je meer.

Meer info nodig? Surf naar digitalemeter.be



L09

Vlaanderen
is energie

DEPARTEMENT
OMGEVING

“Just
 niks.”

Een digitale energiemeter,  
moet ik daar iets voor doen?

Helemaal niets. Met een digitale meter moet je minder en kan je meer.

Voor een antwoord op al je vragen, surf naar 
digitalemeter.be

Klantencontact De Watergroep 

De Watergroep heeft voor alle vragen en meldingen van klanten één 
algemeen contactnummer: 02 238 96 99. 
Op basis van jouw postcode en de aard van de vraag kom je via dit nummer 
bij de juiste dienst terecht.

Dit nummer is buiten kantooruren eveneens doorgeschakeld naar de 
wachtdienst. 

Met alle mondelinge vragen i.v.m. de Watergroep kan je enkel 
telefonisch contact opnemen via dit nummer. 
Klantendienst West-Vlaanderen is ook bereikbaar via e-mail: 
info.west.vlaanderen@dewatergroep.be

Infoavond renoveren 

Donderdag 3 oktober 2019 om 19u30 in zaal Lindelei
Een organisatie van de Woonwinkel i.s.m. Woonwijs, de renovatiecoach en vzw Effect

Verdere informatie via ‘t Gazetje, de gemeentelijke website en Facebook

Oktober: maand van bevolkingsonderzoek borstkanker

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming! 
Neem van je 50ste tot 69ste elke twee jaar een screeningsmammografie.

Meer info: www.mijngezondheid.be
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Premie in de kijker

De installatie van 
een veilig (water) verwarmingstoestel of 
werken in de woning om de elektrische installatie 
te verbeteren.

Elke eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder kan de premie 
aanvragen.
Indien de premie wordt aangevraagd voor een meergezinswoning, 
kan de premie ook worden aangevraagd door de syndicus of 
vereniging van mede-eigenaars.

Welke werken komen in aanmerking?

Installatie van een veilig (water)verwarmingstoestel:

- Installatie van een centraal gesloten (= type C) verbrandingstoestel voor verwarming of sanitair warm water.
- Installatie van een decentraal gesloten (= type C) verbrandingstoestel voor verwarming of sanitair warm water.
- Installatie van een warmtepomp (niet geschikt voor actieve koeling) voor verwarming of sanitair warm water.
- Installatie van een warmtepompboiler of zonneboiler met na- verwarming via een elektrische weerstand of 
gesloten (= type C) verbrandingstoestel voor sanitair warm water.

Verbetering van de elektrische installatie: de woning voorzien van stroom en/of telecommunicatie.

Welke voorwaarden worden gesteld?

- De woning is een bestaande woning met bouwdatum ouder dan 20 jaar.
- Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag niet meer dan € 1000 bedragen.
- De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer.
- Eigenaar-verhuurders engageren zich om de woning voor een periode van minstens 3 jaar te verhuren en de huurprijs 
tijdens die periode niet te laten stijgen (jaarlijkse indexering is wel toegestaan).
- Eigenaar-bewoners hebben een inkomen van maximaal:
 € 30.000 voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 € 35.000 voor een alleenstaande gehandicapte
 € 40.000 in alle andere gevallen, vermeerderd met € 2.000 per persoon ten laste. 
Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraagdatum is hiervoor bepalend. 
- Indien er een centraal stooktoestel (bv. centrale verwarmingsketel op gas, mazout…) wordt geïnstalleerd, 
moet dit door een erkend keuringsorganisme worden goedgekeurd.
- Indien er een decentraal stooktoestel (bv. gas- of mazoutkachel) wordt geïnstalleerd, moet de conformiteit door de 
aannemer worden aangetoond (document van de aannemer).
- Indien er werken worden uitgevoerd aan de elektrische installatie, moet de elektrische installatie door een erkend 
keuringsorganisme worden goedgekeurd.
- Het aankoopbewijs is maximum 1 jaar oud, maar mag niet ouder zijn dan 1/1/2016.

Bedrag van de toelage

De premie bedraagt maximaal 20% van de aanvaarde kostprijs met een maximum van € 700 voor de installatie van een 
veilig (water)verwarmingstoestel en een maximum van € 300 voor werken aan de elektrische installatie. 
De premie kan voor elk van beide categorieën werken slechts 1 keer worden aangevraagd in een periode van 10 jaar.

Hoe aanvragen?

Om van deze premie te kunnen genieten moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de woonwinkel in het 
gemeentehuis samen met de verplichte bijlagen.

Meer informatie over de premie bij de Woonwinkel
Fanny Seurinck 
Telefoon: 051 33 63 04 - E-mail: woonwinkel@lendelede.be
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Bezige kantenNoord Zuid

N Engagement van hier voor ginder. Zo kan je de Noord-Zuidraad ook omschrijven. Dankzij kleine 

initiatieven geld in het laatje krijgen om dan ook door kleinschalige projecten mensen in het 

Zuiden meer kans op een beter leven te geven. Straks bestaat de Noord-Zuidraad 10 jaar! Een 

decennium van inzet waar de wereld een beetje beter van wordt. Misschien ook iets voor jou?

Anak Bangsa Indonesia* vzw opent weeshuis

Mia Fournier en Etienne Vandewaetere brengen hoopvol nieuws!

Vooraf 
Een goede kennis vertelde zijn verhaal en vroeg ons om samen kinderen, kinderen zonder papa en mama, te helpen. 
Ons antwoord was ‘ja’.

