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Voorwoord

V
Net zoals die van 1976 zullen we de zomer van 2018 met z’n allen blijven herinneren.
Warm en droog en als we het mogen geloven komen er nog veel dergelijke zomers. 
De veelbesproken klimaatverandering laat zich voelen.

100 jaar geleden hadden onze inwoners andere bekommernissen. 
Het eindoffensief was ingezet wat uiteindelijk resulteerde in de wapenstilstand van 11 november 1918. 
We zullen dit herdenken met de nodige luister. Het planten van een vredesboom zal een blijvende herinnering zijn.

Mensen van toen zouden aardige ogen opentrekken als ze het huidige bruisende Lendelede zouden ontdekken. 
Overal geplaveide straten, elektriciteit, riolering, openbare verlichting en mooie gebouwen. 
Voedsel en kledij in overvloed. Machines in alle vormen en maten.
De laatste 50 jaar is de welvaartstijging ongeëvenaard. 
Ook info is er in overvloed, naast ons magazine Lendelééft en de geschreven pers is er een onophoudelijke overdonde-
rende stroom aan info via radio, tv en het internet dat dag en nacht een explosie aan (fake) news brengt via Facebook, 
Instagram, WhatsApp, Twitter en ga zo maar door. De strijd om de ‘likes’ wordt dagelijks gevoerd.
Ook als gemeente blijven we niet achter. Onze gemeentelijke nieuwsbrief is een schot in de roos en op Facebook 
volgen ons meer dan 33% van de inwoners. Hiermee staan we op 4e plaats in Vlaanderen!

Straks zijn er de gemeenteraadsverkiezingen waarin we met velen ons engageren om het verder waar te maken. 
Ons democratisch model werkt uitstekend gezien de puike resultaten van de laatste 100 jaar.
Laat ons gebruik maken van onze democratische burgerplicht wat een waar voorrecht is en laat ons de mensen 
erkentelijk zijn die hiervoor gestreden hebben.

Maar het werk gaat verder want vele nieuwe uitdagingen komen er aan. Genoeg te doen dus voor de toekomst.

Geniet ondertussen van deze ‘papieren Lendelééft’ boordevol info.

Rudy Rommens
Schepen van financiën, leefmilieu, patrimonium, 

gelijke kansenbeleid en ontwikkelingssamenwerking
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Help je ons aan leuke foto’s van Lendelede?

Van de eerste Lendeleeft 2019 willen we weer iets 
speciaals maken. 
We doen een oproep aan alle inwoners van Lende-
lede, foto-amateurs, die van markante gebeurtenissen 
markante foto’s hebben gemaakt tijdens 2018.
Een selectie hiervan publiceren we graag in de 
Lendeleeft van januari ’19.

Meer info en foto’s kun je doorsturen naar 
Nele Declerck (cultuur@lendelede.be).



Het nieuwste nieuws

H De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en dat maakt altijd nieuws in ons Nieuwste 

Nieuws. Wie kan een stem uitbrengen? Hoe verloopt het geven van een volmacht? 

Waar kun je terecht? Maar er is ook anders nieuws: Lendelééft bestaat 35 jaar en dat laten we niet 

onopgemerkt voorbijgaan!

Geboren
Amy Van Isacker,°17.05.2018 te Izegem
d.v. Maxim Van Isacker en Shany Verbeeck.

Jay Agten, °18.05.2018 te Izegem
z.v. Xander Agten en Lynn Corriez.

Eléonore Lesaffre, °18.05.2018 te Izegem
d.v. Brent Lesaffre en Delphine Martin.

Mathis Scheldeman, °27.05.2018 te Izegem
z.v. Niels Scheldeman en Melissa Coussement.

Frauke Maréchal, °27.05.2018 te Izegem
d.v. Benjamin Maréchal en Kimberly  Claeys.

Vic Vanhee, °15.06.2018 te Izegem
z.v. Frederic Vanhee en Lies Guillemyn.

Kobe Parmentier,°21.06.2018 te Izegem
z.v. Leroy Parmentier en Ine Van Belle.

Gracelyn Valcke, °27.06.2018  te Roeselare  
d.v. Damon Valcke en Sherilyn-Mae Van Rompaey.

Billie Troost, °03.07.2018 te Kortrijk
d.v. Dries Troost en Lien Samijn.

Mazarine Vandekerckhove, °13.07.2018 te Izegem
d.v. Brecht Vandekerckhove en Janne Vanneste.

Dré Strynckx, °17.07.2018 te Izegem
z.v. Kenny Strynckx en Gwendolyn D’Haeyere.

Babette Duvillier, °20.07.2018 te Izegem
d.v. Pieter Duvilier en Eline Deprez.

Kamiel Vanlangendonck, °29.07.2018 te Kortrijk
z.v. David Gonce en Lisa Vanlangendonck.

Mads Vandenbussche, °31.07.2018 te Izegem
z.v. Giovanni Vandenbussche en Kari Vandaele.

Laurien Ingelbeen, °30.07.2018 te Izegem
d.v. Thomas Ingelbeen en Hanne Denturck

Gehuwd
Kaleb Hundura en Evi Claesen
Martijn Vanwildemeersch en Elisa Pottie
Geoffrey Delaere en Sylvia Raes
Marijn Vandendriessche en Camille Degroote
Koen Fonteijne en Françoise Duyck
Karel Veranneman en Marie Coopman
Frankie De Meyer en Marina Vannoote

Overleden
binnen de gemeente

Roger Deprez, echtgenoot van Rosa Vandewiele
°04.01.1944 - †17.05.2018

Paula Coussens, weduwe van Honoré Roete
°29.12.1924 - †05.06.2018

Laurette Boelaert, echtgenote van Gaston Coppens
°16.09.1939 - †11.06.2018

Denisia Desmet, weduwe van Omer Vanackere
°10.09.1927- †30.06.2018

Jeanne Remmery, weduwe van Roger Hillewaere
°30.03.1929- †04.07.2018

Jacqueline Nuyttens
°11.12.1930- †27.07.2018

buiten de gemeente

Richard Vanlerberghe, echtgenoot van Godelieve Vyncke
°21.06.1930 - †19.05.2018

Gabrielle Demeulenaere, weduwe van Georges Vandaele
°23.11.1923- †17.07.2018

Martha Naert, echtgenote van Arthur Declercq
°09.05.1929- †18.07.2018

Willy Bekaert
09.01.1936- †22.07.2018
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Komende jubilea
60 jaar huwelijk
17 oktober: Palmer Banckaert- Yvette Duyvejonck
28 november: Lucien Delaey- Monique De Blaere

50 jaar huwelijk
20 december: Marcel Huysentruyt- Rhaïs Catteloin
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Voorbije jubilea

Roger Verhulst – Erna Yde 
(60 jaar huwelijk) 

Robert Lagae – Rosa Mortelé 
(65 jaar huwelijk)

Michel Pollet – Simonne Ovaere 
(60 jaar huwelijk) 

Stephaan Parmentier – Antoinette Viaene 
(60 jaar huwelijk) 

Jacques Remmerie - Martina Demeulemeester 
(50 jaar huwelijk) 

Georges Gheysens - Lena Vlieghe 
(50 jaar huwelijk) 

Hendrik Lepla – Rosa Samyn 
(50 jaar huwelijk) 

Etienne Dewulf - Magda Vandemaele 
(50 jaar huwelijk) 
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Gelukkige verjaardag…. Lendelééft!

Voor je ligt een speciale editie van Lendelééft… 
Het driemaandelijks gemeentelijk tijdschrift 
viert namelijk zijn 35e verjaardag! 

In 1983 zag de eerste editie van Info Lendelede 
het licht. Sindsdien verschijnt de gemeentelijke 
brochure 4 keer per jaar. 

