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“Lendelede mooier en aangenamer maken, 
met volle goesting doen we verder.”
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Nu de dagen langer licht krijgen tijdens de eerste lente van de 
derde decade van de 21ste eeuw zijn we volop bezig met de 
uitvoering van ons meerjarenplan waar de nadruk onder 
meer ligt op gezonde financiën in een veilig Lendelede met 
veel aandacht voor onze leefomgeving.

Het meerjarenplan 2020-2025 vertoont duidelijk een verdere 
schuldverlaging van meer dan 1 miljoen euro. 
Een beslissing die moed vergt om de lasten niet naar onze 
jongeren en de toekomst te verschuiven.
Meer dan 15 miljoen euro zullen en moeten we investeren 
om onder meer onze leefomgeving te bewaren, te verfraaien 
en veiliger te maken. De kleine helft hiervan komt van diverse 
partners of subsidiëring.
Dankzij het zuinig beleid van de afgelopen jaren kunnen we 
dit alles realiseren zonder de belastingen te verhogingen. 
Trouwens, sedert 2017 zijn de belangrijkste tarieven gedaald 
of dalend door de taxshift. We streven ernaar dit zo te hou-
den ook al blijft de druk en de vraag om méér uit te geven 
groot. Het blijft nu eenmaal populair en gemakkelijker om uit 
te geven dan om zuinig te zijn.

Lendelede mooier maken daar zorgen we met zijn allen voor. 
Vanuit de politiek kunnen en moeten we inspireren. 
Het is onze burgerplicht. Het burgemeestersconvenant ver-
wacht van iedere gemeente een reductie van de CO2 met 40% 
tegen 2030 ten opzichte van 2005. Een mega-uitdaging die 
inspanningen vergt.

Hiervoor zullen we investeren in onze leefomgeving. Onze 
kernslogan is ‘voor iedere boom die verdwijnt komen er min-
stens 2 in de plaats’. Tot nu toe slagen we hierin. Het planten 
van bomen en struiken is een efficiënt middel om het CO2-
gehalte te reduceren. Bladgroen verfraait bovendien de om-
geving, zorgt voor verkoeling in de zomer en vangt heel wat 
fijn stof op. 
We voelen ons ook beter in een groene omgeving. Het ruimen 
van de bladeren in de herfst nemen we er graag bij want dat 
houdt ons fit en gezond.

Op het stukje grond dat we verwerven tussen ‘Vermaut’s 
Boerenbrood’ en het Korenveld komt openbaar groen met 
aandacht voor de ‘brood’nodige biodiversiteit.

Aan de Duifhuizenlaan zullen we in samenspraak met Leie-
dal een snoephaag aanplanten bestaande uit diverse eetbare 
kleurrijke besjes. 

Met z’n allen en zeker met onze kinderen kunnen we verschil-
lende soorten fruit proeven wat de gezondheid alleen maar 
kan bevorderen. Uiteraard zullen deze vruchten ook vogels en 
andere dieren ten goede komen.

Lendelede mooier en aangenamer maken, met volle goesting 
doen we verder.

Dank voor de medewerking!

Rudy Rommens
Schepen voor leefmilieu, financiën, jeugd, 

ontwikkelingssamenwerking en patrimonium
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Berichten

Beleidsplan 2020-2025
Een beleidsplan is eigenlijk een vertaling van de ambitie die 
de burgemeester en de schepenen hebben ten aanzien van 
onze gemeente voor de eerstkomende jaren. Een strategisch 
meerjarenplan dus. 

Er zijn 6 centrale thema’s:

• Lendelede, een leefbare gemeente
• Lendelede, een veilige gemeente
• Lendelede, een gemeente met aandacht voor 
cultuur, sport, senioren en jeugd
• Lendelede, een gemeente om er te werken en te 
ondernemen
• Lendelede, een gemeente om te wonen
• Lendelede, een gemeente waar iedereen kansen 
krijgt en mee is.

Deze klemtonen wil de gemeente realiseren dankzij haar 
professionele gemeentelijke diensten en hulp van externe 
experten.

Actueel vertalen
Denken over een meerjarenplan is één ding. Maar hoe wordt 
het dag na dag, maand na maand, jaar na jaar gerealiseerd? 
En hoe weet je als inwoner waar je aan toe bent?

Uiteraard ben je altijd welkom op de gemeenteraad of kan je 
de verslagen raadplegen via 
www.lendelede.be/bekendmakingen.  

Toch kiest het beleid voor duidelijke informatiekanalen. 
Zo is er www.lendelede.be en zo is er de sociale media en is 
er - jawel  hoor! - de Lendeleeft.

Vier keer per jaar wil dit magazine op een correcte manier 
vertalen wat er gebeurt in de gemeente, wat er omgaat in de 
verschillende diensten, wat op stapel staat naar leuke, gekke, 
culturele, toffe dingen. 

Altijd wordt een kalender ingevoegd en altijd vind je op de 
allerlaatste bladzijde handige telefoonnummers.

Hoe een beleidsplan Lendeleeft vernieuwt!

Het beleidsplan Lendelede 2020-2025 kiest samen, voor richting 2030. Doel is om aan een zelfstandige, duurzame en veilige 
gemeente verder te bouwen waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. Zes doelstellingen geven de richting aan. 
Een reden om ook in Lendeleeft ons nieuws binnen deze onderwerpen te bundelen. Lendeleeft toont hoe Lendelede leeft dankzij een 
zorgvuldig beleidsplan. Een frisse Lendeleeft wacht op jouw lezersogen! De lente leeft in Lendelede!

Nieuw kleedje
Het redactieteam van Lendeleeft denkt al een tijdje na 
over hoe we dit gemeentelijk magazine nog aantrekkelij-
ker, eigentijdser en informatiever kunnen maken. 
Daarom ziet de Lendeleeft er nu wat anders uit dan een 
paar jaar terug.  Het gaat om een work-in-progress: een 
zeer geleidelijke evolutie dankzij een gedreven team. 
De vormgeving is veranderd. Eenduidigheid maakt meer 
duidelijk. En een toffe, klare vormgeving spreekt jong en 
oud aan.
De rubriektitels komen nu overeen 
met de zes doelstellingen van het beleidsplan. 

We starten met

• Berichten (bevolking, ontvangsten, nieuwtjes van 

de gemeentelijke diensten, belangrijke veranderingen)
• Goed wonen (alles wat met wonen, Woonwinkel, 
premies… te maken heeft)
• Iedereen mee (Sociaal Thuis, sociale initiatieven, 
OCMW, adviesraden, noord-zuid…)
• Boeiend bedrijvig (ondernemen, landbouw, Leie-
dal en grote ruimtelijke plannen…)
• Graag uit (cultuur, bib, senioren, jeugd, sport, 
kalender)
• Zeker veilig (brandweer, politie, wegenwerken…)
• Natuurlijk heerlijk (milieu, groendienst, 
events in het bos…)

Deze editie geeft alvast een voorsmaakje. 
We wensen je veel leesplezier!
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MILIEUVRIENDELIJK PAPIER!
Deze Lendeleeft is gedrukt op FSC-gelabeld papier.

FSC (Forest Stewardship Council) is een in-
ternationaal label voor duurzame bosbouw, 
opgericht in 1994. Het label is van toepassing 
op hout en afgeleide producten, waaronder 
heel wat papiertoepassingen. Een FSC-label 

garandeert dat een product afkomstig is uit verantwoord 
beheerde bossen, en/of gerecycleerd materiaal.



 Ontvangsten

Sint-Barbara 

Huldiging Carine Dewaele (stafmedewerker Sociaal Thuis) 
en Martine Heggermont (diensthoofd feestelijkheden) voor 

30 jaar trouwe dienst

Huldiging Marc Couckhuyt vanwege zijn oppensioenstelling

Huldiging laureaten Hogere Graad III van de kunstacade-
mie Art’Iz: Juliette Bruyneel (muziek), Toon Dejonckheere 
(muziek), Angelina Delille (muziek), Maarten Grymonprez 
(muziek), Laura Lagrou (muziek), Ella Segaert (woord) en 

Louise Vande Moortel (woord en muziek).
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Uitreiking diploma’s techniekclub
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  Bewoners van Lendelede in cijfers!

Alle cijfers van de bevolkingsevolutie 2019 in Lendelede kan je vinden op 
www.lendelede.be/bevolkingsevolutie
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Omer Verbeke   11.11.2019
Lowic Vancoillie   13.11.2019
Oskar Dooms   28.11.2019
Gust Vanderbeke   08.12.2019
Jaylen Ostyn   13.12.2019
Georges Hanssens  17.12.2019
Odette Vandewalle  08.01.2020
Mattheo Soenens   14.01.2020
Myla Lauwers   15.01.2020
Femke Decock   22.01.2020
Rémi-Louis Lefevere  30.01.2020
Valerie Vancoillie   31.01.2020
Teodora-Maria Toma  03.02.2020
Oona Wydaeghe   05.02.2020

 Geboren

 Gehuwd

 Overleden

Davy Deboo - Suzy Kesteloot
Pascal Deprez - Griet Gheysens

Binnen de gemeente
Maria Denijs
Gabrielle Vandekerckhove
Michel Naert
Mariette D’Halluin 
Michel Vandekerckhove
Georges Kinsabil
Mathieu Van Ostaeyen
Agnes Vandemeulebroucke
Jacques Vandekerckhove
Maria Demaeght
Patrick Deman
Jean-Pierre Hooghe

Buiten de gemeente
Erna Madou
Rosa Mortelé
Georgette Remmerie
Maria Noppe
Frans Delobelle

Wie niet wil opgenomen worden in deze rubriek 
(of het familielid dat hij/zij vertegenwoordigt) 

moet de dienst bevolking contacteren.