Surakarta, 7 juli 2019
Na maanden hard labeur is de opening van ‘ons’ weeshuis ‘CHILDREN’S HOUSE OF HOPE’ een feit. 
Je moet weten dat we het gebouw pas begin dit jaar in ons bezit kregen en dat voor minstens 18 jaren. 

Mede dankzij de steun van vele Lendeledenaren was het mogelijk om snel het dak te herstellen, de vloer te bedekken, 
kamers te schilderen en bedden te plaatsen, een waterpomp met reservoir aan te kopen, een waterkoeler en een 
rijstkoker. Het hekken rondom het huis kreeg een likje verf en er is een tuintje. 
De waterput voorziet de ganse straat van gratis water. Graag willen we een keuken en leslokaal erbij, de slaapkamers 
verder aankleden ... én straks een 30-tal weeskinderen een toekomst schenken.

Duizenden jongens en meisjes verloren van de ene dag op de andere hun ouders door de grote tsunami. Kinderen niet 
zoveel anders dan bij ons, met verbeelding en zin om te spelen. Maar door hun dagelijkse problemen moeten ze zien 
te overleven. 
Dat is waar wij iets aan willen doen. Kansen geven, met respect. Niet pamperen maar hen opvoeden in hun eigen, mooie 
Indonesische leefwereld. De lesgever van de kinderen wordt iemand die zélf wees is. 
Zijn echtgenote zal helpen met pedagogische taken. 

Het is onze taak om hen met alle mogelijke middelen te ondersteunen en - daar gaat het ’m uiteindelijk om -
zoveel mogelijk kinderen een toekomst te kunnen bieden. Dat kan alleen als we op jouw steun kunnen rekenen.

* Anak Bangsa Indonesia betekent ‘kinderen van Indonesië’
https://anakbangsaindonesiabelgiumvzw.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/abibevzw/
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Noord-Zuidraad bestaat 10 jaar!

Deze raad formuleert adviezen aan het gemeentebestuur inzake ontwikkelingssamenwerking en helpt kansen creëren 
voor mensen in het Zuiden. Daarbij biedt de Noord-Zuidraad vooral steun aan projecten van mensen uit Lendelede.

Schepen Rudy Rommens, waarnemend voorzitter Jacques Vandecasteele en secretaris Delphine Martin worden 
bijgestaan door 26 actieve leden. Hierin zitten leden die hun project vertegenwoordigen, vertegenwoordigers van een 
politieke partij en mensen die zich belangeloos willen engageren voor het Noord-Zuidbeleid in onze gemeente.

Eind 2018 werden er 8 projecten goedgekeurd: Anak Bangsa Indonesia vzw (Indonesië), schoolproject in Mbardiem 
(Senegal), ECASSEF (Ecuador), Child Welfare Chitwan (Nepal), Periyar Colony (India), Hands Together (Senegal), 
project voor de straatkinderen in Kicukiru (Rwanda), project in Tamil Nadu (India).

De Noord-Zuidraad komt 4 à 5 keer per jaar samen. Jaarlijks organiseert onze Noord-Zuidraad 2 grote activiteiten om 
geld in te zamelen voor deze projecten: een bar op de rommelmarkt en een pannenkoekenfestijn in november.

Wie interesse heeft om zich te engageren voor de Noord-Zuidraad en/of een project heeft of wil opstarten in het 
Zuiden en hiervoor subsidies wil aanvragen, kan contact opnemen met secretaris Delphine Martin via 
noordzuidraad@lendelede.be of 051 30 34 14.

Nieuwe omheining voor de NDIOR gemeenschap in Senegal

Jenny Depaepe en Walter Delmotte onderhouden al sinds 
2012 goede contacten met de NDIOR gemeenschap uit 
Mbardieme / Diouroup – het Sahel binnenland van Senegal.

Tijdens hun vorige project “Jardin de Flandre“ maakten ze 
reeds kennis met de directie van het plaatselijk basisschooltje 
waar er 120 kinderen les volgen. Jenny en Walter waren 
onder de indruk van hun motivatie en besloten te helpen bij 
de verdere uitbouw van het schooltje.

Het ministerie van onderwijs bouwde er enkele stenen leslo-
kalen zonder enige sanitaire voorziening waardoor de school-
site werkelijk primitief is. Met de hulp van een bevriende 
sponsor bouwden Jenny en Walter in 2017 een klein sanitair 
blok dat goed functioneert en onderhouden wordt. 

De school ligt in de brousse, in volle savannegebied en is volledig toegankelijk voor iedereen gezien er totaal geen 
omheining is. Een omheining is noodzakelijk wegens de vele gevaren en ongemakken: een sluipweg naast de school, de 
kinderen kunnen de school ongezien ontvluchten, de school is een gemakkelijk doelwit voor inbraken, dieren kunnen 
op de schoolterreinen,… 
Om dit te verhelpen lanceerden Jenny & Walter in 2018 een nieuw project, onder andere dankzij de steun van de 
Noord-Zuidraad Lendelede. Het is de bedoeling de ganse schoolsite te omheinen met een stenen muur. 
De bevolking en ouders werken samen om deze omheining te realiseren en hopen dat dit project eind 2020 volledig 
klaar is! 

Pannenkoekenfestijn 2019

Op zondag 24 november 2019 vanaf 14u in GC Den Tap. 

In hartje herfst is het tijd voor het lekkere ‘PANEKUK’ of Pannenkoekenfestijn. 
Smul mee en toon je hart in hartje herfst voor ’t Zuiden van Lendlee! 

