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Lendeleeft!

de bezige k(r)ant van onze gemeentejanuari - februari - maart 2021

Knuffelcontacten 
waren nooit zo belangrijk!



“Maar de wereld staat niet stil, 
zeker niet in Lendelede.”
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Beste inwoner, 

Het jaar loopt stilaan ten einde! Wat een jaar! Corona 
sloop ons leven binnen en houdt ons nog altijd in de ban. 
We werden geconfronteerd met een andere manier 
van leven.

Halfweg maart ging ons land in lockdown, een ongeziene 
situatie… de opeenvolgende golven van besmettingen 
zorgden telkens voor nieuwe maatregelen. 
Alle grote activiteiten werden geannuleerd.

In de vooravond van 20 juli kwam de melding dat ook de 
Chiro getroffen was. Na overleg met de leiding en na advies 
van diverse instanties werd, met veel pijn in het hart, het 
Chirokamp in extremis geannuleerd, een moeilijke beslissing. 

Lendelede kermis kwam op de helling te staan en ook in dat 
kader werden alle activiteiten afgelast. Onze dienst vrije tijd 
zorgde voor een aantal leuke initiatieven: de zomerzoektocht, 
sportbeleven in het bos, Car watch, yoga aan het water, 
muziek op de peloeze met Alain Proviest, de Wilfrieds, 
het Ed Sullivan Quartet en Stan Bruwier. 

Een najaarslockdown volgde… terug naar af!

Maar de wereld staat niet stil, zeker niet in Lendelede. 
De gemeente investeerde fors in wegenwerken: 
de Harelbeeksestraat, de Veldbosstraat, de Woestynestraat 
en een deel van de St. Antoniusstraat zijn vernieuwd. 
De rioleringswerken in de Beuken- en Wilgenlaan, 
de P. de Beirstraat en de Ingelmunstersestraat zijn in volle 
uitvoering. De Nelca-site krijgt vorm en de wegenis in het BPA 
Bergkapel wordt aangelegd.

Onder het motto ‘lokaal genieten’ werden een aantal 
initiatieven gelanceerd: de Lendleebon, de horecajeton, 
de uitgebreide terrassen aan de cafés zorgden voor 
genieten en lokaal beleven in onze gemeente!

We verwelkomden onze nieuwe pastoor, André Kalumba 
Nzemba, tevens pastoor-moderator Izegem-Lendelede.  

Sinds kort heeft Lendelede langs de Duifhuizenlaan een Plant-
Troost-Plekje.
Ferm Lendelede richtte samen met het Sociaal Huis en de 
technische dienst dit plekje in waar je even tot bezinning kunt 
komen. 
Een plaats van verbondenheid, reflectie en hoop voor de 
toekomst! Lees, in deze Lendeleeft, een pakkende getuigenis 
over rouwen in coronatijd.

Covid-19 zal voorbijgaan, wanneer en hoe dat weten we nog 
niet! Zal onze leefwereld er anders uitzien? Ook dat is nog 
een open vraag. Er zijn hoopvolle berichten over betrouwbare 
vaccins die ons zullen beschermen.

Elkaar ontmoeten tijdens de feestdagen zal moeilijk worden, 
post daarom de kaartjes die je vindt in het middenkatern aan 
jullie familie, vrienden of buren, zo blijven we verbonden met 
elkaar!

Tot slot, een dikke merci aan alle zorgpersoneel, huisartsen, 
verplegers, veiligheidsdiensten, vrijwilligers, gemeente- en 
OCMW-medewerkers en één ieder die zich inzet voor het wel-
zijn van een ander in deze coronatijden. 

Moge 2021 een jaar worden waarin Covid-19 uit ons leven 
verdwijnt, een jaar waarin we elkaar opnieuw kunnen ont-
moeten, een jaar met veel economische bedrijvigheid, een 
jaar vol leuke activiteiten….kortom een goed en een gezond 
jaar voor ons allen!

GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!

Carine Dewaele, 
burgemeester
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Berichten
Lucy Vanelslander  18.08.2020
Cilou Declercq   26.08.2020
Lucie Van Hessche  28.08.2020
Oone Vandenbussche  17.09.2020
Lot Breemeersch   18.09.2020
Ellie Bruwier   21.09.2020
Lara Vens   23.09.2020
Robbe Dendauw   23.09.2020
Rachelle Corneillie  29.09.2020
Fenn De Witte   09.10.2020
Seth Beernaert   18.10.2020

 Geboren

 Gehuwd

 Overleden
Binnen de gemeente
Marie Louise Vanoutryve  20.09.2020
Anna Desmet   28.09.2020
Daniël Verschaeve  07.10.2020
Romain Manhaeve  23.10.2020
Irma Wanzeele   26.10.2020