Cecile Mestdagh richtte 35 jaar geleden het 
gemeentelijk infoblad op en was tot en 
met 2012 voorzitter van de redactieraad.  

Anno 2018 is Cecile nog steeds lid van de werk-
groep en haar dochter Ann Malysse nam de 
fakkel over en is nu al 6 jaar voorzitter. 

Even terug in de tijd. Eind 1982 richtte Cecile als 
toenmalige schepen van Informatie de redactieraad op. 

Die bestond toen uit 1 afgevaardigde per politieke partij, aangevuld met vertegenwoordigers van de verschillende 
adviesraden. 35 jaar later blijft die formule onveranderd. 

Ook de fundamenten van de infobrochure zijn nog 
steeds hetzelfde: Elke trimester informeert het blad 
over het reilen en zeilen van de gemeente. Er is steeds 
een cultuurkalender, nieuws uit de burgerlijke stand en 
de gemeenteraad. 

In de loop van de jaren onderging Info Lendelede een 
complete metamorfose. Er wordt heel wat meer info 
opgenomen. 

Het tijdschrift groeide van 12 pagina’s naar 28 pagina’s. 
De grootste wijziging is zonder twijfel het visuele 
aspect. 

Sinds oktober 1984 werden foto’s opgenomen. 

Vanaf 1992 was er een wijziging in de lay-out en 
stonden er meer foto’s gepubliceerd. 

In 1995 werd het logo op de cover in kleur afgedrukt 
en gebeurde de druk op steviger papier. 

In 2002 zag het blad er frisser en moderner uit. Vanaf toen werden veel meer foto’s gepubliceerd, wel nog steeds in 
zwart-wit. Doorheen de jaren werd er steeds beroep gedaan op drukkers uit Lendelede. 
Sinds 2013 verzorgt Wim Dierick de lay-out.

Naar aanleiding van de 25e verjaardag verscheen het hele tijdschrift voor het eerst in full colour en 10 jaar later is dat 
nog steeds zo. Tegelijkertijd veranderde de infobrochure van naam: Lendelééft was geboren. 
De nieuwe impuls kwam er dankzij de medewerking van Annick Vansevenant. 
Ze gaf de drang naar vernieuwing gestalte en tot op vandaag maakt ze nog steeds “werk van woorden”. 

Belangrijke berichten

De redactieraad in 1985
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Elke drie maanden een tijdschrift zinvol vullen is een 
opdracht die best in groep afgewerkt wordt. 
De maanden vliegen voorbij en het nieuws uit 
Lendelede blijft keer op keer komen! 

Cecile Mestdagh en Ann Malysse werkten als voorzit-
ter van de redactieraad samen met 4 burgemeesters: 
Roger Vandewalle, Jozef Messely, Georges Gheysens en 
huidig burgemeester Carine Dewaele. 

Ondertussen is de redactieraad toe aan de 5de redac-
tiesecretaris: Els Florin, Ingrid Desmet, Kimberly Hout-
tave, Natasja Mahau en sinds kort Nele Declerck. 
Els Florin was vrijwillig secretaris. De andere secreta-
rissen waren of zijn personeelsleden van de gemeente. 

Het zou ons te veel ruimte kosten om iedereen die de afgelopen 35 jaar gestalte gaven aan dit blad in de schijnwerpers 
te plaatsen. Het is echter dankzij hen dat het gemeentebestuur jaar na jaar de burgers kan blijven informeren. 

De samenstelling van de redactieraad wijzigde steeds door-
heen de jaren, maar altijd kon er gerekend worden op een 
harde kern werkers met een open en constructieve geest. 

Daarom langs deze weg nog een grote ‘dankjewel’ aan ALLE 
medewerkers! Zij die erbij waren en zij die op vandaag nog 
steeds lid zijn van de redactieraad. 

Wat de toekomst brengt, is nog even afwachten. Maar het 
blijft de bedoeling om dicht bij de mensen te staan. 
Via dit communicatiemiddel willen we blijvend bijdragen aan 
het welzijn van alle inwoners van Lendelede.

De redactieraad in 1995

De redactieraad in 2008

De huidige redactieraad
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In memoriam: ere-schepen Willy Bekaert

Op 28 juli 2018 nam Lendelede afscheid van ere-schepen Willy 
Bekaert. Hij heeft van 1977 tot en met 2000 mee het politieke 
leven in onze gemeente bepaald.
Als schepen was hij actief van 1983 tot en met 1997. 
De eerste 12 jaren had hij als 1ste schepen, de bevoegdheden 
openbare werken, middenstand, verkeer en lokale economie. 
De laatste 3 jaar was hij schepen van financiën.
Willy was graag gezien, positief ingesteld, kon met iedereen over-
weg. 
Zonder veel grootspraak was Willy een echte mensenvriend, op-
recht geïnteresseerd in het leven en de bezigheden van anderen. 
Hij was 30 jaar voorzitter van het wijkcomité De Knok. 

Na zijn politieke loopbaan werd hij voorzitter van Neos Lendelede, lid van de raad van bestuur van Neos provinciaal 
en lid van de algemene vergadering van Neos nationaal. 
Hij was, tot nu, de gewaardeerde ondervoorzitter van de gemeentelijke seniorenraad. Daarnaast was hij voorzitter van 
de Koninklijke Veloclub Lendelede Sport en bestuurslid van de Landelijke Gilde, Unizo en de Gezinsbond. 
Naast zijn grote inzet was Willy bovenal een familieman. Hij genoot van het samenzijn met zijn kinderen en kleinkinde-
ren. Ere-schepen Willy, je levensverhaal is geschreven. Het was een voorrecht om je gekend te hebben. 
Dank voor je inzet! Rust zacht! Adieu!

Echte ambachtsman of -vrouw? Vraag gratis een erkenning aan 

Vakmannen en -vrouwen kunnen een wettelijke erkenning aanvragen om hun ambachtelijke activiteit en knowhow te 
valoriseren. Ook in Lendelede zijn er zeker kleine bedrijven of zelfstandigen die in aanmerking komen voor dit label 
dat een belangrijke troef is: zo weten klanten dat ze te maken hebben met echte vaklui. Vooral in de sectoren voeding, 
luxeproducten, hout, textiel en meubelen wordt het label aangevraagd.
Wie kan het label krijgen?
 • Enkel ondernemingen met minder dan 20 werknemers
 • Activiteit heeft een authentiek karakter
 • Gebaseerd op handenarbeid, kwaliteit, traditie of innovatie.
Ook een gratis erkenning aanvragen?
Alle informatie staat op www.deambachten.be. Vul het inlichtingenformulier in en stuur het per post of via e-mail naar 
de Commissie Ambachtslieden (ambachtsman-artisan@economie.fgov.be).

Zitdagen Fedris 

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is een openbare instelling van sociale zekerheid. De opdrachten 
van Fedris hebben betrekking op de arbeidsongevallen en beroepsziekten in de privésector, op beroepsziekten binnen 
de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten en in beperkte mate op de arbeidsongevallen in de publieke sector. Je 
hebt een arbeidsongeval gehad? Je hebt vragen of je hebt hulp nodig? Een sociaal assistent van Fedris staat tot je dienst. 
Kortrijk
Kortrijks Sociaal Huis, Budastraat 27. Tel: 056 24 48 52.
Elke woensdag van 13.30u tot 16 u. 
Roeselare
OCMW-Dienstencentrum ‘Ten Elsberge’, Mandellaan 101. Tel: 051 24 60 50.
Elke 1ste maandag van de maand van 9u tot 11.30u. Geen zitdag in juli en augustus
Meer info: www.fedris.be. Tel: 02 506 84 72

Nieuwe wijkagent

Op 01/10/2018 gaat inspecteur Ignace Vlieghe met pensioen als wijkagent. Wij be-
danken hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren ten dienste van onze bevolking.
Inspecteur Wim Callewaert zal hem vanaf 01/10/2018 vervangen als wijkagent voor 
het centrum van de gemeente.
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Wil jij ook levens redden? 