Voor de liefhebbers: er is opnieuw bingo met mooie prijzen. 

Kaarten verkrijg je in de bib, bij de leden van de Noord-Zuidraad 
en via noordzuidraad@lendelede.be.
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Op stapel !            
Samen.... 
Zonnige terugblik op een prachtzomer!

Terugblik

    Onze gemeente kan terugblikken op een prachtzomer. 
    Dat had niet alleen te maken met de vele uren zonneschijn maar ook met de 
      organisatie  en inzet van zoveel mensen om jong en oud te laten genieten, dichtbij huis.

Schatten van Vlieg vermaakte de leesgrage schatjes van kinderen.
Roefel deed jonge harten sneller slaan.
De Skalulfeesten hielden de beat aan en nam jong en oud op sleeptouw.
Het Belgisch Kampioenschap was een wielerfeest. Snelheid op pedalen, maar Lendelede niet gepakt! 

Jong en oud ook te zien op de kermis. Hoe je ook draait of keert. Wie jong is, kraait van plezier. 
Wie oud is, geniet van het jonge geweld en waagt evengoed een kans.

Ook op de pedalen werden kansen gewaagd, strategie afgesproken, bochten genomen en vooral nadien veel bijgepraat. 
Lendlee Koerse, de evenknie van de Tour. Geen wonder dat Karl Vannieuwkerke straks in Lendelede komt spreken…

Meer moet dat niet zijn.
Maar het mag er altijd zijn… die heerlijke zomers van Lendelede! 

T



Zonnige terugblik op een prachtzomer!



Op stapel !            Samen.... 
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Het Belgisch Kampioenschap Nieuwelingen in Lendelede, dat was: 369 koerspakketten, 75 medewerkers, 5 km nadars, 
1000 bezoekers en 30 seingevers. Heel wat bedrijvigheid dus op 28 juli in onze gemeente voor dit geslaagd wielerfeest.
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Bezige kantenBezige kantenB Bezig blijven, is de boodschap. En dat kan gelukkig in veel hoekjes en kantjes. 

Een	goed	boek	lezen	als	het	weer	wat	tegenvalt.	Een	fikse	boswandeling	bij	beter	weer	of	

lekker sneukelen tijdens de wintersneukeltocht. Na een actieve zomer geen reden dus om ‘niets’ 

te doen…

Seniorenwijzer

Yoga voor senioren

De lessenreeks yoga voor senioren staat onder begeleiding van een ervaren lesgever. 
Het is aangewezen om gemakkelijke, losse kledij te dragen en een handdoek mee te brengen. 
De lessenreeks start op donderdag 3 oktober 2019 van 10u tot 11u15 in de polyvalente zaal van de gemeentelijke 
sporthal.  Voor alle inlichtingen kan je terecht bij Georges Gheysens op 051 30 41 24 of georges.gheysens@telenet.be. 
Inschrijvingen ter plaatse. 

Seniorenfeest

Het seniorenfeest is een vaste waarde. In samenwerking met de Lendeleedse Seniorenraad organiseert de 
cultuurdienst op maandag 18 november de volgende editie in GC Den Tap.

Op het programma:  ‘Showtime’ met Hugo Symons, Micha Marah en het showballet Showcase.

Aanvang: 14u  -  Inkom: € 6
Meer info bij Wim van de cultuurdienst - 051 31 58 70



Pro

Pro

L18       

Jeugd

Roefel was super!

Altijd weer is het een evenement vol verrassingen. Iets meemaken wat je anders nooit kan zien, doet een kind dromen 
van zijn of haar toekomst. 
Lendelede terug in volle actie. 
En natuurlijk een hartelijke dankjewel aan alle mensen die onze jeugd zo’n speciaal en inspirerend moment gaven!

foto’s: Eric Debersaques
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Dag van de jeugdbeweging speelt! 

Vrijdag 18 oktober 2019 fietst, tramt, treint en bust jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts 
en -sjaaltjes door het land.

Op die manier vieren we het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 
kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen. 
In de vroege morgen kunnen alle jongeren van een jeugdbeweging aan het gemeentehuis de dag starten met een ontbijt. 
Na school krijgen kinderen de kans om deel te nemen aan de pleinspelen. 

       Noteer alvast in jouw agenda
     Zaterdag 30 november
   SINTERKLAASSHOW in GC Den Tap

Jeugd speelt op veilig?

Alle jeugdverenigingen kregen een geel fluohesje 
als geschenk van de jeugdraad.

“Soms zijn het lange wachttijden maar jullie zijn er altijd!” – meisje, 18 jaar 

“Ze luisteren en ze vinden zeker goede oplossingen 
maar als je wilt chatten raad ik Awel niet aan want het is meestal volzet.” 

– meisje, 15 jaar

Jongeren contacteren massaal Awel, de Nederlandstalige hulplijn voor kinderen en jongeren in België. 
Vaak staan ze erg lang in de wacht. Zonde, want bijna allemaal voelen ze zich stukken beter na het gesprek.

Awel zoekt extra vrijwillige beantwoorders.
We hebben je nodig. Surf naar www.awel.be

VAN DEDAG

JEUGDBEWEGING

18 OKTOBER 2019

V.U. Erwin Cools, 2000 Antwerpen • foto Jan Van BostraetenBEKIJK DE ACTIES IN JE BUURT OP WWW.DAGVANDEJEUGDBEWEGING.BE
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Bibliotheek

Hoogtepunten in oktober: niet te missen in de bib!