Buiten de gemeente
Agnes Gheysens   14.09.2020
Hubert Couckhuyt  19.10.2020
Annie Lagae   30.10.2020

 Komende jubilea

Thomas Claeren - Melanie Ciers  17.08.2020
Johan Coghe - Nancy Vandekerckhove 07.11.2020

50 jaar huwelijk
19.03.1971 Hugo Servayge - Rita Dejaeghere

60 jaar huwelijk
21.01.1961 Marcel Debrabandere - Maria Vandamme

Je bent van plan te huwen… 

Vanaf 1 januari 2021 kan er gehuwd worden 
op volgende tijdstippen: 

 
Iedere werkdag tot 19u 

Op zaterdag tot 12u 

Voor een huwelijk wordt enkel de kostprijs 
van het trouwboekje aangerekend. 

Gelieve contact op te nemen met 
hilde.dewaele@lendelede.be

Eric De Craemer - Nicole Vanhoutte 
(50 jaar huwelijk)

Dirk Parmentier - Rose Verheye 
(50 jaar huwelijk)

André Pannecoucke - Walda Lauwers 
(50 jaar huwelijk) 

  Voorbije jubilea

Wie niet wil opgenomen worden in deze rubriek 
kan hieromtrent de dienst bevolking contacteren 

(eventueel via het familielid dat hij/zij 
vertegenwoordigt).
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Roger Bostyn - Frieda Vandecasteele 
(50 jaar huwelijk) 

Jan Lacaeyse - Georgette Wachtelaer 
(60 jaar huwelijk)

Edward Scholz - Lisette Decraene 
(60 jaar huwelijk)

Willy Duyck - Marie Declercq 
(50 jaar huwelijk)

Lucien Schouteten - Bernice Vanmarcke 
(60 jaar huwelijk) 

Daniël Houthoofd – Greta Viaene 
(60 jaar huwelijk) 

Fernand Debo - Maria Glorieux 
(60 jaar huwelijk)

René Maes – Simona Buyse 
(70 jaar huwelijk) 
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André Kalumba Nzemba is priester en missionaris van Scheut. 
Hij is 46 jaar en geboren in Kananga, de hoofdstad van de 
provincie Kasai in Congo. Na de middelbare school, begon hij 
een opleiding bij de missionarissen van Scheut: één jaar novi-
ciaat en 3 jaar studies van filosofie aan de universiteit van de 
Jezuïeten in Kinshasa gevolgd door 4 jaar theologische studies 
aan de universiteit van Yaoundé.

Als lid van een missionaire congregatie is het normaal uit-
gezonden te worden naar andere landen. Pastoor Kalumba 
mocht op het einde van zijn theologische studies drie landen 
kiezen waar hij als missionaris kon functioneren: Brazilië, 
Nigeria of Vlaanderen. Zijn oversten namen de beslissing 
dat het Vlaanderen zou worden.

In 2000 kwam hij aan en werd benoemd in het bisdom 
Hasselt. Hij startte in Bocholt en werd tot diaken gewijd in 
2002. In 2003 volgde de priesterwijding in Genk. Na 6 jaar 
werd hij benoemd tot pastoor-moderator van Houthalen-
Helchteren. Vanaf 2019 vond hij zijn stek in West-Vlaanderen 
(decanaat Kortrijk) en vanaf  1 oktober 2020 werd hij pastoor 
van de pastorale eenheid Sint-Crispijn te Izegem en pastoor 
van de Sint-Blasiusparochie te Lendelede.

We heten pastoor Kalumba hartelijk welkom 
in onze parochie!

Kennismaken met pastoor André Kalumba

Impressie van de 11 novemberviering 2020
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Vanaf maandag 11 januari 2021 worden in de Winkelse-
straat ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft 
werkzaamheden in opdracht van de Watergroep, Fluvius en 
de gemeente Lendelede. Het tweerichtingsfietspad op het 
grondgebied van de gemeente Lendelede wordt ook over de 
volledige lengte vernieuwd. Op verschillende locaties wordt 
het betonnen wegdek vervangen.

Fasering
De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende 
fases. In elke fase wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten, 
dit met uitzondering voor de fiets – en bromfietsers klasse A.

Omlegging
Het doorgaande verkeer vanuit Ledegem met bestemming 
Lendelede krijgt een omleiding via de Izegemsestraat - 
Meensesteenweg - Rijksweg - ovonde en Izegemsestraat 
(Lendelede).
Het verkeer met herkomst Lendelede en bestemming 
Ledegem volgt de omleiding in omgekeerde zin. 

Duurtijd
Het einde van de werkzaamheden van de eerste fases 
(tussen het grondgebied Ledegem en de Kortrijksestraat 
in Lendelede) is voorzien in november 2021.