Wist je dat ook jij orgaandonor bent? In België is namelijk iedereen orgaandonor. 
Tenzij je uitdrukkelijk verzet hebt aangetekend of als je familie geen akkoord geeft op het moment dat de vraag er komt. 
Daarom is het zo belangrijk dat je je laat registreren als orgaandonor. Je kan hiermee tot 8 levens redden! 
Jouw eigen wil is van tel. Je naasten weten hoe je over orgaandonatie denkt. 
Ga langs bij de dienst bevolking. De registratie is volledig gratis en je hulp is van onschatbare waarde. 

Priesterwissel

Pastoor Willy Bonte is priester gewijd op 29 juni 1968. 
Sinds januari 1995 was hij pastoor van onze parochie. 
Op 30 juni vierde hij zijn gouden priesterjubileum en nam hij tege-
lijkertijd afscheid van de parochie tijdens een eucharistieviering in 
een bomvolle Sint-Blasiuskerk. 
Omdat hij 75 jaar wordt op 3 november, heeft pastoor Willy Bonte 
zijn ontslag aangeboden bij Bisschop Lode Aerts, zoals de kerke-
lijke wet voorschrijft. Pastoor Bonte nam zijn intrek op een flat in 
Vichte. 
De parochie vormde al een federatie met Ingelmunster en het is 
dan ook de Ingelmunsterse pastoor Ludwig Dubaere die voortaan 
de eucharistievieringen in Lendelede zal voorgaan. Dit telkens op 
zaterdagavond om 17u.

de Herinnering 2018

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium UITZICHT in de periode voor 1 november de Herinnering. 
Met woord, beeld en muziek staan we even stil bij leven en afscheid nemen. We nemen je graag mee in de herinnering 
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 dinsdag 23 oktober 2018 om 19u een vrijzinnig-
humanistische herdenking, met en door het Huis van de  
Mens Kortrijk.

• Op donderdag 25 oktober 2018 om 19u een christelijke 
herdenking met de gebedsvoorgangers van de Dekenij 
Kortrijk.

• Op dinsdag 30 oktober 2018, om 19u, verzorgen de 
onthaalmedewerkers van UITZICHT een open herinne-
ringsmoment. Dit in samenwerking met Bart Moeyaert 
(woord) en Steven Vrancken (piano). 

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

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Vermeld het aantal personen dat zal deelnemen. 
Mail naar: deherinnering@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056 28 29 30.
UITZICHT organiseert ook begeleide bezoeken. De eerstvolgende rondleiding is voorzien op zaterdag 20 oktober 
2018 om 16u. Intekenen per mail op info@crematoriumuitzicht.be, of telefonisch op 056 28 29 30
Ook groepen of verenigingen zijn welkom voor een begeleid bezoek.
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Nieuwe directeur Prizma Middenschool Lendelede

Rik Duchi (53 jaar) uit Deerlijk is sinds 1 september 2018 de nieuwe directeur van 
Prizma Middenschool Lendelede. Hij volgde er Patricia Joosten op. 
Rik is getrouwd met Martine Vandamme (kleuterleidster) en de vader van Ewout (25) 
en Ellen (22). 
Na 31 jaar trok hij de deur van het VTI Izegem achter zich dicht en wil zich nu inzetten 
voor de leerlingen die schoollopen in Lendelede. 
Dit schooljaar wordt er volop ingezet op verbondenheid. 

Zijn ambities?
“Als directeur van de Middenschool wil ik blijven inzetten op het welbevinden van alle 
betrokkenen.

Tijdens de komende twee jaar willen we evolueren van een straffe naar de strafste 
school. Daarom wordt dit schooljaar volop ingezet op verbondenheid. 

Dit werd onder andere al gesymboliseerd door het aanplanten van een herdenkingsboom. 

Het jaar daarop wordt creativiteit in de spotlights geplaatst. 
De jaren daarna proberen we als Unesco-school verder te werken aan de Global Goals 2030.”

Ouderraad basisschool Sint-Vincentius Lendelede

De ouderraad van de basisschool Sint-Vincentius sloeg een 
nieuwe weg in. Kevin Verhoyen is de nieuwe voorzitter. Daar-
naast gaan er nu 5 in plaats van 3 bestuursleden het enga-
gement aan. Daardoor kan iedereen zijn sterktes inzetten en 
blijft de taakverdeling haalbaar. 
De bestuursleden zorgen voor een goede ondersteuning van 
de verschillende werkgroepen die instaan voor de organisatie 
van verschillende activiteiten. 
Zo wil de ouderraad de kwaliteit en efficiëntie verhogen. Het 
concept blijft echter gelijk: een groep enthousiaste ouders die 
zich willen inzetten voor de school, leerkrachten en leerlingen. 
De ouderraad wil vooral communiceren rond opvoeding en onderwijs  en ontmoetingsactiviteiten organiseren voor 
ouders. Op die manier wordt de school praktisch en/of financieel gesteund. 

Uiteraard blijven ouders die zich willen engageren om activiteiten uit te werken en/of ondersteuning te 
bieden tijdens de activiteiten welkom. Neem dan zeker contact op met voorzitter Kevin Verhoyen op het 
nummer 0491 734 958 of gvbslendelede.ouderraad@gmail.com.    

Ouderraad Vrije Basisschool Sint-Katrien 

Als oudercomité zijn we de spreekbuis voor alle ouders en vormen zo een brug tussen de ouders en de school. Het 
is absoluut niet de bedoeling om als oudercomité zelf de school te besturen, wel om de directie en leerkrachten te 
adviseren en de school te ondersteunen in hun werking.
Kernactiviteiten Oudercomité VBS Sint-Katrien:
• Organiseren van een jaarlijks eetfestijn voor meer dan 700 genodigden,
• Organiseren van de jaarlijkse klusjesdag op en rond het  
   schoolterrein,
• Ondersteuning bij het schoolfeest,
• Aanbieden van de receptie bij de eerste en plechtige 
  communie.
Belangrijke realisaties met financiële steun van het ouderco-
mité zijn onder meer: aankoop digitale schoolborden,  finan-
ciering alle materialen klusjesdag,  opfrissen alle kleuterklassen, 
busvervoer meerdaagse uitstappen, volledige opfrissen recent 
nieuw gebouw ’t Vijfde Wiel voor gebruik als naschoolse op-
vang en zorgklas, bouwen van een verdiep in de derde kleuter-
klas, inrichten naschoolse kinderopvang…
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Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Binnenkort trekken we opnieuw massaal naar de stembus voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen. 
Wie op zondag 14 oktober niet kan stemmen wegens ziekte, werk, een verblijf in het buitenland, studies... heeft twee 
opties:
- Stemmen bij volmacht: je duidt een andere kiezer aan om in jouw plaats te gaan stemmen. Hiervoor moet je een 
volmacht formulier invullen. Je bezorgt dit formulier, het juiste attest (doktersattest, attest werkgever of onderwijsin-
stelling, verblijf in het buitenland, ...) en jouw oproepingsbrief aan de persoon aan wie je de volmacht geeft. 
Blanco volmachtformulieren kunnen afgehaald worden in het gemeentehuis - dienst bevolking of gedownload worden 
via onze gemeentelijke website: 
https://www.lendelede.be/dienstverlening-bestuur/burgerzaken/verkiezingen-1410/stemmen-via-volmacht. 
- Wie niet gaat stemmen: aangezien er stemplicht is, moet de afwezigheid gestaafd worden aan de hand van een 
aantal bewijsstukken. Deze documenten breng je samen met je oproepingsbrief binnen op het gemeentehuis, ten laatste 
de dag voor de verkiezingen.