Sportverslaggever Karl Vannieuwkerke 
dinsdag 22 oktober om 20u in Lindelei

15 jaar Vive le Vélo! Wat is de succesformule van dit programma? 
Voor welke uitdagingen staat het wielrennen vandaag en in de toekomst?

Inkom: €5 

Verwenvoormiddag in de bib
zaterdag 19 oktober doorlopend van 9u30 tot 12u 

Als bibliotheekfan ken je onze bib vanbinnen en vanbuiten, 
maar je kent wellicht nog wel een vriend,
buur of kennis die nooit in de bib kwam? 
En je vindt dat, net als ons, een zonde?
We verwennen niet enkel jou maar ook iemand, 
die je meebrengt en die zich die dag gratis lid kan maken 
en 1 jaar lang mag profiteren van duizenden boeken, 
dvd’s en tijdschriften.
Bovendien plannen wij verrassende activiteiten voor klein en 
groot en serveren we de allerlekkerste hapjes en drankjes.
Afspraak op zaterdag 19 oktober van 9u30 tot 12u.

Winterkwaaltjes… hoe kun je ze vermijden?
Donderdagnamiddag 24 oktober om 14u in de bib

Nu het weer herfst is en hoesten, snotneuzen en 
bijhorende zakdoeken ons doen en laten bepalen, is het 
tijd om eens na te denken hoe we gezond de winter 
doorkomen zonder gebruik te maken van al te veel an-
tibiotica. 

Apotheker Diederik Dubois zal ons hierbij op weg hel-
pen en bezorgt ons onmisbare tips om deze vervelende 
en niet altijd onschuldige kwaaltjes te voorkomen. 

Inkom gratis.
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Leesclub bib Lendelede

Op 9 mei 2019 vierde de leesclub haar 15-jarig bestaan. Op 6 mei 2004 werd onder impuls van Chris Baert, 
Hedwig Werbrouck, leden van de beheerraad van de bib en de bibliothecaris Myriam Verfaillie gestart met een leesclub, 
ondersteund door de bibliotheek van Lendelede.

In de loop van de jaren veranderde de samenstelling maar nog altijd zijn de leden enthousiast. 
De leesclub komt vier keer per jaar op een donderdagavond samen om bij een knabbeltje en een drankje een boek te 
bespreken; ondertussen werden al 60 boeken gekeurd en gesmaakt.

De leden van de leesgroep, zittend van links naar rechts, Mirèse Lazeure, Monique Heindryckx, voorzitster Jenny 
Depaepe en Johanna Defoort; staande: Ann Herman, Chantal Hillewaere, Viviane Wambeke, Rita Defoort, Caroline 
Claeys, Conny Christiaens, bibliothecaris Myriam Verfaillie, Roos Vanderstichele en Rika Declerck. 
Verontschuldigd: Godfried Allegaert.

Voorleesweek 16-24 november 2019

De voorleesweek staat dit jaar in het teken van voorleesrituelen. We willen heel graag weten wat jullie ritueel is. 
Voor het slapengaan? Met natte haartjes? Altijd in pyjama? Op het potje? 
Wat is jullie gewoonte thuis, in het kinderdagverblijf, op school, in de bib?

Want… vroeg beginnen met voorlezen heeft alleen maar voordelen: grotere taalvaardigheid, goede sociaal-emotionele 
en creatieve ontwikkeling, een betere start op school,... Baby’s genieten van de knusse momenten, waarop een 
vertrouwde stem verhaaltjes, versjes en liedjes brengt. 

Ontdek ons babyhoekje in de bib met kleurrijke badboeken, knisperboeken en kartonboeken. 
Gratis te ontlenen voor 4 weken. Of wat dacht je van een dvd met Bumba, Tik Tak of Plop in de hoofdrol?

Meer info vind je www.lendelede.bibliotheek.be
Voorleestips en filmpjes vind je op 
www.voorleesweek.be
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Sportkampen herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie, van 28 oktober t.e.m. 31 oktober 2019, zijn er opnieuw sportkampen voor kleuters en 
kinderen van het lager onderwijs. 
Het kleutersportkamp staat open voor kleuters van het 1e tot en met het 3e kleuter (vanaf °2016) van 13u30u 
tot 16u30. Er wordt gratis opvang aangeboden in de sporthal van 12u30 tot 13u30 en van 16u30 tot 17u30.
Van 9u tot 12u is er ook een sportkamp voor het lager onderwijs. 
Er wordt gratis opvang aangeboden in de sporthal van 8u tot 9u en van 12u tot 12u30.
Inschrijven voor de sportkampen kan vanaf maandag 30 september om 9u via de webshop. 
Zie hieronder voor meer uitleg.

Gemeentelijke webshop

Voor tal van activiteiten kan je voortaan inschrijven via de gemeentelijke website. Ook voor de sportkampen zullen alle 
inschrijvingen in de toekomst via deze webshop verlopen. Daaraan is ook onmiddellijk het betalingssysteem gekoppeld. 
Op de webshop kan je een account aanmaken. Je kan je kinderen koppelen aan je eigen account en zo 1 login maken 
per gezin. 