Gemeentediensten werken op afspraak!
Wil je tijdens de coronaperiode een afspraak maken, dan kan dit op 051 33 63 00. 

Dit nummer is elke werkdag bereikbaar van 8u tot 12u en van 13u tot 16u.
 Op dinsdag tot 18u en op zaterdag van 9u15 tot 11u45.

Ook  zijn we bereikbaar via mail op info@lendelede.be of bevolking@lendelede.be
Voor bepaalde attesten en ook voor aangifte adreswijziging kan er op 

het e-loket beroep gedaan worden: https://www.lendelede.be/e-loket

Steeds tot je dienst!

Werkzaamheden Winkelsestraat Lendelede

Fietsenstalling
Op het Burgemeester Vandemaeleplein werd een nieuwe fietsenstalling geïnstalleerd. 
Er volgen nog nieuwe ‘parkeer’plaatsen voor de fietsen aan GC Den Tap en de begraafplaats (Ingelmunstersestraat).
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Winterse temperaturen kunnen ervoor 
zorgen dat jouw waterleiding en water-
meter bevriezen. 
Dit is niet alleen onaangenaam, het kan 
je ook heel wat geld kosten. Om dit te 
vermijden, geeft De Watergroep graag 
enkele tips.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterlei-
dingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. 
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? 
Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de lei-
ding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en 
voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smel-
ten door de warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint 
rond de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel). Knut-
sel niet zelf iets in elkaar, maar doe een beroep op een vak-
man. 
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen 
in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootge-
steld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig 
en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg 
te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de 
hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, 
controleer je best regelmatig de stand van jouw watermeter. 
Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de 
oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor het slapengaan de stand 
van de watermeter noteren. Indien je ’s nachts geen water 
verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd 
verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.

Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de win-
ter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de 
buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude 
wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn?

• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaar-
schijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan 
af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, 
vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik 
nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille 
van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend heen en 
weer. 
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want 
er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit 
je met waterschade na ontdooiing. 
Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, 
dien je de hulp in te roepen van jouw drinkwaterbedrijf.
• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je 
enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de 
leidingen vanzelf. In dat geval houd je de hoofdkraan best 
dicht als je niet thuis bent of gaat slapen. 
Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neem je best contact op met jouw 
verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

Voor meer tips kan je terecht op 
onze website www.dewatergroep.be.

Wintertips: bescherm jouw waterleiding en watermeter!

‘Licht in Lendelede’

Tijdens de donkere dagen zorgt het gemeentebestuur graag 
voor wat extra licht. Door de coronacrisis plaatste het ‘team 
kerstverlichting’ al eind november alles buiten. 

De 20 kerstbomen op en rond het Dorpsplein en het groter 
exemplaar van 10 meter aan het gemeentehuis zijn allemaal 
van eigen kweek.

Bedankt aan de technische dienst om te zorgen voor licht in 
Lendelede!
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Boeiend bedrijvig
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aangekocht in de maanden 
oktober en november
en te besteden bij een 

Winkelhier

Het nieuwe jaar duurt langer dan je denkt: schenk een Lendleebon cadeau!
Nog op zoek naar een leuk idee om iemand een cadeau te 
schenken? Sinds 1 oktober 2020 kan je de nieuwe cadeaubon, 
de LENDLEEBON, in coupures van €5, €10 en €25 aankopen 
via de dienst Lokale Bevolking in ons gemeentehuis. 
Leuk om te geven én om te krijgen! Bovendien is jouw 
aankoop een steuntje in de rug voor onze lokale economie.

Bij 65 handelaars en 7 verenigingen kan je de LENDLEEBON 
consumeren. Het meest recente overzicht kan je vinden op 
www.lendelede.be/lendleebon. Na 2 maanden konden al 
heel wat inwoners van Lendelede een bon lokaal spenderen.

Soraya kocht als eerste de aankoopbon!

Nog tot 31 december 2020 krijg je 
een geurkaarsje bij aankoop van 
een Lendleebon vanaf € 25.
 
Zo willen we als gemeente een 
lichtje van hoop brengen voor onze lokale handelaars.

#zorgvoorlicht

om het afhalen van de bon op jouw maat te regelen, kan je het reservatieformulier op www.lendelede.be invullen en terugmailen of in de
brievenbus van het Gemeentehuis deponeren. Zo verloopt de afhaling Corona-proof. Telefonisch reserveren kan natuurlijk ook op 051/33.63.00
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Take-away in Lendelede 
Niet altijd zin om zelf aan de slag te gaan in de keuken? 
Liever even uit in eigen huis? Dat kan. 
Variatie genoeg en een vrije dag in de keuken is ook even ‘weg’ zijn van alle dagelijkse beslommeringen. 
Deze handelaars helpen jou om potten en pannen eventjes aan de kant te laten:

Traiteur ’t Peperkoekenhuisje Tapabro Frituur Tamarind

Benji’s catering Frituur De Platse Ijskar JOCYS

Restaurant Blasius All you can friet
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Iedereen mee
Ventileer! Hou de lucht gezond in huis!