Opgelet: geen oproepingsbrief ontvangen tegen dinsdag 9 oktober? Kom dan even langs op het gemeentehuis, dienst 
bevolking. We zullen je een nieuwe oproepingsbrief bezorgen. 
Op de dag van de verkiezingen zelf zal het gemeentehuis ook geopend zijn van 8u30 tot 13u!

Meer informatie: tijdens de openingsuren bij de dienst bevolking, de gemeentelijke website www.lendelede.be via de 
rubriek verkiezingen en de website van de Vlaamse Overheid (http://www.vlaanderenkiest.be).

Op zondag 14 oktober 2018 zijn de stemlokalen open van 8u tot 13u.

Bij de verkiezingen geldt volgende verkeersregeling:
 - Er is eenrichtingsverkeer in de A. Dassonvillelaan vanaf 7.55u t.e.m. 14u. 
 Fietsen en bromfietsen klasse A mogen wel in beide richtingen rijden.
 Er is enkel toegang vanaf de Winkelsestraat.
 - Parkeren op de koer van het D.O.C. is tussen 7u en 14u voorbehouden voor personen met een handicap. 
 In de A. Dassonvillelaan is parkeren toegestaan langs beide kanten van de weg, gelet op het eenrichtingsverkeer.

Gemachtigde opzichters houden weer 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 (7.30u - 8.30u, 12.45u - 13.15u), 

- Sint Jozefstraat - Stationsstraat en Nieuwstraat (8u - 8.30u, 12.45u - 13.15u).
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Gesprokkeld uit de gemeenteraad 
Gemeenteraadszitting 31 mei 2018

8.  In het kader van de overgangsbepalingen van het lokaal 
decreet dient ook een financieel directeur aangesteld 
te worden die zowel voor gemeente als voor OCMW 
bevoegd is. Hiervoor konden de financieel beheerders 
van de gemeente en het OCMW zich kandidaat stel-
len. Daar op het einde van de termijn voorzien voor de 
kandidatuurstellingen maar één kandidatuur werd in-
gediend, nl. door de gemeentelijk financieel beheerder, 
werd Mevrouw Gwenny Mattan van rechtswege aan-
gesteld als financieel directeur bij de gemeente m.i.v. 
28.04.2018.

 In dezelfde gemeenteraadszitting werd de Heer Arne 
Desmet, financieel beheerder OCMW, aangesteld als 
adjunct-financieel directeur.

Gemeenteraadszitting 28 juni 2018

1.  Vanaf 1 januari 2019 worden de gemeente en het 
OCMW geïntegreerd ingevolge het Decreet Lokaal 
Bestuur. Hiervoor is een geïntegreerd organogram en 
formatie noodzakelijk. In het huidige voorstel worden 
de interne diensten (secretariaat, financiële dienst en 
personeelsdienst) geïntegreerd daar zij zeer intensief 
met elkaar zullen moeten samenwerken. Daarnaast 
wordt een nieuwe cluster welzijn toegevoegd die de 
overige diensten van het OCMW omvat.

5.  Gezien de hoge herstelkost van de gemeentelijke ki-
osk door zijn slechte staat en het feit dat het plaatsen 
van deze kiosk veel tijd in beslag neemt, werd er al een 
tijdje een nieuwe oplossing gezocht. Er werd enkele 
malen een mobiel podium gehuurd om na te gaan hoe 
gebruiksvriendelijk dergelijk podium is. Al snel bleek 
dat dergelijk podium makkelijk te manipuleren is als-
ook dat de opstelling ervan slechts ongeveer een uur 
duurt. Daarom wordt nu beslist om een tweedehands 
podium op aanhangwagen aan te kopen ter vervanging 
van de oude kiosk.

PLECHTIGHEID 11 NOVEMBER 2018

De plechtigheid staat dit jaar in het teken van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

 
  9u40 Korte optocht.

  10u Kerkdienst opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Kunst & Eendracht.

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.

Verkeersregeling Allerheiligenweekend ter hoogte van de begraafplaatsen

Op donderdag 1 november 2018 van 7u tot 19u worden in de omgeving van de twee Lendeleedse begraafplaat-
sen speciale verkeersmaatregelen genomen om de drukte te kanaliseren. Hiertoe 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 P.  De Beirstraat tot 
aan het kruispunt met de Rozebeeksestraat.
Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je je naar één van deze twee begraafplaatsen wenst te begeven 
ter herdenking van de overledenen.
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Op stapel !            Samen.... 

Een zomer zonder weerga. Volop zon en wie eventjes tijd had, vond in Lendelede wel een moment 

om van ‘verfrissing’ te genieten. De jeugd voorop. Maar ook de vele belangrijke evenementen 

blijven een verfrissing voor het leven in Lendelede. Vier pagina’s vol verrassingen of misschien 

beleefde je het zelf mee; het leven zoals het is… in Lendelede dankzij de Lendelééft.

De zomer beeldig in beeld

Terugblik !

O
Lendelede: verleden, heden en toekomst

Nationale Feestdag: Hulde aan het Monument van de Oorlogsslachtoffers 

Opening nieuwe dorpskern Sente

Eindelijk was het zover. Sente, het drielandenpunt  tussen Lendele-
de, Kortrijk en Kuurne kreeg een nieuwe look. Een mooi resultaat, 

een prachtige opening. Burgemeester Dewaele (Lendelede), 
burgemeester Benoît (Kuurne) en burgemeester Van Quickenbor-
ne (Kortrijk) geven Sente een nieuwe infrastructurele toekomst.



Kermis, Sing-a-long with football, reuze reuzenoptocht en ander lekkers!

Lendelede, reusvriendelijke gemeente
In een feestelijke optocht werden de reuzen van Lendelede opnieuw 

getoond aan het publiek. Jan Krote en Romanie Klabotters, reuzen van de 
wijk De Knok, mochten op veel toeschouwers en bijval rekenen.

Zo kreeg onze gemeente, als eerste West-Vlaamse gemeente, 
het certificaat: reusvriendelijke gemeente!



Uit de bocht! Skalul in feest en Lendlee Koerse zet een tandje bij!
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Het zomerde en zomert verder…

De Samentuin in bloei: samen tuinieren is leuk! Een goed initiatief van OCMW Lendelede

Zomer in de bib. Niet alleen vliegen en schatten maar vooral veel blije gezichten!

Bosbeleving. Een andere manier om dichtbij bomen een booming belevenis mee te maken!



Bezige kantenNatuurlijk !N Lachen in het groen is in alle geval beter dan groen lachen. Zo ervaren wij toch onze activiteiten 

in de Lendeleedse natuur. Een bosbeleving, samen genieten van een natuurloop, wandelen met 

Lendelede à la carte. Dus ja… we maken het graag wat groener in Zuid-West-Vlaanderen: een 

pluspunt voor jong en oud. Beweeg je mee? Geniet alvast van onze terugblik ‘bosbeleving’ op de 

bladzijde hiernaast!
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Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen!

Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin, heb je een boontje voor klimplan-
ten of wil je graag kunnen snoepen van je tuin? Dan is de verkoopactie van streek-
eigen (fruit)bomen, struiken en kleinfruit van Natuurpunt zeker iets voor jou! 
Neem een kijkje op www.maakhetgroener.be en bestel vandaag nog! Nieuwighe-
den dit jaar zijn moerbei, mahieupeer (zeldzaam ras uit Zuid-West-Vlaanderen) 
en wilgenpoten (gratis voor Natuurpuntleden). Alle pakketten en soorten kan je 
aanplanten op een beperkte oppervlakte, je hoeft dus zeker geen grote tuin te 
hebben. Natuurpunt verkoopt deze pakketten aan een zeer voordelige prijs en de opbrengst van de actie gaat naar de 
aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving.  Alle info op http://www.maakhetgroener.be

Lendelede à la carte!