Account aanmaken: www.lendelede.be/webshop

Lees aandachtig de werkwijze (bij GSM-gebruik staat dit onder de pictogrammen) 
om een account aan te maken. Maak een account aan als ouder, bij ‘relaties’ kan je je 
kind toevoegen. Inloggen met gebruiksnaam en wachtwoord.
Eenmaal een account aangemaakt, kan je via het luik ‘inschrijven voor 
activiteiten’ een keuze maken en je inschrijving realiseren. 
Volg de inschrijvingsprocedure met daaraan direct gekoppeld de betaling.  
Zorg ervoor dat je een kaartlezer bij de hand hebt.

Wintersneukeltocht

Op zondag 15 december kan iedereen genieten van heel wat animatie en allerlei versnaperingen tijdens de winter-
sneukeltocht van ca. 5 km doorheen Lendelede. De wandeling start om 16u aan GC Den Tap. Inschrijven kan vanaf 15u. 
Deze activiteit is een organisatie van de Sportraad i.s.m. de Sportdienst en de Cultuurdienst.

De sporthal onder dak met een splinternieuw dak!

Begin juni 2019 zijn de afbraakwerken van het dak van de sporthal gestart. Het 
oude dak en de verlichtingsarmaturen waren dringend aan vervanging toe. 
Ondertussen zijn de werken klaar. Het nieuwe dak bestaat uit betere isolatie en 
steeldeck, waardoor de akoestiek en temperatuur in de zaal sowieso veel 
verbeterd is. De nieuwe verlichting bestaat uit armaturen met 3 LED lampen, die 
in 2 standen kunnen gebruikt worden. Het ventilatiesysteem zorgt voor afzuiging en aanvoer van verse lucht tijdens 
druk bezette weekenden.

Proficiat! Jeugdig sporttalent scoort 
grote ogen!

Op 28 juli zette de Gemeente Lendelede de prestaties van 
de Lendeleedse sporters Robbe Demets en Alec Segaert in 
de kijker. 

Robbe behaalde een zilveren medaille met judo en Alec is 
4e geworden in de tijdrit en wegrit van het European Youth 
Olympic Festival in Baku.

Sportiever
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Bezige kantenSociaal Thuiskomen !S Leven is meer dan overleven. Leven betekent informatie opdoen over wat mogelijk is, waarop je 

recht hebt en hoe je in deze samenleving, onze gemeente, mee-leeft. Dat is belangrijk. 

Voor je eigen welzijn maar ook voor onze gemeente. 

Daarom blijft het OCMW Lendelede je graag informeren. 

Toneelstuk “Geluk op grootmoeders wijze”

Maandag 4 november om 14u. Gratis activiteit in de Grote Zaal van De Leest in Izegem
 
‘Geluk op grootmoeders wijze’ speelt zich af in een cafeetje. Een groepje bevriende senioren houdt er wekelijks hun 
bijeenkomst. Op een ludieke manier brengen zij het thema geestelijke gezondheid naar voor. Aan de hand van de tips 
uit de ‘Fit in je hoofd’-campagne pakken ze hun eigen geestelijke gezondheid aan. Hoe blijf je als senior ‘fit in je hoofd’? 
De senioren van de Letterhoutemse Toneelgroep zullen i.s.m. het LOGO het toneel opvoeren. Dit initiatief wordt 
waargemaakt door het LAS regio Izegem – Ingelmunster - Lendelede en is gericht naar senioren en hun mantelzorgers.

Info en inschrijving: Sociaal Thuis (051 30 31 31 of hanne.delaere@lendelede.be en leen.vanderstichelen@lendelede.be)

Leefloonbedragen vanaf 1 juli 2019

Categorieën   Jaarbedrag Maandbedrag

Samenwonende persoon € 7.429,80 € 619,15
Alleenstaande persoon  € 11.144,72 € 928,73
Persoon met gezinslast  € 15.057,85 € 1.254,82

Geen schooltoelagen meer bij afdeling Studietoelagen!

De schooltoelagen zijn vanaf het schooljaar 2019-2020 geïntegreerd in het Groeipakket. 
Dit wordt automatisch berekend en uitbetaald door de uitbetaler Groeipakket waarbij je als burger bent aangesloten. 
De afdeling Studietoelagen zorgt nog steeds voor de toelagen van de studenten hoger onderwijs. 
Nieuwe aanvragen voor studietoelagen kan de student indienen sinds 1 augustus 2019. 
Liefst zoveel mogelijk digitaal via www.studietoelagen.be 
Loket kinderopvang - Dorpsplein 8, 8860 Lendelede - veerle.devos@lendelede.be of 051 30 34 14

Vrijetijdsparticipatie: Tussenkomsten in activiteiten van sport, jeugd en cultuur

Lendelede wil deelname aan jeugd-, sport en cultuuractiviteiten stimuleren, ook voor mensen die soms moeilijkheden 
ondervinden om dit te kunnen betalen. Sinds dit jaar kunnen we hiervoor gebruik maken van extra middelen van het 
participatiedecreet. 
Door dit decreet worden financiële middelen ter beschikking gesteld om de drempel tot deelname aan 
vrijetijdsinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen gedomicilieerd in 
Lendelede te verlagen. 
Dit vrijetijdsfonds wordt beheerd door het OCMW van Lendelede. 

Het reglement vrijetijdsparticipatie en het aanvraagformulier tussenkomst vrijetijdsfonds kan je downloaden 
via de website www.lendelede.be/vrijetijdsparticipatie. 
Het aanvraagformulier moet samen met de betaalde factuur bezorgd worden aan het OCMW. 
Bij goedkeuring wordt er 60% door het OCMW teruggestort. 