1. Laat je huis ademen!
Om een goed verlucht huis te hebben, moet je regelmatig 
je raam of deur openzetten. Zelfs wie woont aan een drukke 
baan mag niet aarzelen: de lucht binnen is vaak vuiler dan 
buiten. 
Meer dan 85% van de mensen brengen hun tijd binnen door. 
Daarom moet het raam regelmatig open! 
Woon je aan een drukke baan? 
Zet je raam dan open “buiten de spitsuren”. 

2. Zeg néé tegen javel!
Als je allesreiniger mengt met javel komen er giftige chloor-
dampen vrij. En die dampen irriteren de luchtwegen en 
geven zelfs een verstikkend gevoel. Héél giftig en schadelijk. 
Dus “niet in huis” hebben!

3. Wees schimmels te snel af!
De gouden regel om schimmels te weren is verluchten. 
Als je de was droogt bijvoorbeeld. Of als je een douche neemt, 
poetst of kookt. Ook als we slapen, produceren we vocht. 
Gemiddeld één liter! Te veel vocht in huis werkt schimmels 
in de hand. 

4. Rook nooit binnen!
Roken is niet goed. En binnen roken zeker niet, voor niemand. 
Zelfs als je de rook niet meer ziet, blijven er nog heel lang gif-
tige deeltjes in huis hangen. En die zetten zich overal op vast: 
op kleren, vloeren, gordijnen, meubels … en op het speelgoed 
van de kinderen. Je ruikt ze niet, ziet ze niet, maar ze zijn er. 
Je ademt ze dus wél in!

5. Zorg dat je altijd azijn in huis hebt!
Stel: je wil iets proper maken. 
Maar poetsproducten worden soms te veel en te snel 
gebruikt en ze kunnen zelfs de gezondheid schaden. 
Gelukkig zijn er veel alternatieven uit grootmoeders kast: 
azijn is er zo eentje. Hier een waslijst:

- waterkokers en koffiezetapparaten ontkalken
- ramen zemen (zo vermijd je schadelijke ammoniak)
- als wasverzachter gebruiken (niet voor zijde)
- als zeepoplosser gebruiken
- als glansmiddel voor tegels, douche, spiegels, kranen

6. Pas op voor vossen?
Vossen? Wat hebben die met een perfect verlucht huis te 
maken? De beesten niets, maar de stoffen wél. Want VOS 
is ook de afkorting voor Vluchtige Organische Stoffen. 
Die vind je in nieuwe meubels, auto’s, woningen … 
Veel mensen vinden ze lekker nieuw ruiken, maar: ze zijn heel 
schadelijk voor je gezondheid. Een verfbeurt, een kleine 
renovatie: 6 maanden extra verluchten. Een zeer grondige 
renovatie vraagt 18 maanden extra verluchting.

Installeer de Corona-app 
en geef Covid geen verweer!

Het aardige van
de toekomst 

is dat ze
vandaag begint
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Nood aan extra informatie? Een ruggensteuntje? Hulp?

Coronanieuws

Respecteer de gouden regels om de 
risico’s te beperken. 

Doe het voor jezelf, 
doe het voor wie je liefhebt, 

doe het voor mensen die je niet kent. 

Want ook die mensen kennen mensen 
en houden van hun mensen.

Er zijn 11 miljoen redenen om de strijd 
tegen het coronavirus vol te houden. 

Deel de jouwe op 
www.11miljoenredenen.be
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Gemakkelijk zijn deze tijden niet. Het wordt een vreemd eindejaar
en de start van het nieuwe jaar begint met veel vraagtekens. 
Het verplicht ons tot een mentale klik.

Opeens is het niet de Costa Brava, zijn het niet langer de stranden van Portugal 
of de kusten van Bretagne die onze horizon verruimen.
Opeens zitten we hier. Hier en nu. Samen met elkaar en toch ver van elkaar.

Toch willen we dit seizoen warmte geven. 
Daarom roepen we je op om met deze gratis wenskaarten, een buur, een vriend, 
een opa of oma, een kleinkind, een winkelier van hier, een mantelzorger… 
een dankbaar gebaar te geven.

Warm wordt het als we elkaar warmte geven. We hebben elkaar nodig. Meer dan we denken.
Daarom: doe mee aan de wandel-wens-actie.

Wandel met je kaart naar jouw ‘favoriete’ vier. Vier die vier.
Geniet van de wandeling, geniet van de reactie achteraf via gsm, internet, skype
of met een zwaai en een draai.