 Komende jubilea
50 jaar huwelijk
02.04.2020 Johnny Deplancke - Maria Provoost
03.04.2020 Eric Rappoye - Bernice Dedeurwaerder
03.04.2020 Rudy Vankeirsbilck - Lena Lobbestael
07.04.2020 Roger Stroeykens - Simone De Kempeneer
17.04.2020 Jean-Marie Dricot - Krista Vanzieleghem
30.04.2020 Joseph Kindt - Agnes Velghe
08.05.2020 Lionel Delaere - Lena Maeyaert
27.05.2020 Jean-Pierre Delchambre - Marleen Riethaeve
29.05.2020 Eric D’Haluwin - Cecile Hooghe
26.06.2020 Leonard Leroy - Anne-Marie Bultynck

60 jaar huwelijk
22.04.2020 Josephus Demets - Francine Bossuyt

65 jaar huwelijk 
15.04.2020 Gustave Wullaert - Annette Maes

HULP BIJ HET INVULLEN VAN DE BELASTINGSAANGIFTE 
De Federale Overheidsdienst Financiën organiseert een zitdag in Lendelede. 

Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan minder mobiele en/of gepensioneerde inwoners. 

  •  Telefonisch afspreken, is verplicht. Tussen 1/4 en 30/4/2020 op het nummer 051 30 31 31.
  •  Verschillende aangiftes in één afspraak willen bespreken, moet gemeld worden.
  •  Identiteitskaart van alle betrokken personen in de aangifte moeten worden voorgelegd.

 Praktisch:

 maandag 25 mei 2020 van 9u tot 12u en 
 van 13u tot 16u in het Sociaal Thuis, 
 Dorpsplein 8 Lendelede.



Goed wonen

“Als we de klimaatdoelstellingen op het vlak van woningre-
novaties in onze regio willen waarmaken, moet er nog veel 
meer energiezuinig gerenoveerd worden. Onze ervaring leert 
dat je mensen alleen maar kan overtuigen door de zorgen die 
zo’n renovatie met zich meebrengt weg te nemen,” vertellen 
Bart Deneckere en Simon Gruwez, allebei RenovatieCoach bij 
Intercommunale Leiedal. 

“Soms krijgen we weleens de vraag: waarom een Renovatie-
Coach? Dan zeggen wij: waarom niet? Ons eerste huisbezoek 
en advies per mail of telefoon zijn voor iedereen gratis. 
Bovendien kies je daarna zelf in welke mate je met ons verder 
samenwerkt.” 

Verkooppraat of realiteit? We vroegen het aan de klanten. 
Zo verhuurt Johan uit Menen twee aanpalende huizen die 
hij grondig wou laten renoveren. “Vooral op technisch vlak 
wist ik totaal niet hoe ik aan zo’n ingrijpende renovatie moest 
beginnen. Daarom contacteerde ik de RenovatieCoach voor 
een gratis en vrijblijvend eerste huisbezoek. Al snel wist hij 
me door zijn professionele aanpak en kennis te overtuigen. 
Hij raadde me aan om de Energiesnoeiers een energiescan te 
laten uitvoeren. 
Een voltreffer: de scan was voor mij niet alleen een handig 
hulpmiddel, als verhuurder aan sociale doelgroepen bleek ik 
ook recht te hebben op verhoogde premies. Een direct funda-
menteel financieel verschil.” 

“De vakkennis van de RenovatieCoach viel ook mij onmiddel-
lijk op,” beaamt Christel uit Wervik. “Tijdens een eerste huis-
bezoek gaf hij me meer tips dan wat ik tot dan toe vond in 
brochures. De RenovatieCoach bespaarde me ettelijke euro’s. 
Een gevel opnieuw laten metselen? 
Nee hoor, grondig hervoegen was voldoende!” 

Die mening deelt ook Luc uit Wevelgem. “Ik wou al langer 
mijn voor- en achtergevel laten renoveren. Maar omdat ik an-
dersvalide ben, leek dat al die tijd onhaalbaar. Ik heb het niet 
alleen moeilijker met het fysieke werk, ook de zoektocht naar 
de juiste documenten en attesten voor verschillende premies 
is niet vanzelfsprekend. Ik was maar wat blij dat de Renovatie-
Coach me al het werk uit handen nam.” 
“Ik kan alleen maar aanraden om vooraf na te gaan of je al 
dan niet in aanmerking komt voor een Vlaamse energiele-
ning. Ik had nooit gedacht dat we zo’n oud huis nog zo mooi 
gerenoveerd zouden krijgen, maar dankzij de energielening 
zijn we er toch maar mooi in geslaagd. Passeer even langs het 
woonloket van je stad of gemeente, of surf naar www.wel-
zijn13.be/energiehuis, daar vind je alle info die je nodig hebt.” 

“Dat is inderdaad onze hoofdbetrachting,” besluiten Bart en 
Simon. “Als particulier zonder ervaring is het niet evident om 
met aannemers in gesprek te gaan. Dat vangen wij voor hen 
op. Zo maken we renoveren voor iedereen makkelijker.” 

www.warmerwonen.be/renovatiecoach
renovatiecoach@warmerwonen.be
056 24 16 19

Renoveren zonder zorgen? Bouw op de RenovatieCoach!
In het voetbal is iedereen coach. Maar als je zorgeloos wilt renoveren, neem je toch beter een echte prof onder de arm.
De RenovatieCoach van Leiedal neemt veel zorgen weg.
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GROEPSAANKOOP GROENE STROOM
Ook dit jaar was het aantal inschrijvingen in Lendelede een groot succes: 485 gezinnen en 19 KMO ’s schreven zich in, 
waarvan 122 via de woonwinkel. 
ENGIE bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene stroom/gas : maar liefst 55% lager dan het actueel marktaanbod. 
Ook voor wie enkel groene stroom wenst, had ENGIE het beste bod: 43% onder het actuele marktaanbod. 
Ook voor professionele contracten bood ENGIE de laagste prijs aan: 43% onder het actueel marktaanbod voor een contract 
voor elektriciteit en gas en 34% voor enkel elektriciteit.



Renovatiepremie Wonen Vlaanderen

Voorwaarden:
1) Eigenaar van een ENIGE woning zijn 
(en in de 3 jaar voor de aanvraag geen andere woning in volle 
eigendom of vruchtgebruik gehad hebben)
2) Domicilie op adres aanvraag renovatiepremie
3) Inkomstenvoorwaarden (men houdt rekening met het 
gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden):

a € 63.090 voor gehuwden 
a +  € 3.540 per persoon ten laste
a € 44.160 voor alleenstaanden

4) De woning moet minimum 30 jaar oud zijn
5) De voorbije 10 jaar geen renovatiepremie aangevraagd 
hebben
6) Er kunnen maximum 2 categorieën aangevraagd worden 
per aanvraag. Indien er meer dan 2 categorieën van werken 
zijn, dan moet je een jaar wachten voor de volgende aanvraag
7) Facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar

In aanmerking te nemen werken en premiebedrag:
Er zijn 4 soorten categorieën van werken:
Cat 1 : Ruwbouw van de woning die zich beperkt tot de 
funderingen, muren, draagvloeren en trappen
Cat 2: het dak
Cat 3: het buitenschrijnwerk
Cat 4: de technische installaties

Per categorie geldt een enkelvoudige aanvraag: 
je bundelt alle facturen in dezelfde aanvraag binnen één van 
deze categorieën.
a Het minimum investeringsbedrag moet € 2.500 zijn, 
exclusief BTW
a Het investeringsbedrag waar rekening mee wordt 
gehouden voor de bepaling van de premie is beperkt tot 
€ 3.750 exclusief BTW voor de elektrische installatie.
a Het investeringsbedrag waar rekening mee wordt ge-
houden voor de bepaling van de premie is beperkt tot 
€ 7.500 exclusief BTW voor de centrale verwarming.
a Het premiebedrag bedraagt 20% van de aanvaarde 
kostprijs van de werken (exclusief BTW). Er is minimum 
een aanvaarde kostprijs nodig van € 2.500 om de premie 
te kunnen berekenen.
a Welke werken komen in aanmerking:
• Bij de elektrische installatie:

 - Vernieuwen van de elektrische huisinstallatie
 - Aanbrengen van elementen voor de verdeling van  
 stroom en telecommunicatie. Je moet bij de 
 aanvraag een keuringsattest van een erkend  
 keuringsorgaan voegen dat aantoont dat de 
 installatie conform het AREI is en dat dateert 
 van voor de aanvraagdatum

• Bij centrale verwarming: 
 - De plaatsing van een hoogrendementsketel met 
 label HR+ of HR TOP en een Europees label 
 van B of  A
 - Alle installatieonderdelen , zoals leidingen en 
 radiotoren, op voorwaarde dat ook de 
 verwarmingsketel vervangen is
 - De plaatsing van CO- of rookmelders

Aanvraag:
Formulieren te verkrijgen via de Woonwinkel, Fanny Seurinck, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede 051 33 63 04 
of op de gemeentelijke website www.lendelede.be/premies. Te versturen naar Wonen Vlaanderen, 
Koning Albert I- laan 1/2 bus 93, 8200 Brugge. Eens de bevestigingsbrief tot uitbetaling ontvangen, kan je met deze brief 
terecht bij de woonwinkel om de gemeentelijke premie (éénmalig) te bekomen.
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Thuis in de Toekomst
Hoe we wonen verandert razendsnel. 
Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. 

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met je ge-
meente “Thuis in de Toekomst”. 

Via deze online woontest geef jij jouw gemeente informa-
tie over hoe je graag wilt wonen. 

Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van 
morgen.
Doe de woontest op www.thuisindetoekomst.be
 



Natuurlijk heerlijk
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2 februari 2020 of 02.02.2020. Op deze dag gaf het gemeentebestuur van Lendelede symbolisch het startschot voor de 
beleidskeuze om in te zetten op meer openbaar groen.

Waarom bomen planten?
Bomen planten is veruit de meest efficiënte manier van kli-
maatadaptatie en voor een betere leefomgeving. Bomen 
vinden we overal, maar in Lendelede willen we er graag nog 
meer! Alle bomen, ook deze op het openbaar domein, leve-
ren diensten en dragen zorg voor ons ecosysteem. Bomen 
houden stof vast en absorberen bepaalde gassen. Ze brengen 
verkoeling en gaan hittestress tegen. Dit doen ze door jaarlijks 
honderden liters water te verdampen die de warmte van de 
omringende lucht opneemt. 
Door bomen aan te planten in dichtbebouwde gebieden ver-
hoog je de natuurwaarde en recreatieve waarde. 
Groen verfraait de omgeving waardoor het aangenamer ver-
toeven wordt. Bomen zorgen voor de beleving van natuur in 
een centrum. 
Samengevat, bomen aanplanten zorgt voor heel wat 
voordelen:

• Verbetering van de luchtkwaliteit.
• Productie van zuurstof door omzetting van CO2, 
dankzij fotosynthese.
• Via reflectie van zonnestralen, meer schaduw en 
een lagere temperatuur in verstedelijkt gebied.
• Grotere biodiversiteit.
• Een opwaardering van ons patrimonium.