Meer info: Sociale dienst OCMW - Dorpsplein 8 - 8860 Lendelede - 051 30 34 14 - socialedienst@lendelede.be



L24

Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidNatuurlijk!

N Een toffe zomerbeleving in het bos maakt je meer bewust van wat natuur met je doet. Dat is best leuk en 

ontspannend, maar daar stopt het niet. Natuur onderhouden en zelf goed nadenken wat je doet in je tuin 

of achtertuin, maakt ons milieu nog diverser. En dat is goed nieuws voor de veerkracht, zowel voor mens als 

dier(tjes).

Mooie opkomst voor de 2de editie van Bosbelevingen

De mond-tot-mondreclame met positieve ervaringen over de 1ste editie van Bosbelevingen bracht heel wat mensen 
op de been. Het Patrijzenbos leefde dus in het weekend van 31 augustus en 1 september. Jullie waren massaal aanwezig 
en het concept viel in de smaak! De kinderen hebben zich “gejeund”. Toen de schaftklok klonk, konden de buikjes ge-
vuld worden met de overheerlijke spaghetti van Samentuin. Moe en voldaan werd de avond afgesloten met een rustige 
activiteit. De gezinsfilm “Ferdinand” werd gesmaakt door het publiek. Lekker knus bij elkaar, onder de sterrenhemel 
met op de achtergrond het ruisen van de bomen. Met dank aan Bosplus: het was het 6de jaar op rij dat we met hen 
samenwerkten. 

In het Patrijzenbos werden tenten opgesteld. Meer dan 50 personen, jong en oud, hebben de nacht doorgebracht in het 
bos. Bij het ochtendgloren konden we de innerlijke mens sterken met een stevig ontbijt. Ravotten in het bos in pyjama? 
Een aanrader! We sloten het weekend af met een begeleid spel met ‘zaadbommetjes’ door Lélé of een natuurwandeling 
met gids op de voormalige stortplaats. 

Een fantastisch beleef-weekend! De gemeente wil graag al haar partners bedanken voor hun medewerking aan dit eve-
nement: de Gezinsbond, Samentuin, Stadlandschap Leie en Schelde, Bosplus, Natuurpunt De Vlasbek en Lélé. Wacht niet 
tot een volgende editie om het Patrijzenbos te ontdekken. Speel er maar op los!

Er is nog nieuws in het verschiet. In oktober wordt het woonhuis van de site Vercaemer afgebroken wegens te bouw-
vallig. Ondertussen buigt de gemeente zich over de toekomstplannen van de site: hoe moet het eruit zien, wat moet er 
komen? Voorstellen of suggesties? Mail ze gerust naar milieudienst@lendelede.be 
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Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen!

Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin, heb je een boontje 
voor klimplanten of wil je graag kunnen snoepen van je tuin? Dan is de 
verkoopactie van streekeigen (fruit)bomen, struiken en kleinfruit van 
Natuurpunt zeker iets voor jou! 

Neem een kijkje op www.maakhetgroener.be. Alle soorten kan je aan-
planten op een beperkte oppervlakte, een grote tuin is geen must. 
Natuurpunt verkoopt de pakketten en de opbrengst gaat naar de 
aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving. Dubbele 
winst voor de natuur dus! Bovendien is er een afhaalpunt voorzien in 
Lendelede, superhandig! 

Week van het bos: Natuurloop in het Patrijzenbos

Al 3 edities op rij hebben jullie de uitdaging aangegaan en behaald. Lukt het dit jaar opnieuw om gezamenlijk 351 miles 
te lopen of te wandelen? Vorig jaar hebben meer dan 70 joggers en wandelaars samen de uitdaging aangegaan en 
behaald in het Patrijzenbos. Een knappe prestatie om dit te doen in één uur. Doen we het dit jaar nog beter? 

Wij dagen jullie uit om op zondag 20 oktober in 60 minuten 
gezamenlijk 351 miles te lopen in de natuur.

Dit hebben we:
- een bos met gezonde boslucht
- gratis sportaccommodatie
- een parcours van 1 km
- sportdrank en sportreep voor elke deelnemer

Dit hebben we nodig:
- enthousiaste joggers en wandelaars die verzamelen om 8u45 aan ingang 
Patrijzenbos (Kuurnsestraat, net voorbij Hoeve Vercaemer)

Jong en oud, ervaren joggers of beginnelingen, wandelaars, iedereen is van harte welkom. Elk rondje telt en samen berei-
ken we zeker 351 miles natuurlopen. Omdat we voldoende sportdranken en sportrepen willen voorzien is inschrijven 
verplicht. Inschrijven kan via de gemeentelijke webshop of via sportpromotie@lendelede.be. Deelnemen is gratis!
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidVeilig Verkeren

VHet is de nachtmerrie van elke ouder die zijn kind naar school stuurt:  slachtoffer worden van een verkeers-

ongeluk. Het gebeurt te vaak en te veel en elke keer is het een keer te veel. Daarom zet Lendelede in op 

een veilig komen en gaan naar en van school. Want kinderen zijn belangrijk en verdienen onze aandacht 

voor hun toekomst. 
Veilig naar school met de schoolfietsroutekaart 

Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je aangewezen fietsroutes naar de secundaire school, met vermelding van de 
aandachtspunten. De schoolfietsroutes zijn volledig digitaal raadpleegbaar, maar je kunt je traject ook afdrukken. 
De bedoeling van de toepassing is dubbel: de fietsveiligheid van de leerlingen verbeteren en hen aanmoedigen om meer 
met de fiets naar school te rijden. Je vindt op de kaart eveneens de bus- en tramlijnen en haltes. 