Mensen onder mensen kunnen veel meer dan mensen denken. 
En nee, dat is geen wishfull thinking, dat is gewoonweg de beste wens voor elke mens.

Doe mee aan de wandel-wens-actie!

kaarten
favorieten
keer wandelen in jouw buurt
keer warmte geven4

Wedden dat het zomert deze winter in Lendelede?
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Lendelede, Pleegzorggemeente

“Doe je gezin een verrijkend engagement cadeau!”

Lendelede heeft zich geëngageerd als Pleegzorggemeente. 
Dat betekent een engagement naar bekendmaking wat 
betreft pleegzorg én tevens een niet onbelangrijke ondersteu-
ning naar lokalen en logistiek. Pleegzorg West-Vlaanderen 
krijgt in Lendelede ruimte én plaats!

Lendeleeft sprak met Maureen Tack, pleegzorgbegeleidster 
West-Vlaanderen en zelf pleegzorgouder van 4 kinderen. 
Maureen woont in Lendelede en is supercontent dat 
Lendelede zich engageert.

Pleegzorg West-Vlaanderen in cijfers
Hoe solidair is onze samenleving? Heeft Covid een impact op 
pleegzorg? Worden wachtlijsten langer? We vragen het aan 
Maureen. 
“Op dit moment vinden er ongeveer 1550 pleegkinderen in 
West-Vlaanderen een plaats in ongeveer 900 gezinnen. 
Momenteel staan er 303 aanvragen op de lijst. Dat is een 
status-quo bij vorige jaren. Er zijn effectief meer kandidaat-
pleegzorgers maar de aanvragen om kinderen te plaatsen 
neemt ook toe. Zo blijft onze wachtlijst lang. We zijn dus nog 
altijd op zoek naar heel veel pleeggezinnen!
Het screenen van nieuwe pleeggezinnen is niet gemakkelijk 
tijdens de corona.
Maureen vertelt dat er in Lendelede 3 pleeggezinnen zijn en 
in Sente 2.

Pleeggezin worden op maat
Pleegouder worden, dat is een engagement met mensen. 
Dat vraagt overleg, bekijken van mogelijkheden, een tijd van 
uitwisseling en evaluatie. “Pleegzorg  biedt diverse modules 
aan”, benadrukt Maureen. 
“Korte duur, lange duur, eerder ondersteunend 
bv. af en toe een weekend,… 
Je kan pleegzorger worden voor een ‘pleeggast’, 
een volwassene met een (psychische) beperking of 
voor een minderjarige.
Pleegzorg West-Vlaanderen richt regelmatig infoavonden 
in voor kandidaat-pleegouders waar alles uitgelegd wordt. 
De data vind je terug op onze website. 

Maureen spreekt uit ervaring: “Een pleegkind opnemen, ver-
rijkt je leven”. Ook dat van je eigen gezin. Waar het kan plei-
ten we voor een goed contact tussen de biologische ouders, 
pleegzorgers en de kinderen. Met Covid werd het organise-
ren van contacten moeilijker. Divers samengestelde gezinnen 
hebben ook diverse bubbels. 
Het is dus goed uitkijken en creatief zijn vb. buiten contacten 
(gaan wandelen), face timen en vooral ook… voorzichtig zijn.”

Het grote vooroordeel overwinnen
Als we Maureen vragen wat het grootste vooroordeel is om 
een pleegkind op te nemen in het eigen gezin, komt het ant-
woord snel: “Het gaat niet om kinderen met gedragsmoeilijk-
heden. Het gaat om kinderen die eventjes weg moeten uit 
hun eigen thuissituatie omdat het er moeilijk loopt. 
Een pleegouder biedt rust aan deze kinderen en ontlast de 
ouders.”
Dit jaar is er extra aandacht voor de ‘pleegzus en pleegbroer’. 
Want ook de eigen kinderen van een pleeggezin moeten 
pleegkinderen een plaats geven, mee integreren. Zeker een 
boeiend project!

Info
Over Pleegzorg Vlaanderen vind je in de bibliotheek van 
Lendelede info folders, samen met een aantal toffe kinder-
boeken. Wist jij dat pleegkinderen, of pleeggasten net als 
Pippi Langkous niks liever willen dan een fijne plek om zich 
thuis te voelen? Wie weet kan jouw thuis voor een pleegkind 
of -gast zijn wat Villa Kakelbont voor Pippi Langkous is! 
Want alleen Pippi Langkous kan het helemaal zonder ouders!