Engagement gemeente Lendelede

De gemeente Lendelede is ambitieus en wil voor elke boom 
die verdwijnt op het openbaar domein, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van wegeniswerken, twee bomen in de plaats 
zetten. Lukt dit niet op het openbaar domein, dan willen we 
graag de burgers betrekken bij onze ambitie.

Zondag 2 februari 2020 werd een linde geplant in ‘de bergen’ 
van de Lijnzaadstraat en de Vlaschaardstraat. De keuze voor 
een linde was bewust. Het is in de eerste plaats een inheemse 
soort. Als de boom in bloei staat, wordt het een zeer goede 
nectarbron voor bijen. Maar in onze plaatsnaam, Lendelede, 
zit een verwijzing naar ‘lende’. Lende is het oude woord voor 
een linde. En zo is de cirkel rond. 
We planten een linde in Lendelede. 

GROENBEDEKKERS
Donderdag 4 juni 2020 om 19u30 in Zaal Lindelei. 

De infoavond komt in aanmerking als bijscholing voor de fytolicentie. 
Met interessante presentaties van de Boerenbond, Inagro en Natuurpunt. 

In samenwerking met de Vlaamse Overheid. 
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Weg wegwerpbeker,                               
welkom herbruikbare beker!

De gemeente maakt al verschillende jaren gebruik van her-
bruikbare bekers bij een aantal evenementen. Sinds 1 januari 
2020 is elke organisator van een (publiek) evenement VER-
PLICHT om met herbruikbare bekers te werken. Drank serve-
ren in wegwerpbekertjes (ook karton), blikjes, petflesjes en 
brikjes is dus verboden. Het verbod is van toepassing voor 
schoolfeesten, fuiven, grote festivals, … 

Ondertussen heeft de gemeente haar voorzorgen genomen 
en geïnvesteerd in 750 herbruikbare bekers. Daarnaast is er 
een grote afwasmachine geplaatst in het Trefpunt.

Ben jij als vereniging of organisator al voorbereid? Herbruik-
bare bekers kan je gratis lenen via de Kringwinkel Midwest 
(www.dekringwinkelmidwest.be) Wees echter tijdig met je 
aanvraag! 

Of mag het iets meer zijn? Liever een herbruikbare beker die 
amper te onderscheiden valt met een klassiek glas? Huur dan 
herbruikbare bekers via gespecialiseerde firma’s. Je ziet 
nauwelijks het verschil met glas en ze zijn quasi onbreekbaar. 
Uiteraard, als de omstandigheden het toelaten, kan je 
gewoon glas en aardewerk gebruiken.

Vuilnisbakkenplan uitgerold

Heb jij al de nieuwe vuilnisbakken en hondenpoepbuizen 
gespot? Gebruik ze goed! Dat maakt alle dierenliefhebbers en 
bewoners gelukkig. Met vragen of opmerkingen kan je altijd 
terecht bij de milieudienst.
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Iedereen mee

Jeugdraad
v.l.n.r. voorzitter Kevin Vangheluwe, Frederike Moortgat, Hélène Windels, Kimberly Tanghe, Alexander Cornelissen, Jana Deblauwe, 
secretaris Hilde Verhamme, Daan Mostaert, Liese Decroubele, Arne Delaere, Brian Demets, Romy Vandewalle, 
Jeroen Vandewaetere, Emmely Vandemoortele, schepen van jeugd Rudy Rommens, Robin Hanssens, Thibaut D’Hondt

Beheerraad bib
Staand v.l.n.r.: 
Mieke Provoost, Marie-Jeanne Hanssens, 
Jan Couvreur, Claudine Rogiers, Yvon Syx, 
secretaris Myriam Verfaillie, Jef Doise,  
Magda Witdouck, Raf Decoene en
Martin D’Haene

Zittend v.l.n.r.: 
Mia Fournier, voorzitter Rika Declerck, 
schepen van cultuur Pedro Ketels en
ondervoorzitter Yorick Depaepe

Ontbreken op de foto: 
Liese Decroubele, Marijke D’heyger, 
Bjorn Priem en Koen Vervaeke

  Adviesraden starten in Lendelede (deel 2)

Redactieteam Lendeleeft
v.l.n.r.: 
Wim Dierick, Annick Vansevenant, 
Ann Malysse, Burgemeester 
Carine Dewaele, Marc Vermeulen, 
Elvire Vanysacker en Nele Declerck
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Adviesorgaan voor cultuur 
Boven v.l.n.r.: schepen van cultuur Pedro Ketels, secretaris Wim Dierick, Bernard Bruyneel, Yvon Syx, Raf Decoene, Jan Couvreur, Jef 
Doise, Matthias Sabbe, Frans Malysse, Lieven Buyse, Johan Delaere, Dirk Parmentier. Onder v.l.n.r.: Rita Verfaillie, Mieke Provoost, 
Kathlijn Dheedene, Myriam Verfaillie, Ann Vermaut

Lokaal Overleg Kinderopvang
Onder v.l.n.r.: Kevin Verhoyen, Bruno Vanoverbeke, Annick Vandewalle, Rita Lammertyn, Katrien Quaegebeur, Nina Verstraete
Tweede rij v.l.n.r.: Katrien Vanneste, Hilde Verhamme
Derde rij v.l.n.r.: Tania Pattyn, Veerle Devos, Griet Decoene, Johan Braekeveld, Pauline Vancauwenberghe, Vincent Kint
Ontbreken op de foto: Myriame Verstraete, Rudy Rommens, Frederik Casteleyn, Kevin Vangheluwe, Tom Lagae, Koen Tousseyn

Beheersorgaan GC Lendelede
Staand v.l.n.r.:Koen Vervaeke, Bruno Vanoverbeke, Rik Bruwier, Martin D’Haene, Jan Couvreur, Rik Duvillier, Frans Malysse, Wim Dierick
Zittend v.l.n.r.:Ann Malysse, Lieze Decroubele, Schepen Pedro Ketels, voorzitter Philippe Clepkens, Rika Declerck, Vicky Devreese
Ontbreken op de foto: Yvon Syx, Kathleen Deceuninck, Ann Lammertyn
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  Noord-Zuidraad

Rainbow4kids  Kenia

Rainbow4Kids werd in 2006 opgericht door Katrien 
Vermeersch en is ondertussen gegroeid tot een degelijk en 
duurzaam project. De school telt nu 450 leerlingen, waarvan 
net iets meer meisjes dan jongens. Kinderen die dankzij het 
project degelijk onderwijs kunnen genieten vanaf de babyklas 
tot en met klas 8. De ouders betalen een bijdrage die een stuk 
lager ligt dan de gangbare prijs voor onderwijs. De andere no-
dige gelden proberen we in te zamelen dankzij ons sponsor-
programma, acties, subsidies, giften,... 

Jaarlijks zorgt de Keniaanse overheid voor verrassingen wat 
het leerprogramma betreft.  Zo moeten sinds dit jaar alle 
kinderen een klasagenda hebben waarvan het type opgelegd 
werd door de overheid (zowat € 2.5/leerling). Daarnaast wil 
men Frans als 3de taal invoeren vanaf het vierde leerjaar (ook 
hiervoor nieuwe boeken aankopen) en moeten we starten 
met een computerklas. Daarnaast proberen we de Keniaanse 
staf (leerkrachten, directeur, kok, klusjesman,...) zo stabiel en 
efficiënt mogelijk te houden want het verloop van medewer-
kers is niet gering. 
Gelukkig is de grote groep van leerkrachten loyaal aan het 
project en hebben we een stevige basis om verder op te bou-
wen. We zien hier dagelijks stralende gezichten, leerlingen die 
zelf debatten voeren onder de boom, Keniaanse leerkrachten 
die een sportles organiseren,... 
De Rainbow4Kids Primary School heeft ondertussen een 
heel goede naam gekregen en staat voor degelijk onderwijs. 
Het bewijs hiervan is het grote aantal inschrijvingen dit jaar. 
Ons project zorgt ervoor dat arme kinderen, met weinig toe-
komstperspectief, onderwijs genieten, structuur krijgen met 
dagelijks een ontbijt en lunch op school. Ondertussen zitten 
enkele jongeren reeds in het middelbaar én een paar leerlin-
gen haalden zelfs al de universiteit. We zetten met en voor de 
kinderen grote stappen voorwaarts en daarvoor doen we het!
www.rainbow4kids.be 

De kersverse voorzitter van deze raad vertelt waarom ze gegrepen en gebeten is om wereldwijd kansen te creëren. 
Verderop nog een kort bericht over de Rainbow4kids in Kenia.

Magali Verbauwhede vertelt

“Eind 2018 begon het bij mij te kriebelen om me sociaal 
te engageren in één of andere vereniging die aansluit bij 
mijn interesses. Door de vele reizen en dito ervaringen die 
mijn echtgenoot en ik samen deden, was de keuze voor de 
Noord-Zuid Raad evident. 

Ik contacteerde ondervoorzitter Jacques Vandecasteele. 
Hij kwam bij ons thuis uitleg geven over de werking. 
Op de eerste vergadering voelde ik me meteen welkom en 
goed in de groep. Daarna kwamen de eerste activiteiten 
nl. het Noord-Zuid Café op de jaarlijkse rommelmarkt en 
vervolgens het pannenkoekenfestijn in november. 

Eind vorig jaar werden de mandaten vernieuwd en 
konden de leden zich ook kandidaat stellen voor het 
voorzitterschap. Na even afwegen, deed ik mee. 