De website is een handig middel in de klas voor een les over kaartlezen of als aanknopingspunt voor een klasgesprek 
over veilig verkeer en mobiliteit. 
De toepassing is een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, met de steun van de secundaire scholen, 
gemeenten, politiezones en de Fietsersbond. 
Heb je een opmerking op de schoolfietsroutekaart? Meld het aan schoolfietsroutekaart@west-vlaanderen.be. 

Gemachtigde opzichters houden opnieuw toezicht

Ook dit schooljaar staan de gemachtigde opzichters weer paraat om de 
veiligheid van de schoolgaande kinderen te garanderen. 
De politie houdt toezicht op het kruispunt in Sente. 

De gemachtigde opzichters zijn aanwezig op deze kruispunten:
- Heulsestraat - Dorpsplein ( 7u45 – 8u25, 12u45 – 13u35), 
- Sint Jozefstraat - Stationsstraat en Nieuwstraat (7u55u – 8u25, 13u – 13u35)

Opzichters zijn opzichtig aanwezig om het verkeer te regelen, maar worden 
vaak vergeten als vrijwilliger. Met deze nogmaals superdank om alle kinderen 
veilig de oversteek van thuis naar school te laten maken.

Beloof om niet te snel te rijden

Overdreven snelheid is helaas een gekend fenomeen op onze Vlaamse wegen. 
Nochtans houden de meeste automobilisten zich wel degelijk aan de snelheidslimiet, 
ze hebben enkel een geheugensteuntje nodig dat positief rijgedrag aanmoedigt. 
Word daarom Control Cruiser en beloof aan vrienden en familie om niet te snel te rijden. 
Wil je de Control Cruiser in jouw straat bedanken voor het voorbeeldig rijgedrag? 
Kom een raambord ophalen in het gemeentehuis bij de dienst grondgebiedszaken!

Verkeersregeling Allerheiligenweekend ter hoogte van de begraafplaatsen
 
Op vrijdag 1 november 2019 van 7u tot 19u worden in de omgeving van de twee Lendeleedse begraafplaatsen 
speciale verkeersmaatregelen genomen om de drukte te kanaliseren. 
Daarom wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in de Sentestraat en de Ingelmunstersestraat:
Het is verboden op die dag de Sentestraat in te rijden vanaf het kruispunt met de Beiaardstraat tot aan het kruispunt 
met de Sint-Katharinastraat.Het is verboden op die dag de Ingelmunstersestraat in te rijden vanaf het kruispunt met de 
Pastoor De Beirstraat tot aan het kruispunt met de Rozebeeksestraat. 
Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je naar één van deze begraafplaatsen gaat ter herdenking van de 
overledenen.
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Bezige kantenUit in Lendelede

UKVLV
Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag 01/10, 
05/11 en 03/12 om 14u (‘t Trefpunt)
Neos
Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag 22/10 
en 26/11 (‘t Trefpunt)
Wandelen: elke donderdagnamiddag 
(vertrek 14u Burg. Vandemaeleplein)
Turnen: elke dinsdag van 8u30 tot 9u30 
(Sporthal)
Markant Turnclub High Intensity
elke dinsdagavond om 20u (sporthal DOC)
Okra
Kaartnamiddag: donderdag 10/10, 14/11 en 
12/12  om 14u30 (Foyer, GC Den Tap)
Crea: maandag 14/10, 4/11 en 9/12 om 14u 
(’t Trefpunt)
Linedance: vrijdag 4/10, 18/10, 8/11 en 22/1, 
6/12 en 20/12 om 14u45 (sporthal)
Ons Pensioentje
Kaartnamiddag: dinsdag 8/10, 12/11 en 10/12 
(Foyer, GC Den Tap)
Samana
Kaartnamiddag ‘Onder ons’: dinsdag 15/10 en 
19/11 (‘t Trefpunt)
Seniorensportclub
Turnen: elke dinsdag om 8u30 - 9u30 
(Polyvalente zaal Sporthal)
Sportdienst
Omnisport voor volwassenen: elke donderdag om 
19u15 (sporthal)
Yoga: elke woensdag vanaf 2 oktober (sporthal)
Seniorenraad
Yoga: elke donderdag om 10u 
(polyvalente zaal Sporthal)
Foto-vrienden
Workshop: donderdag 3 en 17 oktober, 9 en 
21 november, 5 en 19 december (’t Trefpunt) 

OKTOBER
Donderdag 3 oktober
 Woonwinkel i.s.m. Woonwijs en renovatiecoach  
 vanuit Leiedal - infoavond - Lindelei - 19u30
Vrijdag 4 oktober
 Unizo - kaarting 
Maandag 7 oktober
	 Okra	-	Laatste	fietstocht	2019	-	DOC	14u