Op zaterdag 30 juni hebben de Provincie West-Vlaanderen, Stadlandschap Leie en 
Schelde en de gemeente de wandelkaart “Lendelede à la carte” officieel ingehuldigd. 
Dit deden we aan de hand van een korte wandeling op het traject. Sindsdien is de 
kaart ook officieel verkrijgbaar in het gemeentehuis, de cultuurdienst, de bibliotheek 
en in het bezoekerscentrum van de Gavers in Harelbeke.

Reeds meer dan 400 kaarten zijn afgehaald. Van een succes gesproken!  Nog geen 
wandelkaart? Kom er dan snel eentje ophalen! De kaart is gratis voor iedereen. 

Week van het bos
Een geslaagde 1ste editie van Bosbelevingen

Sinds 2013 hebben we elke zomer een editie van “Film in het Bos”. In open lucht, midden in het bos naar een animatie-
film kijken. Voor de 6de editie mocht het wat meer zijn dus sloegen Samentuinen, onze lokale Gezinsbond, het Stadland-
schap Leie en Schelde, Natuurpunt De Vlasbek, BOS+ en de gemeente de handen in elkaar. 

Het Patrijzenbos kreeg tijdens het weekend een 120-tal bezoekers over de vloer. De zelfgemaakte spaghetti met groen-
ten uit de ‘samentuin’ was een groot succes. Terwijl de volwassenen de tent opzetten of iets dronken aan de bar konden 
de kinderen naar hartenlust ravotten. Ze beleefden de tijd van hun leven: klimmen in de notenboom of zelf een hamer 
maken, het kon allemaal. Door een reuze elektrospel weten we allemaal iets meer over de natuur in het bos. Toen de 
zon onderging nestelde iedereen zich in een dekentje en genoot van de familiefilm “Bigfoot Junior”.

Na de film bleven de echte avonturiers overnachten in het bos. Of het een rustige nacht was laten we in het midden… 
maar een unieke ervaring was het zeker! De Gezinsbond had voor een gezond en gevarieerd ontbijt gezorgd. Daarna 
werden de kinderen geboeid door een vertelster terwijl de volwassenen de unieke kans kregen om de voormalige 
stortplaats te bezoeken onder leiding van gids Yann Feryn. Na 5 jaar is het al een mooi stuk natuur. We hebben zelfs een 
‘bruin blauwtje’ gespot. Volgens onze gids een niet zo vaak voorkomende vlinder. 
Kortom, een fantastisch weekend! Alle organisatoren waren zeer tevreden, hopelijk jullie ook als bezoekers. 
Wacht niet tot een volgende editie om het Patrijzenbos te ontdekken. Speel er maar op los! 

Van 8 tot 14 oktober is het Week van het Bos – Ook dan is iedereen welkom in het Speelbos! 
Trek je laarzen aan en geniet van de prachtige herfstnatuur… 
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidBezige kantenB De zomer was rijk van zon en stond bol van cultuur. Kan het nog beter? 

Lendelede blijft verbazen want kijk… ook de volgende bladzijden staan weer vol en bol activiteiten.

Sport

Sportkampen herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie, van 29 oktober t.e.m. 31 oktober, 
organiseren we opnieuw sportkampen voor kleuters en kin-
deren van het lager onderwijs. Het kleutersportkamp staat 
open voor kleuters van het 1e tot en met het 3e kleuter 
(vanaf °2015).
Van 09.00u tot 12.00u gaat het sportkamp door voor het 
lager onderwijs. Er wordt gratis opvang aangeboden in de 
sporthal van 08.00u tot 09.00u en van 12.00u tot 12.30u.
Voor de kleuters gaat het kamp door van 13.30u tot 16.30u.  
Er wordt gratis opvang aangeboden in de sporthal van 
12.30u tot 13.30u en van 16.30u tot 17.30u.
Wie wil gebruikmaken van de opvang moet dit op voorhand 
doorgeven aan de Sportdienst.

Samen voor de 100 miles natuurlopen van Lendelede!

Want bewegen in de natuur, dat doet deugd. Sporten is gezond, vertoeven in de natuur is gezond. Beide combineren 
is dus nog gezonder! De gemeente Lendelede daagt jullie uit: lukt het om meer dan 303 miles te natuurlopen? Deze 
afstand hadden de deelnemers van vorig jaar na 60 minuten gelopen. Dit jaar nóg beter?

Wij dagen jullie uit op zondag 21 oktober 
om in 60 minuten gezamenlijk 303 miles of meer te lopen.

Dit hebben we:
een bos, gezonde (bos)lucht, gratis sportaccommodatie, een parcours van 1 km

sportdrank en sportreep voor elke deelnemer

Dit hebben we nog nodig:
enthousiaste joggers die verzamelen om 8.45u aan hoeve Vercamer (Kuurnsestraat 64)

Jong en oud, ervaren joggers of beginnelingen, iedereen is van harte welkom. Elk rondje telt en samen bereiken we 
de 100 miles natuurlopen. Omdat we voldoende sportdranken en sportrepen willen voorzien is inschrijven verplicht. 

Deelnemen is gratis!  Inschrijven kan via sportpromotie@lendelede.be of 051 30 60 39
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Cultuur

Seniorenfeest

Het seniorenfeest is een vaste waarde. In samenwerking met de Lendeleedse Seniorenraad organiseert de cultuur-
dienst op maandag 19 november de volgende editie in GC Den Tap.

Op het programma: De Show ‘Showkriebels’ met Arthuro Cardini, het showballet Showcase en Marc Dex.

Arthuro Cardini is een muzikale fantasist en zal iedereen gidsen doorheen het showprogramma. Hij doet enkele goo-
chelfratsen, zorgt voor veel interactie met het publiek en brengt als finale zijn ongeëvenaarde act als Muzikale Clown.

Showballet Showcase is nu eenmaal het beste showballet dat we hebben in Vlaanderen! 
Een nieuwe show met nieuwe dansen maar altijd met leuke muziek en prachtige kostuums.

Marc Dex hoeft eigenlijk geen aankondiging. Hij brengt een frisse afwisseling van eigen nummers, klassiekers en 
gekende meezingers. Van ‘Oh Clown ‘ tot ‘De Seniorendans’. Het komt allemaal aan bod.

Aanvang: 14u  -  Inkom: € 6
Meer info bij Wim van de cultuurdienst - 051 31 58 70 (gsm: 0478 915 122).
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Bibliotheek

Eerste hulp bij laptop, tablet, smartphone of gsmproblemen

Woensdag 7 november van 14u tot 16u30.
Ken je dit? Je hebt een nieuwe gsm of smartphone, maar… hoe bewaar je nu weer de ver-
jaardagen, verander je de beltoon, hoe zet je een foto over naar je pc...?
Of heeft je tablet of laptop een update van een programma uitgevoerd en ja, waar zit dat 
knopje nu? 
Op een gedrukte handleiding hoef je niet meer te rekenen, die moet je tegenwoordig vin-
den op het internet. 
Klinkt dit bekend? Of ken je mensen die af en toe wat hulp kunnen gebruiken bij een tele-

foon of digitaal probleem? Kom dan naar ons team van digitale raadgevers die je gratis persoonlijke uitleg geven. 
Een organisatie van de Seniorenraad i.s.m. de bibliotheek.

Nieuwe medewerker!

Imre Deneire is 31 jaar en woont 
in Gullegem. Hij werkt in de bib 
sinds 1 juli 2018. 

De lezers bijstaan bij hun boe-
kenkeuze en de verzorging van de 
bibliotheekcollectie behoren tot 
zijn voornaamste verantwoorde-
lijkheden. 