Ik vind het belangrijk om mensen in hun eigen thuisland 
te helpen en te ondersteunen naar een betere en hoop-
vollere toekomst. Ik heb reeds een heel aantal projecten 
bezocht die de Noord–Zuid Raad van Lendelede onder-
steunt. Het zijn stuk voor stuk prachtige projecten die ik 
alleen maar kan toejuichen. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari werd ik aan-
gesteld als nieuwe voorzitter. Jacques Vandecasteele  is 
ondervoorzitter gebleven en we worden bijgestaan door 
schepen Rudy Rommens en Delphine Martin, medewerk-
ster vanuit de gemeente en Sociaal Thuis. Samen met de 
andere Noord–Zuidraadleden ben ik er zeker van dat we 
een fantastisch team zullen vormen. 
Het is zeker de bedoeling dat we een aantal activiteiten 
zullen organiseren en ook voor vernieuwing zullen zorgen. 

Magali Verbauwhede, Voorzitter Noord-Zuidraad

v.l.n.r. ondervoorzitter Jacques Vandecasteele, 
secretaris Delphine Martin, voorzitter Magali Verbauwhede 
en schepen Rudy Rommens
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  Sociaal Thuis

Lendelede heeft een uitgebreid gemeentelijk vrijetijdsaanbod 
en een rijk verenigingsleven. 
Maatschappelijk kwetsbare mensen ervaren soms een hoge 
drempel om te kunnen deelnemen aan een dergelijk aanbod. 

In het kader van sociale activering ontving het OCMW in 2019 
een toelage van € 2.605. 
Hiermee werden 24 gezinnen geholpen: speelpleinwerking, 
zwemmen, voetbal, krantenabonnementen, lidgelden 
verenigingen, tickets optredens, bioscoop en theater…

Huis van het Kind Lendelede

Huis van het Kind Lendelede bestaat sinds januari 2019. Het gaat om een samenwerkingsverband dat een aanbod in Lendelede 
en omliggende gemeenten wil uitbouwen voor zwangere vrouwen en ouders met kinderen tot 24 jaar en opvoedingsverantwoor-
delijken. Het gaat om inzetten op preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, het creëren van ontmoeting en het 
organiseren van activiteiten gericht op de beoogde doelgroep.

Sinds januari 2020 kan je terecht in het Sociaal Thuis: daar is het Huis van het Kind, een lokaal dat functioneert als ontmoetings-
plaats, een plek waar er dienstverlening over opvoeding, gezondheidszorg, enz. kan gegeven worden.  
In 2020 zetten we in op preventie zoals bv. vorming over mediawijsheid, sociale media voor derde graad lager en hun ouders. 
Er volgen ook initiatieven rond tabak en alcohol. 

huisvanhetkindlendelede@lendelede.be / 051 30 31 31

Hiernaast werd de aanvraag van het OCMW voor een 
subsidie van € 853 vanuit het participatiedecreet 2019 
eveneens goedgekeurd. Goed om 7 gezinnen te 
ondersteunen in hun vrijetijdsparticipatie.

In het kader van ‘Iedereen Verdient Vakantie’ kunnen men-
sen met een laag inkomen terecht voor betaalbare vakanties 
en daguitstappen, alleen of in groep. Via het OCMW kunnen 
er aanvragen hiervoor gebeuren: in 2019 deden 11 gezinnen 
hierop beroep.

Informatie: 
sociale dienst van het OCMW - 051 30 31 31

Vrije tijd toegankelijk maken!
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Mantelzorgcafé bestaat 1 jaar 

In 2019 kwamen een 25-tal geïnteresseerden 2 keer samen 
tijdens een mantelzorgcafé. Mantelzorgers zorgen vol over-
gave voor een zorgbehoevende partner, ouder(s), kind(eren), 
kennis(sen), maar hebben zelf ook nood om eens op adem te 
komen. 
Tijdens het mantelzorgcafé kunnen ze ervaringen delen en 
even gezellig samen zijn. Iedereen die dit wenst, is welkom 
tijdens een volgende bijeenkomst. Deze worden aangekon-
digd via de website en Facebook.

’t Parleetje en Nieuwjaar

Vrijwilligerswerking 2019

Op 21 januari 2020 werden de vrijwilligers verwend met een 
ontbijt. Op 5 maart 2020 was er nog een nieuwjaaretentje om 
hen extra in de bloemetjes te zetten! 
16 chauffeurs van de minder mobielen centrale staan dage-
lijks klaar om minder mobiele inwoners naar een doktersaf-
spraak, naar de kapper, op boodschappen… te voeren. 
In 2019 registreerden we 117 gebruikers en 1.282 ritten. 
Alle hulp is meer dan welkom om deze mooie dienstverlening 
verder uit te bouwen.
Daarnaast zijn er vrijwilligers die instaan voor verschillende ta-
ken: verjaardagbezoekjes, oppasdienst, het buitenzetten van 
de huisvuilzakken, gezelschaps- en ziekenbezoekjes, verdeling 
van brood, boodschappen doen, een mobiele bibliotheek,… 
Goed voor een totaal van 962  tussenkomsten in 2019.
Verder hebben we sinds enkele jaren een buddywerking die 
ondersteuning geeft aan de vreemdelingen in de gemeente. 
Deze mensen helpen bij het zoeken naar werk, woonst, hulp 
bieden bij de studies,… In 2019 konden we beroep doen op 
acht buddy’s. Aansluitend is er ’t Parleetje waarbij de zes or-
ganisatoren activiteiten uitwerken voor mensen met een an-
dere cultuur. 
Ben je graag op de baan? Steek je graag een handje toe? 
Zin in iets nieuws? Word dan vrijwilliger! Interesse? 

Neem zeker contact op: hanne.delaere@lendelede.be of 
leen.vanderstichelen@lendelede.be of 051 30 31 31

Op 12 januari kwamen zo’n 25 mensen van diverse origine 
samen om feestelijk het nieuwe jaar in te zetten in Trefpunt 
van het DOC. 
Met wensen aan iedereen, drankjes en hapjes werd het een 
gezellige activiteit. Aan allen werd vooraf gevraagd een ge-
schenkje mee te brengen. Iemand van Lendelede had ons ook 
heel wat speelgoed gegeven om -keurig verpakt- aan de kin-
deren extra te kunnen uitdelen. En of ze gelukkig waren!
Kortom, iedereen was blij met het initiatief en meteen werd 
de wens geuit om meer samen te komen. Want waar we de 
eerste keer met een zestal personen waren, is de groep van-
daag al zeer uitgebreid.

Mensen kunnen heel veel van elkaar leren: cultuur, gewoon-
tes en leefwijze, de taal (Nederlands), recepten, bestrijden 
van kwaaltjes,… Al die mensen houden eraan -samen met 
hun kinderen- Nederlands te (leren) spreken.
We hopen dan ook dat we die mensen op onze andere activi-
teiten mogen begroeten. 
Via deze weg dus ook een oproep aan alle inwoners van Len-
delede met een andere migratieachtergrond: 
kom gerust aansluiten bij deze groep! 

De taal? Geen probleem, die leer je wel door ze te spreken.  

Interesse? Delphine.martin@lendelede.be
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Voedselrijk: een voedselstrategie om van te smullen        

Lunchen, snoepen, dineren, peuzelen, ontbijten, sneukelen - en ga zo maar door. We zijn allemaal een beetje expert als het 
over eten gaat, want we doen het drie, vier keer per dag. En als het meezit, is het nog lekker ook. Veel van dat fantastische 
voedsel wordt gewoon om de hoek geproduceerd. 
Toch vullen we onze kasten meestal via een omweg, de supermarkt. Waar het voedsel in de rekken vaak van verre afkomst is.  

Lokaal eten is vaak gezond eten, en wat goed is voor jezelf is ook goed voor de planeet. Avelgem, Harelbeke, Kortrijk, Lende-
lede en Zwevegem slaan de handen in elkaar met Velt, de provincie West-Vlaanderen, INAGRO, intercommunale Leiedal en 
W13 en rollen met Voedselrijk een voedselstrategie uit.  Het sleutelwoord is ‘korte keten’: breng voedsel van het veld naar het 
bord en sla de supermarkt over. 

Samentuin Hoeve Vercamer is een actieve partner van Voedselrijk. 
Er staan de komende maanden opnieuw heel wat activiteiten op de planning. 

Zaterdag 25 april 2020 van 9u tot 12u: Start(werk)dag . 
Hierbij verwelkomen we graag nieuwe tuiniers en proberen we actief aan de slag te gaan in de tuin. 
We sluiten de voormiddag af met soep, een broodje en een drankje. 

Dinsdag 5 mei 2020: Voedselspel van Voedselrijk
Dit is een voedselspel op hoeve Vercamer en in het bos. Het spel wordt gegeven aan leerlingen van het 4e leerjaar van 
Lendelede en het 3e leerjaar van Sente. Velt werkt samen met leerkrachten en vrijwilligers.

Zaterdag 16 mei 2020 van 10u tot 12u: kookworkshop gegeven door Petra Bernaert en Ann Dedeurwaerder
 (vrijwilligers van de Samentuin).

Uiteraard zijn helpende handen voor de Samentuin steeds welkom! Ben je een natuurmens en geniet je van tuinieren, 
planten & groenten? 
Heb je groene vingers en af en toe wat tijd om een handje toe te steken in de moestuin of tijdens één van de andere 
activiteiten? Neem dan contact op met Dimitri Bouckeljoen of Delphine Martin samentuin@lendelede.be of 051 30 34 14.

PROFESSIONELE POETSHULP NODIG?
Dan hebben we voor jou de oplossing! 

De dienstenonderneming helpt je graag met: schoonmaken, wassen, strijken, gelegenheidsonderhoudswerken. 