Meer info op www.pleegzorgwvl.be

#weekvandekinderbegeleider
12 tot 18 oktober 2020

Kinderopvang in de bloemetjes
Naar jaarlijkse gewoonte zet het LOK ( Lokaal 

Overleg Kinderopvang) de kinderbegeleiders uit 
Lendelede in de bloemetjes. Op 12 oktober werden 
30 kinderbegeleiders in Lendelede verrast met een 

bezoekje en een attentie vanuit de adviesraad. 
Dit om hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet. 
Sinds het begin van de coronacrisis bleven zij actief 
en was hun inzet voor de zorg van kinderen op en 
top. In deze tijden kan onze waardering hiervoor 

niet groot genoeg zijn, daarom 
DANKJEWEL, jullie doen het fantastisch!
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Plant-Troost-Plek Lendelede: sterkte vinden in moeilijke tijden

In het kader van ‘Gezonde gemeente lendelede” is de aandacht voor het mentaal welzijn zeer belangrijk. Proberen de veerkracht 
van mensen te verhogen.
Door corona is het gewone leven ontwricht. Daarom heeft het gemeentebestuur samen met de lokale Ferm-afdeling een nieuwe 
Plant-Troost-Plek gecreëerd aan de Duifhuizelaan. Deze groene long bezit een mooi grasplein met notenboom aan de overkant van 
de Deer Fountain (Nelca site). De bedoeling is dat mensen daar elkaar ontmoeten, kracht putten uit elkaar, verbondenheid voelen, 
even kunnen bezinnen na een afscheid van een geliefd persoon.
Hier kunnen Lendelenaars hun dierbare herdenken met een symbolisch gebaar op deze speciale plek. 
Naast het gedichtenpaneel (zie cover) en de zitbank kan je zelf ook een gadget bevestigen met een persoonlijke boodschap. 
Een symbolisch gebaar kan helpen om het verlies te verwerken.
Rondom het paneel werden ook bloembollen aangeplant. De krokussen en narcissen zullen bloeien in het voorjaar.  
Ze worden het symbool van verbondenheid. Troost vinden en troost krijgen, is ook voor een gemeentelijk beleid prioritair.

Een dierbare verliezen is de start van een rouwproces. 
Rouwen in tijden van social distancing, quarantaine, sociaal 
isolement en overheidsmaatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus COVID-19 is niet meer zoals het was. Wat kan in 
coronatijden troost en steun bieden aan de nabestaanden? 
We vroegen het aan Myriame Verstraete, weduwe van Roger 
Huysentruyt.

Een geboren muzikant en al jaren boegbeeld van The Crook-
town Jazzband. Een gedreven vrijwilliger die zich inzette voor 
de Minder Mobielen Centrale van Sociaal Thuis. Zo herinne-
ren de meeste inwoners van Lendelede Roger Huysentruyt. 

Hij was een graag gezien figuur. Echtgenoot van Myriame 
Verstraete en trotse vader van Griet en Bert. Hij was ook de 
grootvader van Hugo, Walter en de pasgeboren Polly. 

Roger overleed op 3 april 2020 aan een longaandoening die 
enkele maanden ervoor was vastgesteld. Middenin de eerste 
golf van de coronacrisis. Zijn echtgenote en kinderen beslis-
ten om voorlopig de urne van Roger thuis te bewaren en pas 
afscheid te nemen als de coronamaatregelen het toelaten…

“Roger is vorig jaar na de zomer ziek geworden. 
De huisarts stuurde hem door naar AZ Groeninge in Kortrijk. 
Daar stelde de specialist pulmonale hypertensie* vast. In 
West-Vlaanderen zijn er slechts 10 patiënten met deze aandoe-
ning, maar de arts gaf ons hoop”, start Myriame haar verhaal. 

De voorgeschreven medicatie had niet het gewenste resultaat 
en in januari 2020 ging het koppel opnieuw naar het zieken-
huis omdat Roger enorm last had van vochtophoping. 

“Het weekend voor zijn opname speelde Roger nog saxofoon. 
Je merkte niets als hij speelde. Hij zei dat hij daarvoor een 
andere soort adem gebruikte. Bij andere activiteiten zoals 
wandelen had hij last van kortademigheid.” 

Roger werd opgenomen, eerst op de gewone afdeling daarna 
op intensive care. Maar zijn toestand verbeterde niet. 

“Op 3 februari, Roger zijn verjaardag, werd hij overgebracht 
naar UZ Leuven, campus Gasthuisberg. Prof. Dr. Marion 
Delcroix, pneumoloog in het universitair ziekenhuis, zei dat 
ze daar andere medicatie hadden die terugbetaald werd.”

Uiteindelijk belandde Roger ook daar op intensive care: 
“Je kent die beelden van coronapatiënten die op hun buik 
liggen aan een heleboel toestellen? 
Zo lag Roger in het ziekenhuis. Hij had zeker geen COVID-19, 
dat zagen we op de 36 toestellen rond zijn bed toen we hem 
de laatste keer zagen.”