Verwendag in de bib 

Zaterdag 20 oktober van 9.30u tot 12u.

We openen onze deuren voor iedereen, gebruiker van de bib of 
niet, jong of oud, boekenliefhebber of niet. We maken het gezellig 
met een lekker soepje en een heerlijk aperitiefje. 

Kom langs en geniet van een verrassende babbel en een smakelijk 
hapje. De jeugdige bezoekers worden verrast met glittertattoos.  

We verwelkomen graag alle nieuwe inwoners. 
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Voordracht journaliste Diane De Keyzer ‘Nieuwe meesters, magere tijden 
– eten en drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog’

Dinsdag 30 oktober 2018 om 14u.  
4 augustus 1914. In de weken en maanden die volgen, vluchten duizen-
den Belgen het land uit, weg van het oorlogsgeweld. Het zouden magere 
tijden worden: na drie maanden oorlog was er niet één gram betaalbare 
tarwe meer te koop.
Diane De Keyzer ging op zoek in dagboeken, brieven, fotoalbums 
en receptenschriften naar verhalen over de woeker en de smok-

kel, maar ook over de grote vindingrijkheid van 
moeders die hun oorlogsrecepten noteerden 
in keukenboekjes in een wanhopige poging hun 
familie toch te voeden. ‘Nieuwe meesters, ma-
gere tijden’ biedt een ware schat aan verhalen 
en foto’s van vluchtelingen, gesloten grenzen en 
de massale voedselhulp … tot in de kleinste dorpen van dit land. Een perfecte afsluiter van de her-
denking 100 jaar WO I (2014-2018). We verwelkomen je graag met een kopje koffie. 

Voordracht door relatietherapeute Rika Ponnet in samenwerking met de 
Gezins- en Welzijnsraad

Dinsdag 23 oktober om 20u in Lindelei
Waarom trekken tegenpolen elkaar aan, maar stoten ze elkaar na een tijdje vaak ook weer af? 
Waarom kiezen veel mensen telkens weer voor een ’foute’ partner? En waarom is ruzie en strijd 
vaak een verborgen kreet om meer intimiteit? 
Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal legt Rika Ponnet de dieper-
liggende oorzaken van relatieproblemen bloot en toont aan hoe je hechtingsstijl je relatie 
bepaalt. 
Rika Ponnet is seksuologe en leidt al jaren, samen met haar man het relatiebemiddelings-
bureau Duet. 
Als therapeute begeleidde ze talloze singles en koppels. Ze is auteur van verschillende 
boeken zoals ‘Blijf bij mij’ en haar nieuwste boek ‘Alleen met jou’. Toegang: 3 euro. 

Een gezamenlijke organisatie van de Gezins- 
en Welzijnsraad en de bibliotheek en in sa-
menwerking met het Sociaal Thuis, Markant, 
Femma, KVLV, VIVA SVV, KWB, Landelijke 
Gilde, Unizo, OKRA, NEOS,  Samana, 
Gezinsbond, Prizma Middenschool, 
Sancta Lucia, CM Zuid-West-Vlaanderen, Rode Kruis, Beweging.net.

Voorleesweek 17-24 november

‘Vreedzaam in slaap vallen’, ‘feest van de verbeelding’ … dat en nog veel 
meer is voorlezen voor kinderen. Moeder of vader, oma of opa, grote zus of 
nog grotere broer, voorlezen is samen in de zetel of op bed zitten en genie-
ten van de speelse, warme momenten.’
De twee zonen van Kim Berghe barsten van de energie. Maar naar één moment 
van rust kijken ze elke dag reikhalzend uit: het verhaal voor het slapengaan. ‘Ze 
zouden het mij ook niet meer mogen afpakken’, zegt hun papa. ‘Het is het mooiste, 
intiemste moment van de dag.’
Vier, zes, zeven en negen, zo oud zijn de kleinkinderen van Ivan Maes. Ze zijn 
gehecht aan de woensdagnamiddagen waarop hun gekke grootvader hen 

voorleest. En aan een wel heel bijzondere spin. ‘Ik doe nu voor mijn kleinkinderen wat ik voor mijn kinderen niet kon 
doen’, bekent Ivan Maes (62).
Deze en andere inspirerende verhalen lees je op www.voorleesweek.be
Ook de bib springt op de voorleestrein en werkt enkele leuke initiatieven uit.
Meer info: www.lendelede.be/bibliotheek.
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Jeugd

Dag van de jeugdbeweging speelt!

Vrijdag 19 oktober 2018 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 worden alle jongeren van een jeugdbeweging verwelkomd aan het gemeentehuis voor een ontbijt. 
Na school krijgen kinderen de kans om deel te nemen aan de pleinspelen.

Een prachtige zomer met Jakkedoe!
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Bezige kantenNoord ZuidN Water. Na een zomer zoals deze van 2018 weten we hoe belangrijk water is; voor de mens, voor 

de landbouw, voor de natuur, voor het welzijn van deze planeet. 

Daarom ook dat zoveel ontwikkelingsprojecten bezig zijn met water. En dat is maar goed ook!

Child Welfare Chitwan geeft boeren in Nepal toegang tot water

Een groot deel van de Nepalese bevolking leeft van de landbouw, een lichamelijk zwaar werk daar. In de plattelandsdor-
pen hebben de boeren onvoldoende toegang tot water. Vaak beschikken ze niet over de infrastructuur die nodig is om 
het water naar hun akkers te leiden. Hierdoor sneuvelen gewassen en hebben zij minder voedsel.
De 5 plattelandsdorpen waar CW Chitwan actief is, liggen in een vrij vlak gebied en zijn heel geschikt om rijst en ge-
wassen te verbouwen. 

Watersparen
CW Chitwan maakt zich sterk om deze boeren een betere toegang tot water voor de landbouw te geven en om het 
landbouwwerk minder intensief te maken voor hen. We vangen het regenwater op in waterputten. In droge perioden 
gebruiken we dan het water om de velden te bevloeien. Ook laten wij hen zien hoe ze water uit een sloot of rivier 
kunnen onttrekken. We leggen irrigatiekanalen aan en zetten ondergrondse irrigatiesystemen op.

Als een kool!
De boeren hebben inmiddels geplant. Met resultaat: de gewassen groeien als kool! Nu de boeren de nieuwe technieken 
gebruiken, vergt het landbouwwerk hen minder lichamelijke inspanning. Bovendien kan men nu het jaar door gewassen 
verbouwen. Regen of geen regen, de productie blijft beter! Betere oogst, meer eten, meer inkomen en vooral… minder 
kwetsbaar.

Superenthousiast
De gemeenschap is enthousiast over het project. Irrigatie is de enige manier om efficiënt met water om te springen. 
Water is van levensbelang voor iedereen en er slim mee omgaan is dus de boodschap. Een project dat aantoont dat 
verbetering mogelijk is door samenwerking via het uitwisselen van technieken. 

Met dank aan Roos Vansteenkiste voor de update!

10de editie Pannenkoekenfestijn

“Voor ’t Zuiden van Lendlee!” De Noord-Zuidraad nodigt je graag uit voor 
het Pannenkoekenfestijn,  dit jaar al de 10de editie! 
Met het evenement willen we mensen die Lendelede verbinden met het 
Zuiden een hart onder de riem steken.
Het gaat om mensen uit onze gemeente die een duurzaam project van 
internationale solidariteit opbouwen in landen zoals Cambodja, Rwanda, 
Senegal... En het maakt zeker een verschil: denk alleen maar aan hoeveel 
jongens en meisjes je kan helpen door een schooltje op te richten. 
Onderwijs leidt naar werk, zelfredzaamheid en geluk.
Met jouw deelname steun je deze dappere doeners en maak je de binding 
tussen Lendelede en het Zuiden! Nodig vrienden en familie uit om samen 
deze 10de editie te vieren. 
Ook dit jaar is er een bingo met superprijzenpot!