Info via dienstenonderneming@lendelede.be of 051 30 34 15
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Zeker veilig
Hulpverleningszone Fluvia: graag tot je dienst maar niet altijd gratis

De brandweer staat altijd paraat, maar wie betaalt? De brandweer bestrijdt brand, uiteraard. Maar brandweermensen redden 
je ook uit een geblokkeerde lift, reinigen de rijbaan na een verkeersongeval, pompen je kelder leeg…

Wie betaalt?
Sommige interventies zijn gratis, maar voor andere moet je 
inderdaad betalen. Enkele betalende interventies: 

• Nutteloze oproep n.a.v. een technische brandmelding: 
van € 150 tot 600 (excl. 21% btw)

• Wespenverdeling: € 60 per nest (excl. 21% btw)
• Bevrijden en vangen van dieren in nood: € 30 
(excl. 21% btw)

• Bevrijden van landbouwdieren (al dan niet met gevaar 
voor mestgassen): gratis voor 1 vrachtwagen en de eerste 
12 manuren

• Interventies n.a.v. handelingen die in strijd zijn met 
de wet (milieuvervuiling, afvalverbranding, brandstich-
ting,…): volgens tariefplan

Tariefplan 

(ieder begonnen uur wordt gefactureerd; prijzen excl. 21% btw)

• Personeel: € 80/uur per opgeroepen personeelslid 

• Rollend materieel: € 80/uur per opgeroepen voer- of 
vaartuig

• Verbruiksgoederen (doos, zeeppatroon, bidon, zandzak-
ken, afdekzeilen, water…): kostprijs per begonnen een-
heid 

Kosten veroorzaakt door een noodzakelijke tussenkomst 
van een derde partij worden integraal aan de begunstigde 
doorgerekend. 

FIETSLABELACTIE
Fiets- en sleutellabelactie: 

zaterdag 25 april 2020 
van 9u tot 12u in het gemeentehuis

Bestaan er nog gratis interventies?
Uiteraard! Brand blussen, helpen bij dreigend brand- en ont-
ploffingsgevaar, gasgeur of vermoeden van CO-intoxicatie, 
technische interventies om mensen te beschermen of te 
redden die in nood verkeren of bijstand bij dringend zieken-
vervoer. Dat zijn kerntaken van de brandweer en dus gratis. 
Heb je de brandweer ter goeder trouw gebeld, maar er bleek 
toch niets aan de hand? Geen nood. Er volgt geen factuur. 
De brandweer staat ook steeds paraat voor o.a. overstro-
mingen, rampen, catastrofen, drinkwaterbevoorrading 
rechtstreeks aan de burger en evacuaties. 
Ontdek het volledig overzicht met tarieven van de brand-
weer op www.lendelede.be/tarievenbrandweer
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Graag uit
 Bibliotheek

Wise: een landelijk digitaal platform 
voor bibliotheken

Tot nu toe werkten de bibliotheken met een lokaal of pro-
vinciaal bibliotheeksysteem. Gewezen minister Gatz be-
sliste bij de overdracht van provinciale bevoegdheden naar 
Vlaanderen voor een centraal systeem. Tijdens de periode 
april-mei krijgt de digitale dienstverlening van de meeste 
West-Vlaamse bibliotheken een upgrade. Daardoor kun-
nen leners een pak vlotter materiaal van de bib ontlenen 
of terugbrengen. Ook bibliotheekmedewerkers zullen het 
verschil voelen. Boeken uitlenen en innemen, nieuwe le-
ners inschrijven en alle andere taken die dagelijkse kost zijn 
in een bibliotheek worden betrouwbaarder, makkelijker, 
gebruiksvriendelijker én goedkoper.

Nieuw bibliotheekreglement                
vanaf 1 juni 2020

Samen met de overstap naar het ééngemaakt bibliotheek-
systeem wordt het bibliotheekreglement aangepast. 
Belangrijkste wijzigingen
+ Lidmaatschap. Dit kost €5 per jaar voor personen boven 
de 18 jaar; wie jonger is, leent gratis uit. Voortaan is de in-
dividuele lenerspas geldig in alle bibliotheken van de regio 
Zuidwest-Vlaanderen. 
+ Uitlenen en verlengen. De uitleentermijn is voor alle 
materialen, ook dvd’s, 4 weken. De uitleentermijn kan 
maximaal 4 weken verlengd worden. De uitleentermijn kan 
niet verlengd worden, indien de materialen gereserveerd 
zijn.
+ Overschrijden van de uitleentermijn. De lener betaalt 
boetegeld voor de materialen die te laat binnengebracht 
of te laat verlengd worden. De boete bedraagt € 0,20 per 
item en per dag. 
Iedere gebruiker ontvangt vanaf 1 juni het nieuwe 
bibliotheekreglement bij zijn of haar eerste bezoek. 
Meer en snellere info? Surf naar www.lendelede.be/
bibliotheek of lendelede.bibliotheek.be.

EVEN DICHT
De bib is gesloten van donderdag 

21 mei tot en met woensdag 27 mei
Ontlenen, verlengen, inleveren, reserveren 

in de bib of online zal niet kunnen.

MEEST ONTLEEND 2019



Onze sportdienst leeft, zoveel is duidelijk.
 
Er werden nieuwe sporttoestellen aangekocht door het Auto-
noom Gemeentebedrijf Lendelede en er wordt voortdurend 
gezocht naar vernieuwing. Deze zomer is er voor het eerst 
een zomersportkamp. 

Onze sportdienst kreeg eind vorig jaar erkenning voor hun in-
zet: Lendelede mag zich een jaar lang #sportersbelevenmeer-
gemeente noemen! 

De sportdienst nam op 17 december 2019 de award in ont-
vangst en deze kreeg een plaatsje in de sporthal. We slaagden 
erin om vijf van de zeven sportieve uitdagingen tot een goed 
einde te brengen.

#sportersbelevenmeer: uitdagingen 2019

aDe sportdienst organiseert minstens 1 G-sportinitiatief: 
snowtuben, 2 sportfeesten

aDe sportdienst heeft opgeroepen tot het posten van 
#sportersbelevenmeer op sociale media

aDe sportdienst organiseert minstens 1 initiatief om 
gezinnen aan het sporten te krijgen:  sneukeltocht

aDe sportdienst coördineert en promoot de Maand van de 
Sportclub op lokaal vlak en stimuleert de lokale sportclubs om 
hun deuren te openen: gratis proeflessen in september

aDe sportdienst werkt een belevingsactiviteit uit rond 
sporten in de natuur: natuurloop
  •  De sportdienst promoot de actie ‘Breng je sportclub naar 
school’ bij lokale scholen
  •  De sportdienst werkt rond sport op het werk
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 Sport

Lendelede ademt sport!

Beleef sport! Deel het! #sportersbelevenmeer! 
Maak van Lendelede een bewegende gemeente!

OPROEP SPORTKAMPIOENEN 
Op vrijdag 5 juni 2020 om 19u is er de jaarlijkse huldiging van de 

sportkampioenen in Lindelei. 

Individuele sportkampioenen of sportclubs die met hun ploeg 
kampioen werden in de periode 

juni 2019 - mei 2020 worden er gehuldigd. 

Meld je aan via sportdienst@lendelede.be of 051 30 60 39, 
ten laatste op 20 mei.
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De sportdienst staat niet stil!               
Een blik op het programma

• Neem in mei deel aan de 10.000 stappenclash van Mid-
den-West-Vlaanderen en leid Lendelede naar de overwin-
ning. Registreer je gratis op www.10000stappen.be, sluit aan 
bij de groep ‘Lendelede’ en geef elke dag je gezette stappen 
in. Een stappenteller lenen kan bij de sportdienst of biblio-
theek (waarborg € 20)

• Elke donderdag in mei om 19u30: begeleide wandeltocht 
van 6 km georganiseerd door de sportdienst: zie kalender!

• Donderdag 14 mei 2020: Seniorensportdag voor alle 
50-plussers in zaal Iso in Izegem. 
Sportactiviteiten? Wandelen, fietsen, petanque, boog- en 
karabijnschieten, badminton, e-bike, katapult schieten, kubb, 
zwemmen, fitheidstesten, line dance, zelfverdediging en 
curling. Sportactiviteiten van 14u tot 17u30.  
Avondactiviteit om 18u: warme beenham met frietjes, verse 
groentjes en een streekbier. 
Muzikale animatie van 19u tot 21u30.
Prijs? 
Deelname sportnamiddag = € 6 /Deelname sportnamiddag + 
avondmaal = € 15
Inschrijvingen? Uiterlijk tot 1 mei op de Sportdienst

• Wil jij 5km of 10km kunnen joggen in 10 weken tijd? We 
starten na de paasvakantie met een cursus joggen voor be-
ginners (tot 5km) en joggen voor gevorderden (van 5 
naar 10km).  Wie inschrijft voor de gevorderden moet zeker 
bij aanvang van de cursus een half uur aan een stuk kunnen 
joggen zonder onderbreking.
Wanneer? Van 20 april tot en met 24 juni 
0 tot 5 km: Elke maandag en woensdag om 19u 
5 tot 10 km: Elke maandag en donderdag om 20u
Waar?  Voor beginners op de piste rond de voetbalvelden. 
De gevorderden beginnen op de piste en na verloop van tijd 
wordt er op de weg gelopen.
Deelnameprijs en inschrijvingen: € 25. 
Inschrijven kan via de gemeentelijke webshop.

• Zaterdag 13 juni 2020: Tijdens de G-sport Snowtuben kan 
je al liggend of zittend op een band naar beneden glijden van 
een helling met echte sneeuw op de ski-piste Ice Mountain in 
Komen. Deze activiteit staat open voor alle jongeren en vol-
wassenen met een lichte tot matige beperking. Per deelne-
mer kan 1 eigen begeleider mee op de piste. De sportdienst 
voorziet extra begeleiding. 
Sessie 1: van 10u tot 11u      Sessie 2: van 11u tot 12u
Sessie 3: van 14u tot 15u       Sessie 4: van 15u tot 16u             
Deelnameprijs en inschrijvingen: € 7. 
Begeleiders mogen gratis op de piste. 
Inschrijven op de sportdienst voor vrijdag 5 juni. 
Meer info? www.lendelede.be/sportkalender 

Mountainbikeparcours vernieuwd

Lendelede heeft een prachtige mountainbikeroute, 
de Baekelandtroute, die start en eindigt aan de sporthal. 
De totale lengte is 21 km waarvan 35% onverhard. 
Via de zuidelijke lus is de mountainbikeroute van Ingelmun-
ster gemakkelijk te bereiken. Zo kan je een omloop van 40 km 
rijden. 