Zondag 13 oktober
 Samana - Nationale Ziekendag - 
 Zaal Lindelei - 11u
Donderdag 17 oktober
 Neos - Voodracht door psycholoog Manu  
 Keirse “Hoe elkaar helpen bij rouw en verlies”
Vrijdag 18 oktober
 Jeugddienst - Dag van de jeugdbeweging -  
 Ontbijt aan het Gemeentehuis - 7u tot aan de  
 schoolbel
 Buren bij Kunstenaars - DOC
Zaterdag 19 oktober
 Bibliotheek - Verwendag
 Buren bij Kunstenaars - DOC
 G.L. Jazz Club - Jazzconcert The Crooktown 
 Jazzband met gastmuzikant
Zondag 20 oktober
 Buren bij Kunstenaars - DOC
 Milieu- en sportdienst - 100 miles Natuurloop  
 - Patrijzenbos - 8u45
Maandag 21 Oktober
 Okra - voordracht “onze ogen, ons kostbaarste  
 bezit” - Trefpunt - 14 uur
Dinsdag 22 oktober
 Bibliotheek - Voordracht door sportverslaggever  
 Karl Vannieuwkerke - Zaal Lindelei - 20u
Donderdag 24 oktober
 Bibliotheek - Voordracht ‘winterkwaaltjes’ door  
 apotheker D. Dubois - in de bib - 14u
Vrijdag 25 oktober
 KWB - Café Mangé - Zaal Lindelei - 19u
 Kohané - Leo en Lena - GC Den Tap - 20u
Zaterdag 26 oktober
 Veilig evenementen organiseren - Trefpunt -  
 10u - 12u
 Kohané - Leo en Lena - GC Den Tap - 20u
Maandag 28 oktober
 Okra - Wandelen om 14u (DOC)
Woensdag 30 oktober
 Bibliotheek - Spelletjesnamiddag voor de jeugd  
 - in de bib - tussen 14u en 16u
 Kohané - Leo en Lena - GC Den Tap - 20u
Donderdag 31 oktober
 Pasar - Halloweentocht

NOVEMBER
16 tot 24 november 
Bibliotheek voorleesweek 

Vrijdag 1 november
 Kohané - Leo en Lena - GC Den Tap - 20u
Zaterdag 2 november
 Kohané - Leo en Lena - GC Den Tap - 20u
 Foto-vrienden - Projectie fotomontage - 
 Middenschool Lendelede
Zondag 3 november
 Foto-vrienden - Projectie fotomontage - 
 Middenschool Lendelede
Maandag 4 november
 Sociaal Thuis - ‘Geluk op grootmoeders wijze’ -  
 De Leest Izegem - 14u 
Woensdag 6 november
 Bibliotheek i.s.m. Seniorenraad - Digi-café -
 in de bib - 14u
Vrijdag 15 november
 KWB - Gezelschapsspellenavond - 
 Zaal Lindelei
Maandag 18 november
 Cultuurdienst - Seniorenfeest - GC Den Tap  
 14u
Donderdag 21 november
 Neos - Eucharistieviering en lezing door Els  
 Messelis ‘Levenskwaliteit en 70-plus zijn: een  
 goede match?!’
Zondag 24 november 
 Noord-Zuidraad - Pannenkoekenfestijn - 
 GC Den Tap - 14u
Maandag 25 november
 Okra - Wandelen om 14u (DOC)
 Samana - Themanamiddag - Trefpunt - 14u

DECEMBER
Donderdag 5 december
 Bibliotheek - Bijeenkomst van de leesclub rond  
 het boek ‘De acht bergen’ van Paolo Cognetti - 
 in de bib - 19u30
Zaterdag 7 december
 G.L. Jazz Club - The Phoenix Jazzband
Zondag 8 december
 KWB - 20e editie mountainbike - Sporthal  
 Lendelede
Zondag 15 december
 Sportraad i.s.m. sport- en cultuurdienst - 
 Wintersneukeltocht - GC Den Tap - 16u
Maandag 16 december
	 Okra	-	Wandelen	en	koffietafel
Vrijdag 27 december
 Samana - Kerstviering - Den Tap - 14u

Filoutjeskoers: wielerwedstrijd zondag 13 oktober
Organisaties KBWB – Cycling Vlaanderen 

11de Grote Sluitingsprijs voor Nieuwelingen KBWB-CvV 
Vertrekpunt:  Café ’t Nieuw Paradijs, Dorpsplein 26 om 16u   

Parcours: Dorpsplein, rechtdoor: Izegemsestraat, linksaf Oudstrijderslaan, rechtsaf: Winkelsestraat, 
naar kruispunt “Ondank”, linksaf Kortrijksestraat richting Sint-Katharina, linksaf Processieweg, 

linksaf: Heulsestraat naar aankomstlijn, dat voor 13 identieke ronden.
 Afstand per ronde: 4,55 km. Aantal ronden: 14 ronden. Totale afstand:  63,70 km.

Aankomstpunt:   Café “De Kluisberg” , Heulsestraat 42,  omstreeks 17u40
Organisatie:   Kon. Veloclub Lendelede Sport vzw



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  pz.vlas.lendelede@police.belgium.eu 
051 33 77 70 maan- tot vrijdag 9u-11u30
1701  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 van wacht    1733
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 635 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

Alle lokale openbare diensten (gemeente/OCMW) zullen gesloten zijn op: 
Vrijdag 1 november (Allerheiligen)

Zaterdag 2 november (Allerzielen) - er is wel maaltijdbedeling
Maandag 11 november (Wapenstilstand)

Dinsdag 24 december vanaf 12u (Kerstavond) - er is wel maaltijdbedeling
Woensdag 25 december (Kerstmis)

Donderdag 26 december (Tweede kerstdag)
Dinsdag 31 december vanaf 12u (Oudejaarsavond) - er is wel maaltijdbedeling

Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaar) - Donderdag 2 januari 2020 (Tweede nieuwjaar) 

De volgende gemeenteraden zijn gepland op 
donderdag 24 oktober, 21 november en 

19 december

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling: 4 december

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