Zondag 25 november vanaf 14u in ‘Den Tap’.
Toegangskaarten (VVK: €5 / ADD: €6). Te verkrijgen in de bib, het gemeen-
tehuis en bij de leden van de Noord-Zuidraad. 
Of e-mail naar: noordzuidraad@lendelede.be.
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidSociaal Thuiskomen !S Energie zorgt niet alleen voor warmte maar soms ook voor een gat in de portemonnee. 

Een goedkoper energiecontract opsporen, kan veel schelen. OCMW Lendelede helpt je hierbij. 

En ook een studietoelage kan een duitje in het zakje betekenen: laat die kans niet liggen!

Werelddag Geestelijke Gezondheidszorg

Van 1 tot 10 oktober tellen we samen af naar de Werelddag Geestelijke Gezondheid. Het zijn 10 dagen waarop we 
extra stilstaan bij het belang van een goede veerkracht. Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel te voe-
len, kleine of grote tegenslagen te verwerken en er sterker uit te komen. Je kan dit zelf trainen: praten met anderen, 
voldoende bewegen of nieuwe dingen proberen. 
Wist je dat 1 op 4 Vlamingen ooit te maken krijgt met ernstige psychische proble-
men? Of het nu gaat over een tijdje niet goed in je vel zitten, of over psychische 
stoornissen; mensen durven het moeilijk ter sprake brengen. Dit heeft zeker te ma-
ken met het taboe om te praten over onze geestelijke gezondheid in het algemeen 
en psychische problemen in het bijzonder. Als samenleving moeten we ons hiervan 
bewust zijn. 

Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Sta stil bij de jaarlijkse vergoeding

Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek bent naar een goedkoper 
energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding.
Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor het opmaken van 
de facturen, het organiseren van de klantendienst, …

Bekijk aandachtig
 • Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding
 Dat varieert van 0 € tot wel 100 € per energiebron (elektriciteit of aardgas)
 • De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend

Bij sommige contracten is de aanrekening pro rata of naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij andere 
contracten is dat ineens voor een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met 
een mix van aanrekening op jaarbasis en pro rata.

Je vindt hierover meer info in de V-test® van VREG , de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. In de 
voetnoten zie je de manier van aanrekenen. In de rechtse kolom van de resultatentabel “Totale kostprijs op jaarbasis” 
kan je klikken op “Meer”. Dan zie je het bedrag.  
Meer informatie vind je via https://www.vreg.be/sites/default/files/pers-2018-02.pdf 

Studietoelagen schooljaar 2018-2019

Een aanvraag indienen tot en met 1 juni 2019. Dit kan online of op papier.

Sneller je toelage met een online aanvraag!
 • Een online aanvraag is het gemakkelijkst: je hoeft geen postzegels te betalen en een aantal gegevens over je  
 gezinssamenstelling zijn al ingevuld.
 • Een online aanvraag kan je ook sneller indienen. Volg de instructies op het scherm. 
 Gegevens die al ingevuld zijn, hoef je alleen nog na te kijken.
 • Bovendien kan de afdeling ‘School- en Studietoelagen’ je online aanvraag ook sneller verwerken.

Je kan een toelage alleen online aanvragen met een elektronische identiteitskaart (eID) of met een federaal ‘token’. 
Hou zeker ook de nodige bankrekeningnummers en eventueel het bedrag van alimentatiegelden bij de hand. 
Heb je geen kaartlezer of heb je hulp nodig om de aanvraag in te dienen, dan kan je steeds terecht bij het Sociaal Thuis, 
Veerle Devos 051 30 34 14 of  veerle.devos@lendelede.be. 
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Vormingsactiviteit Lokaal Antennepunt SEL

Dinsdag 9 oktober 2018 (13u30 - 17u): Infosessie over seksualiteit en intimitiet in de zorg

Deze vorming richt zich naar professionele hulpverleners, mede-
werkers en vrijwilligers die werkzaam zijn in de regio Izegem-Ingel-
munster-Lendelede.  Mevr. Els Messelis, gerontoloog en auteur, gaat 
interactief aan de slag na een korte theoretische uiteenzetting.

Waar? Lokaal Dienstencentrum De Leest Izegem
De vorming is gratis. 
Meer inlichtingen bij: Hanne De Laere: hanne.delaere@lendelede.be 
of Leen Vanderstichelen: leen.vanderstichelen@lendelede.be 
051 30 31 31

Praatje slaan en trappen maar

Gemeente Lendelede heeft 
aan de zitbanken bij de be-
jaardenwoningen op het 
Hoog Einde een ‘fietstrap-
per’ geplaatst. 

Dankzij het toestel kan ie-
dereen, zowel senioren als 
anderen, fietsen terwijl ze op 
een bankje zitten. Het toe-
stel is vast verankerd in de 
grond. 

Iedereen weet dat bewegen 
gezond is, maar voor minder 
mobiele mensen is dat niet 
evident. De fietstrapper is 
een laagdrempelige manier 
om gratis een half uurtje per 
dag te bewegen. Er wordt 
veel gebruik van gemaakt. 

De fietstrapper is een aankoop in het kader van de acties ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. De aankoop ge-
beurde via LOGO Midden-West-Vlaanderen en de fietstrapper werd gemaakt door leerlingen van het VTI Diksmuide.

Woonwinkel zitdagen

Met alle vragen over wonen, premies, energie, ... kan je terecht in de Woonwinkel.
Je kan een afspraak maken bij Joke Vanderheeren voor alle vragen en hulp bij het bekomen van verschillende premies 
die met de woning te maken hebben.
De zitdagen gaan door op donderdagnamiddag in het Sociaal Huis (Dorpsplein 8).
Een afspraak maken is mogelijk via woonwinkel@lendelede.be.

Zitdagen tot eind december 2018: 
Iedere donderdag vanaf 13 september tot en met 20 december van 13.30u tot 16.30u. Op donderdag 20/9, 18/10, 15/11  
en 20/12 stopt de zitdag wel om 16u.
Voor meer algemene informatie rond het bekomen van de premies kan je terecht in de dienst grondgebiedszaken in 
het Gemeentehuis.
Dit van maandag tot vrijdag van 9u - 12u.
Woonwinkel – Dorpsplein 1 - 8860 Lendelede - 051 33 63 04.
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidVeilig verkeren

V Fietsen	is	immens	populair	geworden.	Met	de	elektrische	fiets	gaat	het	zelfs	nog	wat	sneller	en	

soms sneller dan de wagen, zeker in het centrumverkeer. Daarom is het van belang om steeds meer 

met	fietsers	rekening	te	houden.	Zo	worden	ook	in	het	centrum	van	Lendelede	twee	fietsstraten	

voorzien. Een nieuw verkeersgegeven waar we graag even aandacht aan geven.

Nieuw! Twee fietsstraten in Lendelede!

Her en der zie je ze opduiken, straten waar dit verkeersbord zowel aan het begin van de weg 
en op de grond is uitgetekend.  Als je dit ziet, dan weet je zeker dat het om een fietsstraat gaat.

Wat wil dit zeggen?
 • Fietsers hebben er absoluut voorrang en hebben toelating in beide richtingen te  
 rijden ook al is de straat voor automobilisten eenrichtingsverkeer.
 • Fietsers mogen naast elkaar rijden.
 • Fietsers mogen door geen enkele wagen worden ingehaald.
 • De maximale snelheid voor wagens is 30km/u. 
 Maar die snelheid haal je niet als je achter fietsers blijft!

De Sint-Jozefstraat en de Kasteelstraat zijn de twee fietsstraten van Lendelede.