Het parcours kreeg recent een update. 
Vooral aan de Rijksweg wijzigde de route 
waardoor het nu een stuk 
verkeersveiliger is. 
De pijltjes kan je vinden aan de palen van 
het wandelnetwerk. 

www.lendelede.be/mountainbikeroute of scan de QR-code. 

Nieuw:                                                   
Sportkamp tijdens de zomervakantie

Van 6 tot en met 10 juli kunnen alle kinderen van het lager 
onderwijs van 9u tot 12u deelnemen aan het sportkamp. 

Er is opvang mogelijk in samenwerking met Speelplein 
Jakkedoe. Kinderen kunnen vanaf 7u30 ’s morgens naar 
het speelplein komen. Daar kunnen ze blijven tot 17u30. 

De kinderen worden om 9u verzameld om naar het sport-
kamp te gaan. Na het sportkamp worden ze terug naar het 
speelplein gebracht.
Inschrijven voor het sportkamp kan vanaf maandag 20 april 
om 9u via de gemeentelijke webshop.
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Buitenspeeldag : woensdag 22 april

We verwachten dat de juf of meester geen huiswerk geeft aan 
onze jeugdige bengels op woensdag 22 april. Die dag speelt 
iedereen buiten want dan is het reeds voor de 13e keer bui-
tenspeeldag! De televisiezenders Nickelodeon, Studio 100, 
Ketnet, VTMKZOOM gaan tussen 13u en 17u op zwart, dus 
nog een reden te meer om de buitenlucht op te zoeken.  
De gemeentelijke sport- en jeugddienst en Samentuin zorgen 
vanaf 13u voor een toffe namiddag voor de kinderen tussen 
3,5 en 12 jaar. Je kan van alles beleven in het mooie Patrijzen-
bos, dus trommel je vriendjes op om samen buiten te spelen.
Het spelen is gratis maar om alles goed te kunnen plannen, 
moet je de kinderen vooraf inschrijven via 
www.lendelede.be/webshop. 
Verdere info: jeugddienst@lendelede.be of 0478 915 119. 

Roefel

Zaterdag 27 juni is dit jaar Roefeldag. Begin mei ontvangen de 
kinderen op school de folder. Inschrijven kan vanaf 15 mei via 
de gemeentelijke webshop. De kinderen kunnen in het Tref-
punt hun activiteiten kiezen op woensdag 27 mei tussen 18u 
en 19u30. 

Elk jaar maken we een 200-tal kinderen gelukkig dankzij het 
organiseren van een toffe Roefel. Dit lukt niet zonder de me-
dewerking van zelfstandigen en de vrijwillige motards. Mee-
werken in een zelfstandige zaak maakt het roefelen voor de 
kinderen echt compleet. Vandaar een warme oproep naar 
zelfstandigen en verenigingen om kinderen opnieuw die kans 
te geven. Alvast bedankt voor jullie hulp! Voor meer info kan 
je contact opnemen met de jeugddienst.

 Jeugd

FISCALE ATTESTEN

De fiscale attesten voor sportkampen, chirokampen en speelpleinwerking kan je downloaden 
via de webshop van de gemeente: www.lendelede.be/webshop

Inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Onder ‘mijn profiel’ kies je voor ‘historiek en overzichten’.  
Selecteer dan ‘Mijn Fiscale attesten’. Op die pagina zie je 2 tabbladen: Activiteit en BKO. 
Op beide tabbladen kunnen er attesten staan. Bij het tabblad ‘activiteit’ staat alles wat je reserveerde via de webshop. 
Op het tabblad ‘BKO’ staan alle daginschrijvingen van het speelplein. 
Per kind kunnen er dus 2 formulieren zijn. Je kiest voor het fiscaal jaar 2020, dat gaat over de activiteiten van vorig jaar. 
Meer info via de sport- of jeugddienst.

Data Chirokampen en Skalulfeesten 
Chirokamp jongens en meisjes: 21 - 31 juli 2020

Skalulfeesten: 21 - 23 augustus 2020
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Vakantie? Speelplein Jakkedoe bezorgt je een onvergetelijke zomer! 

Van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020 kunnen kinderen van 2,5 t.e.m. 12 jaar terecht bij speelpleinwerking 
Jakkedoe. Telkens van 7u30 tot 17u30. Je hoeft niet vooraf in te schrijven voor een speelpleindag! 

Prijs

Per halve dag: € 3
Blijven over de middag: € 2 extra
Een volledige dag kost dus € 8. Betaling achteraf via factuur. 

Er is teruggave  van ziekenfondsen en speelpleinwerking is 
fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. 
(zie apart kader vorige bladzijde)

Programma 

woensdag 1 juli - vrijdag 3 juli  
thema DIEREN
 donderdag 2 juli:  Pairi Daiza (vanaf groep 5)
   Ganzengoed (groep 1, 2 , 3 en 4)

maandag 6 juli - vrijdag 10 juli  
thema SPORT
 dinsdag 7 juli:  kookdag groep 6
 donderdag 9 juli:  bosspel & zwemmen in Brugge 
   (vanaf groep 4)

maandag 13 juli - vrijdag 17 juli 
thema MUZIEK & DANS
 dinsdag 14 juli:  kookdag groep 4
 vrijdag 17 juli:  Kidrock (vanaf groep 3)

maandag 10 augustus - vrijdag 14 augustus 
thema SEIZOENEN
 dinsdag 11 augustus: kookdag groep 2

maandag 17 augustus - vrijdag 21 augustus 
thema DISNEY
 dinsdag 18 augustus: kookdag groep 3
 donderdag 20 augustus: Brielmeersen 
 (alle groepen)
 vrijdag 21 augustus: Musical (iedereen)

maandag 24 augustus - vrijdag 28 augustus 
thema FEESTEN
 dinsdag 25 augustus: kookdag groep 5
 donderdag 27 augustus: 
 Bobbejaanland (groep tieners)
 Bellewaerde (groep 4, 5 & 6)
 Harry Malter (groep 1, 2 & 3)

De groepen worden dit jaar zo ingedeeld: 

Groep 1 : ° 2016 - 2017 - begin 2018
Groep 2 : ° 2015
Groep 3 : ° 2014
Groep 4 : ° 2012 - 2013
Groep 5 : ° 2010 - 2011
Groep 6 : ° 2008 - 2009

Tieners: voor hen komt nog een bijkomende programmatie, 
daarover meer op de fb-pagina voor tieners. Extra kosten 
voor uitstappen zijn mogelijk. Inschrijven en betalen voor 
de uitstappen kan vooraf via www.lendelede.be/webshop.

Badge

Met de badge bij de hand, is je kind ‘s morgens snel aange-
meld. Wie nog geen badge heeft, kan hiervoor in de maand 
juni terecht bij de jeugddienst. 

Meer info: 
www.lendelede.be/jakkedoe -  
FB-pagina gemeente - flyer op school

Ouder dan 15 en zin in meer? Word monitor! 

2020 = #idealezomer

Want: 
• Jij wil kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen
• Jij zit boordevol creatieve ideeën en enthousiasme
• Jij wil iets fantastisch doen met je vrije tijd
• Jij wil graag een mooi centje bijverdienen

Hoe word je moni? Geen paniek, we stomen jou klaar om 
de perfecte moni te worden! 
Alle info bij Hilde, jeugddienst@lendelede.be 
of 0478 915 119

Beleef het! Deel het! #jakkedoesuperleuk



Nieuws uit woonzorgcentrum Aksent

Sinds 1 januari 2020 heeft het woonzorgcentrum een nieuwe 
directeur, Eric Vande Walle. Eric heeft twee zonen en woont 
in Jabbeke. 
Bij de start van zijn carrière werkte Eric als verpleegkundige 
in het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Later werkte hij 
als nachtverpleegkundige en zorgmanager in verschillende 
andere ziekenhuizen. Net voor hij de uitdaging in Lendelede 
aanging, was hij werkzaam als directeur in Huis aan Zee, een 
nieuw woonzorgcentrum en La Vigie, assistentiewoningen 
(zorggroep Vulpia). Door de vele jaren ervaring in verschil-
lende domeinen, kent Eric de zorgsector door en door. 
Hij omschrijft zijn start in het woonzorgcentrum in Lendelede 
als een nieuwe en aantrekkelijke uitdaging. 
“Woonzorgcentrum Aksent is een organisatie die reeds sterk 
is uitgebouwd en die een grote diversiteit aan diensten 
aanbiedt: een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, een 
centrum voor kortverblijf en sinds kort ook het 
dagverzorgingscentrum de Maretak.”

  

 Senioren

Dagverzorgingscentrum De Maretak

DVC ‘de Maretak’ bevindt zich in de gebouwen van het woon-
zorgcentrum en biedt elke weekdag een zinvolle dagbesteding 
voor ouderen uit de buurt. Zowel mensen met een fysieke als 
mentale hulpvraag, ook mensen die nood hebben aan sociaal 
contact, kunnen in De Maretak terecht. 

Dagelijks worden er verschillende activiteiten gepland: samen 
lekker koken of een gezelschapsspel spelen. Elke middag krij-
gen de gebruikers een uitgebreid menu aangeboden, waarna 
er in de voorziene ruimtes tijd is voor een siësta. Verpleeg-
kundige zorg is nabij en er wordt sterk ingezet op het creëren 
van een aangename, huiselijke en warme sfeer.

Indien mogelijk sta je zelf of een familielid in voor het ver-
voer. Wanneer dit niet kan is er de mogelijkheid om beroep te 
doen op de vervoersdienst die via het dagverzorgingscentrum 
wordt aangeboden.

Een dag doorbrengen in de Maretak kost € 22 per dag. 
De meeste mutualiteiten voorzien hierop een terugbetaling. 

Meer info? 
socialedienst@seniorenzorglendelede.be of via 
dagverzorgingscentrum@seniorenzorglendelede.be  
tel: 051 30 13 28.