Praten biedt troost, ook op afstand 
Getuigenis over afscheid nemen in coronatijden
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Het afscheid kwam niet geheel onverwachts. 
Eind maart belde het ziekenhuispersoneel naar Myriame met 
de boodschap dat ze hoopten dat Roger nog genoeg reserve 
had om een longpunctie te doen. 

“Op woensdag 1 april belde de dokter met de vraag of ik naar 
Leuven kon komen. 
Dan weet je dat het niet meer zal verbeteren. Samen met mijn 
dochter Griet en pasgeboren kleindochter Polly sprong ik in de 
auto om bij mijn zoon Bert in Grimbergen te blijven. 
Als het dringend was, stond ik op 20 minuutjes bij Roger.” 

Die nacht werd Myriame opgeroepen door het ziekenhuis 
omdat de toestand van Roger achteruitging. 

“Mijn dochter wou het beeld dat ze in gedachten had bewaren 
en bleef thuis. Samen met mijn zoon kon ik waardig afscheid 
nemen van Roger. Het medisch personeel zei dat Roger zijn 
parameters onmiddellijk verbeterden toen Bert en ik West-
Vlaams spraken tegen hem.” 

Myriame kreeg op vrijdag 3 april opnieuw telefoon van UZ 
Leuven, maar ze besliste dat het afscheid van de dag ervoor 
volstond. Na het overlijden contacteerde het gezin een begra-
fenisondernemer in het Brusselse die zorgde voor de crema-
tie van Roger. 

“Roger is verankerd met Lendelede, dus moest hij op een 
waardige manier hier geraken. Als chauffeur voor de Minder 
Mobielen Centrale had hij zich geërgerd over zijn ziekenhuis-
transport naar UZ Leuven. Op de terugweg stond zijn urne
naast de Maxi-Cosi van kleindochter Polly. Zo was het goed.”

Ondertussen deed Myriame al enkele pogingen om hem te 
begraven, maar tot nu toe lukte het niet om een herdenking, 
zoals Roger die verdient, te laten doorgaan. 

“Mijn man wou een afscheid met veel muziek. Een kerkdienst 
met onze grote familie, de Crooktown Jazzband, de andere 
vrijwilligers, buren, vrienden en kennissen. Daarna een brood-
jesmaaltijd in Zaal Lindelei en tot slot een jamsessie (onvoor-
bereid muzikaal samenspel n.v.d.r.) met jazzminnend Vlaan-
deren die zoon Bert in goede banen zou leiden.” 

Myriame is bereid om zelfs 2 jaar te wachten, maar hoopt nu 
om de uitvaart in april 2021 te kunnen organiseren, 1 jaar na
Roger zijn overlijden. 

“Momenteel staat Roger bij ons thuis en het voelt ook alsof hij 
nog bij ons is. Dat is voorlopig mijn enige troost. 
Mijn dochter Griet woont bij mij. We hebben soms het gevoel 
dat de tijd is blijven stilstaan sinds de coronacrisis en dat
Roger plots het huis zal binnenlopen als de storm gaat liggen.”

Myriame vindt dat ze al beter met het overlijden kan omgaan: 
“Je schrikt soms wie er op moeilijke momenten voor je is. 

Mensen kunnen mij troosten door gewoon dingen te vertellen 
over Roger. Praten helpt. Als iemand langskomt en het onder-
werp vermijdt, is dat voor mij het moeilijkste.”

Zij halen ook heel veel troost en steun uit een CD met muziek 
van Roger. Enkele Crooktowners hebben een compilatie ge-
maakt van enkele nummers waarin Roger solo speelt op sax!!

Myriam hoopt dat ze kracht kan putten uit het nieuwe Plant-
Troost-plekje die gemeente Lendelede heeft ingericht. 

“Ik ben geen kerkhofganger, maar als ik een wandeling maak 
met de kleindochter zal ik zeker eens stoppen bij het troost-
plekje. Iemand vroeg me of de herdenkplaats niet beter bij 
het kerkhof was aangelegd, maar dat vind ik niet. Het is ideaal
waar het nu is. Of ik meer naar het kerkhof zal gaan als Roger 
begraven is, weet ik niet…”

Het gezin moet nog door het definitieve afscheid, 
maar ze zien zich als een sterk team. 

“We hangen sterk aan elkaar en zijn ook babbelaars, zowel 
binnen het gezin als de uitgebreide familie. Mijn dochter en ik 
hebben mekaar om ons hart te luchten, maar als ik voel dat 
onze Bert het moeilijk heeft, stuur ik een bericht dat we eens 
moeten babbelen.”