Awel zoekt luistervrijwilligers!

Meer dan 70% van de jongeren vindt hulp bij Awel, de Nederlands-
talige hulplijn voor kinderen en jongeren in België.
“Af en toe neem ik contact op in moeilijke tijden. 
En door Awel kon ik er weer door” (Meisje, 11 jaar)
Maar de lijnen zijn zo drukbezocht dat nog heel wat kinderen 
en jongeren met hun verhaal blijven zitten. 
Awel zoekt extra vrijwilligers. Word een luisterend oor.
Iets voor jou? Surf naar www.awel.be

10de Grote Sluitingsprijs voor Nieuwelingen KBWB-WBV

Ereprijs Brouwerij DE BRABANDERE N.V.
Zondag 14 oktober 2018

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 en zo verder voor nog 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 17.40u.
Organisatie: Kon. Veloclub Lendelede Sport vzw.

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

hun woonst hiermee rekening te willen houden. Ook wordt gevraagd de eventuele parkeerverboden te willen respecteren.
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KVLV
 Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag 03/10,  
 06/11,  04/12 (Trefpunt)
Neos
 Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag 23/10  
 en 27/11 (Trefpunt)
 Wandelen: elke donderdagnamiddag 
 (vertrek 14u Burg. Vandemaeleplein)
 Turnen: elke dinsdagvoormiddag (Sporthal)
Okra
 Kaartnamiddag: donderdag 11/10, 08/11 en  
 13/12 om 14u30 (Foyer, Den Tap)
 Crea: maandag 08/10, 12/11, 10/12 om 14u  
 (‘t Trefpunt)
 Linedance: vrijdag 12/10, 19/10, 09/11,  
 23/11, 07/12, 21/12 om 14u45 (sporthal)
Ons Pensioentje
 Kaartnamiddag: dinsdag  09/10, 13/11, 11/12 
 (Foyer, Den Tap)
Samana
 Kaartnamiddag ‘Onder ons’: dinsdag 16/10,  
 20/11 en 18/12 (Trefpunt)
Seniorensportclub
 Turnen: elke dinsdag om 10u 
 (Polyvalente zaal Sporthal)
Seniorenraad
 Yoga: elke donderdag om 10u 
 (Polyvalente zaal Sporthal)

OKTOBER
8-14 oktober 
Week van het Bos

Maandag 1 oktober
	 Okra	-	Laatste	fietstocht	2018	-	DOC	14u	
Vrijdag 5 oktober
 Unizo - Kaarting - Zaal Lindelei 19u
Zaterdag 6 oktober
 Gezinsbond - Tweedehandsbeurs baby- en 
 kinderartikelen - Vrije basisschool Lendelede
 Gezinsbond - Yoga voor kinderen - Sporthal
 Unizo - Dag van de klant - diverse handelaars
Dinsdag 9 oktober
 Sociaal Thuis - Infosessie over seksualiteit en 
 intimiteit in de zorg 
Woensdag 10 oktober
 Bibliotheek - Startdag Kinder- en Jeugdjury  
 leesgroep 4
Zaterdag 13 oktober
 Gezinsbond - Yoga voor kinderen - Sporthal 
 GL Jazzclub - The Crooktown Jazzband - 
 Trefpunt DOC 20u
Woensdag 17 oktober
 Bibliotheek - Startdag Kinder - en Jeugdjury  
 leesgroep 4
Donderdag 18 oktober
 Neos - Voordracht door professor Luc Van De Ven  
 met centraal thema ‘loslaten’ – Den Tap 14u
Vrijdag 19 oktober
 Jeugddienst - Dag van de jeugdbeweging - Ontbijt  
 aan het Gemeentehuis 7u tot aan de schoolbel
 KWB - Café Mangé: thema Soirée Française
Zaterdag 20 oktober
 Bibliotheek - Verwendag - 9.30u tot 12u
 Gezinsbond - Yoga voor kinderen - Sporthal 

Zondag 21 oktober
 Sportdienst - 100 miles natuurlopen - 
 Hoeve Vercaemer 8.45u
Maandag 22 oktober
 Okra -  Wandeltocht - DOC 14 u. 
Dinsdag 23 oktober
 Bibliotheek i.s.m. Gezins- en Welzijnsraad - 
 Voordracht ‘De terugkeer van de romantische  
 liefde’ door relatietherapeute Rika Ponnet - 
 Zaal Lindelei 20u 
Vrijdag 26 oktober
 Bibliotheek - Literair festival ‘Zuidwesterzinnen’ -  
 Bib van Wevelgem vanaf 19u
 Kohané - Minor Swing - Den Tap 20u
Zaterdag 27 oktober
 Kohané - Minor Swing - Den Tap 20u
Dinsdag 30 oktober
 Bibliotheek -  Voordracht ‘Nieuwe meesters,  
 magere tijden: eten & drinken tijdens de Eerste  
 Wereldoorlog’ door journaliste Diane De Keyzer -  
 14u
Woensdag 31 oktober
 Kohané - Minor Swing - Den Tap 20u

NOVEMBER
17 - 24 november
Bibliotheek voorleesweek

Vrijdag 2 november
Kohané - Minor Swing - Den Tap 20u
Zaterdag 3 november
Kohané - Minor Swing - Den Tap 20u
Woensdag 7 november
 Bibliotheek i.s.m. de seniorenraad - Digi-café -  
 14u tot 16.30u
Zaterdag 10 november
 Gospelkoor Sonore - Vredesconcert ‘Herdenking  
 100 jaar wapenstilstand’ - Sint-Blasiuskerk 20u
Donderdag 15 november
 Neos - Eucharistieviering en lezing door Jenny  
 Vanlerberghe ‘Vrouwen in Afghanistan’ - 
 Den Tap 14u
 Okra -  Voordracht diabetes - Trefpunt 14u 

Vrijdag 16 november
 KWB - Gezelschapsspelenavond voor het hele  
 gezin
Maandag 19 november
 Cultuurdienst - Seniorenfeest - GC Den Tap 14u
Dinsdag 20 november
 Okra - Kokkerellen - Lindelei 14u  
Zondag 25 november
 Noord-Zuidraad - Pannekoekenfestijn - 
 GC Den Tap 14u
Maandag 26 november
 Okra -  Wandeltocht - DOC 14 u. 
Woensdag 28 november
 Gezinsbond - Sinterklaas aan huis
Donderdag 29 november
 Gezinsbond - Sinterklaas aan huis 

DECEMBER
Zaterdag 1 december
 Gezinsbond - Dropping
 GL Jazzclub - The Night Owls J. Decock - 
 Trefpunt DOC 20u
 Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht - 
 Sint-Ceciliafeest 
Maandag 3 december
 Gezinsbond - Sinterklaas aan huis 
Dinsdag 4 december
 Gezinsbond - Sinterklaas aan huis 
Donderdag 6 december
 Bibliotheek - Bijeenkomst van de leesclub rond  
 het boek ‘Tegenlicht’ van Esther Verhoef - 19u15
Zondag 9 december
 KWB - Mountainbike
Vrijdag 21 december
 Neos - Feest 45-jarig bestaan Neos Lendelede,  
 feestmaal met optreden van Arnold Sercu en  
 Bart Verhelle

Bezige kantenUit in Lendelede

U



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 donderdag 
25 oktober, 22 november en 20 december 2018. 

Teksten volgende Lendelééft binnen tegen 
maandag 12 november 2018 bij lendeleeft@lendelede.be

Bloedinzameling: 19 december 2018

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:
Donderdag 1 november (Allerheiligen)

Vrijdag 2 november (Allerzielen) 
er is wel bedeling van de warme maaltijden 

Dinsdag 25 december en woensdag 26/12 (Kerstdag)
Dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari (Nieuwjaar)