Vrijwilligerswerk in WZC Aksent

WZC Aksent, in de volksmond ’t Rusthuis van Lendelede, 
bloeit! Momenteel bestaat onze vrijwilligersgroep uit een 60-
tal enthousiaste mensen die tijd maken voor onze bewoners.
Tijd maken om… 

- de cafetaria tot een gezellige ontmoetingsplaats om te 
toveren, 
- mee te gaan als begeleider op uitstap, 
- een handje toe te steken bij de dagelijks georganiseer-
de activiteiten, 
- gewoon een praatje te maken met bewoners die er 
nood aan hebben, 
- de rol van hulpkok op zich te nemen bij een leuke kook-
middag, 
- een sportieve inbreng te hebben bij het motiveren van 
bewoners voor de wekelijkse gezondheidswandeling,

Onze vrijwilligers bepalen zelf wanneer en hoeveel tijd ze bij 
ons besteden en waarvoor ze zich graag engageren.
Iets wat je graag doet, doe je goed!
                                        
Meer info? 
WZC Aksent Lendelede, Marieke (cafetaria) of 
Ilse (activiteiten): 051 30 13 28    
dekijkuit@seniorenzorglendelde.be of  
animatievd1a@seniorenzorglendelde.be
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KUSTSCHLAGERFESTIVAL
Op woensdag 9 september gaan we opnieuw naar de Kustseniorendag. 

Wil je mee naar het Kustschlagerfestival voor de optredens van 
Sam Gooris en Lindsay (de zus van Christoff) ?

Schrijf dan snel in bij de cultuurdienst! Deelname: 45 per persoon.



 Cultuur

Ex-Lendeledenaar en popartkunstenaar Robin Velghe (26) 
maakt onder andere intro’s en outro’s voor YouTube-filmpjes 
van bekende namen uit de Amerikaanse hiphopscene, zoals 
wereldster Anderson Paak. Robin behaalde aan Luca, school 
of Arts, het diploma Beeldende Vormgeving, specialisatie Illu-
stratie. Hij is de zoon van Danny Velghe en Christine Feryn en 
woont nu in Gent. Robin verdiende volgens de Adviesraad van 
Cultuur unaniem de Cultuurtrofee 2019. Hij is vooral bezig in 
Canada en Amerika met zijn grafische creaties, maar is ‘zijn’ 
Lendelede niet vergeten. Robin vindt een onderscheiding in 
eigen gemeente dan ook een hele eer en is met plezier cul-
tureel ambassadeur voor Lendelede. De Cultuurtrofee 2019 
werd uitgereikt aan Robin Velghe op zondag 16 februari.

Cultuurtrofee 2019 voor grafisch kunstenaar Robin Velghe, beter bekend als Rhymezlikedimez

De cultuurdienst start met een eigen programmatie
Tot voor kort werd GC Den Tap vooral verhuurd. 
“Maar daar komt nu verandering in,” zegt cultuurbeleidscoördinator Wim Dierick. 
“Voortaan zullen we vier tot vijf keer per jaar een eigen programmatie aanbieden. 
Voor elk wat wils en aan democratische prijzen”.

ROVERS 
in het 

BIEZEBOS

Kindertheater ACABOE
voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar
(naar een boek van Marc De Bel)

Zaterdag 18 april 2020
om 14u 
(einde voorzien omstreeks 15u30)

GC Den Tap Lendelede

Inkom: 3 euro
(kinderen en ouders)
(drankje inbegrepen)
inschrijven via de webshop

(www.lendelede.be/webshop) 

een organisatie van de cultuurdienst van Lendelede

ONS VOORJAARSAANBOD:
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Donderdag 2 april 2020  - 20u
De Koers, Ons Leven

Carl Berteele & Geert Vandenbon
Inkom: 8 euro (1 drankje inbegrepen)

info en kaarten via de cultuurdienst of de webshop



IN LENDELEDE

Datum    Lokaal Uur
Zondag 26 april 2020 KLZ De Langemunte 9 uur
Vrijdag 1 mei 2020  KVL Steuren Ambacht 9 uur
Zondag 3 mei 2020  KVL Steuren Ambacht 9 uur
Zaterdag 9 mei 2020 KVL Meikapel kermis 9 uur
Zaterdag 9 mei 2020 KVL Steuren Ambacht 17 uur
Zondag 10 mei 2020 KLZ De Langemunte 9 uur
Zondag 17 mei 2020 KLZ De Langemunte 9 uur
Donderdag 21 mei 2020 KLZ De Langemunte 9 uur
Vrijdag 22 mei 2020 KVL De 3 koningen 9 uur
Zondag 24 mei 2020 KVL Steuren Ambacht 9 uur
Zaterdag 30 mei 2020 KVL De Kroone 9 uur
Zondag 31 mei 2020 KLZ De Langemunte 9 uur
Maandag 1 juni 2020 KVL Steuren Ambacht 9 uur
Donderdag 4 juni 2020 KVL De Kluisberg 9 uur

Zaterdag 6 juni 2020 KVL Steuren Ambacht 9 uur
Maandag 8 juni 2020 KVL Steuren Ambacht 9 uur
Zaterdag 13 juni 2020 KLZ De Langemunte 9 uur
Zondag 14 juni 2020 KVL Steuren Ambacht 9 uur
Zaterdag 20 juni 2020 KLZ De Langemunte 9 uur
Zondag 21 juni 2020 KLZ De Langemunte 9 uur
Donderdag 25 juni 2020 KVL De Kluisberg 9 uur
Zaterdag 27 juni 2020 KLZ De Langemunte 9 uur
Zondag 5 juli 2020  KLZ De Langemunte 9 uur
Maandag 6 juli 2020 KVL De Langemunte 9 uur
Zaterdag 11 juli 2020 KVL Steuren Ambacht 17 uur
Zondag 12 juli 2020  KVL Steuren Ambacht 9 uur
Donderdag 16 juli 2020 KVL De 3 Koningen 9 uur
Zondag 19 juli 2020  KLZ De Langemunte 9 uur
Donderdag 23 juli 2020 KVL De 3 koningen 9 uur

VINK HET VINKENSEIZOEN AF!
Het vinkenseizoen 2020 start op zondag 26 april. 

De zettingen gaan door in de onbebouwde zone van de Kortrijksestraat (tussen de huisnummers 39a en 41).

 WIELERWEDSTRIJDEN

VRIJETIJDSKALENDER
Scholen, verenigingen, jeugd- en cultuurbewegingen, over-
heidsdiensten, … organiseren heel wat activiteiten. Een over-
zicht van alle activiteiten kan je vinden in de vrijetijdskalender 
via www.lendelede.be/vrijetijdskalender. 

Handig om eens te kijken of er al een activiteit is op de dag 
waarop jij iets wil plannen! Of gewoon omdat je wil weten 
wat er allemaal te doen is in onze gemeente. 

Wil je zelf ook een activiteit in de kijker zetten in Lendeleeft, 
Binnenstebuiten of de vrijetijdskalender? 
Stuur een e-mail naar cultuur@lendelede.be.

150 JAAR SENTE
De parochie St. Katherina beleeft een feestjaar en organiseert 
een aantal activiteiten om dit te vieren. Een werkgroep ont-
wikkelde een wandeling met een vleugje dorpscultuur. 

Op 28 juni kan je voor het eerst deze knooppuntenwandeling 
op het grondgebied van Sente ontdekken. Voor de gelegen-
heid zijn er een aantal live-acts langs het parcours. De basis-
wandeling telt 7 km. Meer wandelen kan omdat er aansluiting 
is met een lus richting Kuurne en één richting Lendelede. Op 
deze wandelingen staan een 20-tal paaltjes met een QR-code. 
Via deze QR-code kan je info nalezen, een filmpje bekijken en 
ontdekken op foto’s hoe de plaats er vroeger uit zag. 

Vanaf eind juni tot eind 2020 loopt een fotozoektocht met 
leuke prijzen voor jong en oud. Zeker de moeite waard! 
Meer info over het programma via www.sente.be

1 MEI 2020: GROTE 1 MEI PRIJS 
voor Nieuwelingen KBWB-cyV

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 nog 13 identieke ronden.

Afstand per ronde:  4,55 km. Aantal ronden:  15 ronden.  
Totale afstand:  68,250  km.

Aankomstpunt: Café De Kluisberg, Heulsestraat 42,  
omstreeks 17u40

Organisatie:   Kon. Veloclub Lendelede Sport vzw

17 MEI 2020:   3 de GROTE PRIJS FILOU   
voor Elite z.c. en Beloften KBWB-cyV

Vertrekpunt: Café  “ ’t Nieuw Paradijs”, Dorpsplein 26.  Om 15u.
Parcours: Dorpsplein, rechtdoor: Izegemsestraat, linksaf: 

Oudstrijderslaan, rechtsaf: Winkelsestraat, naar kruispunt “On-
dank”, linksaf: Kortrijksestraat, richting Sint Katharina, linksaf: 

Processieweg, linksaf: Heulsestraat, naar aankomstlijn en 
zo nog 24 identieke ronden.

Afstand per ronde:  4,55 km.  Aantal ronden:  25 ronden.  
Totale afstand:   113,70 km.

Aankomstpunt:  Café De Kluisberg, Heulsestraat 42,  
omstreeks 17u50

Organisatie:  vzw Kon. Veloclub Lendelede Sport

ZONDAG 28 JUNI 2020:    
Wielerwedstrijd voor Vrije Liefhebbers                                                            

Vertrekpunt: Heulsestraat 38.  Om 13u00 
(3 wedstrijden die elkaar opvolgen).   

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

Processieweg, linksaf: Heulsestraat,  naar aankomstlijn.
 Afstand per ronde:  4,55 km.  

Aantal ronden: respectievelijk 11 ronden (cat. C), 
13 ronden (cat. B) en 15 ronden (cat. A).   

Totale afstand: 174,100  km (C: 49,5 km, B: 57,8 km, A : 66,8 km
Aankomstpunt: Heulsestraat 38,  omstreeks 17u30

Organisatie:   O.V.W.F.
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 langs de omloop wordt 

gevraagd om bij het verlaten van de woonst hiermee rekening te willen houden.  
Ook wordt gevraagd de eventuele parkeerverboden te willen respecteren.

ROMMELMARKT voor wie graag… rommelt! 
Zondag 7 JUNI 2020

Het centrum wordt verkeersvrij gehouden. 
Verdere info volgt. 
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KVLV
 Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag  
 07/04, 05/05 en 02/06 om 14u (‘t Trefpunt)
Neos
 Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag  
 28/04, 26/05 en 26/06 (‘t Trefpunt)
 Fietsen: elke donderdagnamiddag 
 (vertrek 14u Burg. Vandemaeleplein)
 Wandelen: elke donderdagnamiddag 
 (vertrek 14u Burg. Vandemaeleplein)
Markant Turnclub High Intensity
 elke dinsdagavond om 20u (sporthal DOC)
Markant Turnclub
 Elke maandagavond om 19u (sporthal DOC)
Okra
 Kaartnamiddag: donderdag 09/04, 07/05  
 en 11/06 om 14u30 (Zaal Lindelei)
 Linedance: vrijdag 03/04, 24/04, 08/05,  
 29/05, 05/06 en 19/06 om 14u45 
 (sporthal)
 Wandelen: maandag 30/03, 25/05 en  
 29/06 om 14u (DOC)
 Fietsen: maandag 06/04, 20/04, 04/05,  
 18/05, 08/06 en 22/06 om 14u (DOC)
 Crea: maandag 06/04, 11/05 en 08/06 om  
 14u (’t Trefpunt)
Ons Pensioentje
 Kaartnamiddag: dinsdag 14/04, 12/05 en  
 09/06 om 14u (Foyer, GC Den Tap)
Samana
 Kaartnamiddag ‘Onder ons’: dinsdag 21/04,  
 19/05 en 16/06 (‘t Trefpunt)
Seniorensportclub
 Turnen: elke dinsdag om 8u30 - 9u30 
 (Polyvalente zaal Sporthal)
Sportdienst
 Omnisport voor volwassenen: 
 elke donderdag om 19u15 (sporthal)
 Joggen voor beginners en gevorderden:  
 vanaf 21 april om 19u30 (piste)
 zie pagina 21
Seniorenraad
 Yoga: elke donderdag om 10u 
 (polyvalente zaal Sporthal)
Femma
 Yoga: elke woensdag om 20u 
 (polyvalente zaal Sporthal)
JumpingJack
 Aerobic: elke dinsdag om 19u (sporthal) 
Foto-vrienden
 Workshop: donderdag 02/04, 16/04,  
 07/05,  14/05, 04/06 en 18/06 (’t Trefpunt) 

APRIL
Woensdag 1 april 2020
 Handboogschieten Op de staande wip -  
 Kwadestraat 2 - 14u
Donderdag 2 april 2020
 Okra  - Lentefeest - Zaal Lindelei
 Cultuurdienst  - 
 Carl Berteele & Geert Vandenbon: 
 De Koers. Ons Leven  - GC Den Tap om 20u
Zaterdag 4 april 2020
 Ons Pensioentje - Kampioenviering
Zondag 5 april en maandag 6 april 2020
 Speelpleinwerking Jakkedoe - 2-daagse aan  
 zee met monitoren
Maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 april
    Sportdienst - 
    sportkampen lager en kleuter
Maandag 6 april
 Bibliotheek- Knutselnamiddag- 14u-16u
Woensdag 8 april 2020
 Bibliotheek - Workshop handletteren met  
 LAB152 Izegem - 19u bib
Vrijdag 10 april 2020
 KLJ - Spaghetti-avond - Tent
Zaterdag 11 april 2020
 Jeugddienst - Kijk, ik fiets - Sporthal
 KLJ - Paasbal
Dinsdag 14 t.e.m. vrijdag 17 april
    Sportdienst - Dansatelier
Donderdag 16 april 2020
 Samana - Paasviering - GC Den Tap - 14u
Zaterdag 18 april 2020
 Cultuurdienst - Kindertheater ACABOE:  
 Rovers in het Biezebos - GC Den Tap om 14u
Zondag 19 april 2020
 Chiromeisjes - Etentje - Zaal Lindelei
Woensdag 22 april 2020
 Jeugd- en sportdienst i.s.m. Samentuin -  
 Buitenspeeldag - Patrijzenbos - 13u
Donderdag 23 april 2020
 Neos - Optreden Rita Vereecke “Het leven  
 zoals het is” - Zaal Lindelei
 Gezinsbond - Sandra Bekkari - GC Den Tap
Vrijdag 24 april 2020
 KFC Lendelede - Fuif - Jeugdhuis Skalul
Zaterdag 25 april 2020
 Fietslabelactie
 Samentuin - Start(werk)dag - 
 Hoeve Vercamer
 GL Jazz Club - Jazzavond met Sequana  
 Swing N.O. (Jazzband uit Frankrijk) - 
 Trefpunt 20u30
 Chirojongens - Bingo - GC Den Tap
Zondag 26 april 2020
 Chiromeisjes - Oudernamiddag

MEI 
16-23 mei 2020 
Week van de opvoeding

1-31 mei 10.000 stappenclash

Dinsdag 5 mei 2020
 Samentuin - Voedselspel van Voedselrijk -  
 Hoeve Vercamer

 Gezinsbond: lessen rijschoolbegeleider -  
 Zaal Lindelei
Donderdag 7 mei 2020
 Bibliotheek - Bijeenkomst leesclub rond  
 het boek ‘Het feest’ van de Vlaamse 
 schrijver Dimitri Casteleyn - 19u30 bib
 Sportdienst - Begeleide wandeltocht - 19u30  
 - Start aan Zaal Lindelei
Vrijdag 8 mei en zaterdag 9 mei 2020
 Meikapelkermis
 Okra - Rerum Novarum viering
Woensdag 13 mei 2020
 Cultuurdienst - Uitstap Pairi Daiza (volzet)
 Okra - bezoek rusthuis
Donderdag 14 mei 2020
 Sportdienst - Seniorensportdag - 
 Zaal Iso Izegem
 Sportdienst - Begeleide wandeltocht - 19u30  
 - Start aan kerk in Sente
Zaterdag 16 mei 2020
 Milieudienst - Bedeling kippen - 
 Lannoo Hobby Heule
 Samentuin - Kookworkshop - 
 Hoeve Vercamer
 Handboogschieten op de staande wip -  
 Kwadestraat 2 - 14u30
Maandag 18 mei 2020
 Okra - dagfietstocht - DOC - 9u30 
Zaterdag 23 mei en zondag 24 mei 2020
 KFC Lendelede Tornooi
Maandag 25 mei 2020
 Hulp bij belastingaangifte 
 (enkel op afspraak) - Sociaal Thuis
Donderdag 28 mei 2020
 Sportdienst - Begeleide wandeltocht - 19u30  
 - Start aan de sporthal
Vrijdag 29 mei 2020
 Zaterdag 30 mei en zondag 31 mei 2020
 Globetrotters - Rally

JUNI
Donderdag 4 juni 2020
    Milieudienst -Infoavond groenbedekkers -     
    Zaal Lindelei - 19u30
Vrijdag 5 juni 2020
 Sportdienst - Huldiging sportlaureaten - 
 Zaal Lindelei
Zondag 7 juni 2020
 Lendelede Ommegang
 Rommelmarkt Gezinsbond
 Etentje Kunst & Eendracht
Zaterdag 13 juni 2020
 Sportdienst - G-sport Snowtuben - 
 Ice Mountain Komen
 GL Jazzclub - Jazzavond met The Crooktown  
 jazzband - Trefpunt om 20u30
 Handboogschieten Op de staande wip -  
 Kwadestraat 2 - 14u30
 Okra - Eucharistieviering
Woensdag 17 juni 2020
 Okra - Feestnamiddag 80+ - Zaal Lindelei
Dinsdag 23 juni 2020
 Samana  - Dag van de mantelzorg
Zaterdag 27 juni 2020
 Jeugddienst - Roefel
 Gambiahelpers - Etentje - Zaal Lindelei

VRIJETIJDSKALENDER

Organiseer met je vereniging of 
buren een evenement tijdens de 
11-daagse en krijg tot 180 euro!

Meer info? cultuurdienst Lendelede
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Deze kalender is opgemaakt 
onder voorbehoud van de 
beperkende maatregelen 

naar aanleiding van 
het coronavirus



De volgende OCMW- en gemeenteraden zijn gepland 
op donderdag 30 april, 28 mei en 25 juni 

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling: 17 juni 2020 

 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 
  Dringende oproepen:
  Gasgeur:   0800 65 0 65 (gratis)
  Storingen en defecten:  078 35 35 00 (zonaal tarief)
  Storingen riolering:  078 35 35 00 (zonaal tarief)
  Voor alle niet- dringende oproepen:
  Klantendienst:   078 35 35 34
  Straatlichten:   0800 65 535
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

gemeente Lendelede @gemeentelendelede @bibLendeledewww.lendelede.be

Gemeentehuis  info@lendelede.be
051 33 63 00 maan- tot vrijdag 8u30-12u
 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   1701@pzvlas.be
Voor niet-dringende oproepen:
Lokale politiepost 051 33 77 70 tijdens openingsuren:
 maan- tot vrijdag 9u-11u30
 dinsdag 13u30-18u 
 zaterdag 9u30-11u30
Dringende tussenkomsten: 1701 (24u/24u)
Het nationale noodnummer 101 en het internationale noodnummer 112 
blijven ook bestaan. Een niet-dringende melding doen of administratieve vraag 
stellen kan ook via www.pzvlas.be - E-LOKET - NIET-dringende melding of via 
e-mail: 1701@pzvlas.be 

Cultuurdienst   cultuur@lendelede.be
  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

’t Composthoekske 
051 33 63 05 maandag 18u30-18u50
 zaterdag 13u30-13u50

 Openingsuren

Alle lokale openbare diensten (gemeente en OCMW) zullen gesloten zijn op: 
Maandag 13 april (Paasmaandag)
Vrijdag 1 mei (Dag van de arbeid)

Zaterdag 2 mei (Brugdag - er is wel bedeling van de warme maaltijden)
Donderdag 21 mei (O.L.H Hemelvaart)

Vrijdag 22 mei t.e.m. zaterdag 23 mei (Brugdag - er is wel bedeling van de warme maaltijden)
Maandag 1 juni (Pinkstermaandag)

gebruik
#LENDELEDE