Na een overlijden is er voor alles een eerste keer. 
Een eerste verjaardag zonder je geliefde, 
de eerste feestdagen met een lege plaats, … 

“Het eerste jaar is het moeilijkste, want je staat er telkens bij 
stil dat je iemand mist. Gelukkig is er ook Polly, zo’n vrolijk 
kind. Dat doet ons aan de toekomst denken. 
Ik kreeg van iemand trouwens een prachtig kaartje met de 
tekst: ‘Als je naar de zon kijkt, vallen alle schaduwen achter u.’ 
Daar trek ik mij aan op.”

* Pulmonale hypertensie is een abnormale hoge bloeddruk in 
de longen. Deze hoge druk in de longvaten heeft gevolgen voor 
de werking van het hart.
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Natuurlijk heerlijk
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Nieuwe ophaalkalender 2021

Deze handige kalender ontvang je eind december in je brievenbus! 

CO is onzichtbaar maar gevaarlijk!

CO of koolstofmonoxide is een giftig gas. Je ruikt het niet, je 
proeft het niet, je ziet het niet én je voelt het niet. Heb je een 
kachel op gas, kolen, mazout of petroleum in je woonkamer? 
Of heb je een warmwatertoestel op gas in je badkamer? 
Wil je weten of er CO-gevaar is?

Doe de test hiernaast 
en vermijd dat je het volgende slachtoffer wordt. 

Resultaat
Heb je het vakje aangeduid van roetafzetting (1), onderhoud 
(2) of de gele vlammen (3)? Laat je verwarmingstoestel, 
boiler of schouw controleren door een vakman. 
Heb je meerdere vakjes aangevinkt? Dan is er mogelijk CO-gas 
in je woning. Zorg onmiddellijk voor voldoende verluchting en 
laat je verwarmingstoestel, warmwatertoestel en schouw 
onmiddellijk controleren door een erkende vakman.

Op www.veiligverwarmen.be vind je een lijst met erkende 
vakmannen. Meer info: wonenvlaanderen.be/CO

 

 1. Ik zie zwarte roetafzetting op het verwarmings-
 toestel, de muur of het plafond. 
 2. Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel 
 het laatst onderhouden is door een vakman. 
 3. Ik heb een toestel op gas en ik zie gele of oranje  
 vlammen in plaats van blauwe vlammen. 
 4. Ik zie vochtdruppeltjes op de binnenkant van de  
 ramen en ervaar veel vocht in de woning. 
 5. Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. 
 Ze zijn onrustig of vallen zelfs flauw. 
 6. Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn, 
 duizeligheid, misselijkheid en braken. 
 7. Ik en mijn huisgenoten of bezoekers hebben 
 bovenstaande gezondheidsklachten op hetzelfde  
 moment.
 8. Ik merk dat bovenstaande gezondheids-
 klachten verminderen als ik verlucht of naar buiten ga.

Toegang recyclagepark
  
I.V.I.O. stelt vast dat nieuwe inwoners vaak niet binnen kunnen op het recyclagepark. Het is zo dat bij aanpassing van het e-ID op 
het gemeentehuis de woonplaats niet onmiddellijk aangepast is in de Kruispuntbank en het nationaal register. Het updaten van alle 
systemen kan enkele weken in beslag nemen. Als de nieuwe inwoners snel toegang willen tot het recyclagepark kunnen ze hiervoor 
contact opnemen met I.V.I.O. via www.ivio.be

Zet een kruisje wanneer de uitspraak op jouw woning van toepassing is.
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Goed wonen

Gemeentelijk patrimonium

Jeugdlokalen
Veiligheid staat voorop, vandaar dat naast de reeds 
aanwezige rookmelders, brandblussers, branddekens, 
pictogrammen,….ook noodverlichting werd geïnstalleerd 
in de verschillende jeugdlokalen. 

In de lokalen van de Chiromeisjes werd de bestaande deur, 
die uitgeeft op de tuin, aangepast naar een nooddeur. 

Op 17 oktober werd tevens een info-moment voorzien voor 
de jeugdverenigingen “veilig evenementen organiseren”. 
Door een medewerker van de hulpverleningszone Fluvia 
werden tips, mogelijkheden, adviezen,… gegeven bij het 
organiseren van een evenement. 
Wie de adviezen wenst te bekijken kan dit via 
https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig

GC Den Tap
In Den Tap werd de bestaande enkele nooddeur vervangen 
door een dubbele. 
Dit heeft voordelen naar het toeleveren van materialen in de 
zaal maar is eveneens een verhoging van de veiligheid indien 
veel personen in één keer de zaal dringend moeten verlaten.

Tot en met 9 februari 2021 kan je opnieuw vrijblijvend in-
schrijven voor de groepsaankoop groene stroom en gas van 
de provincie West-Vlaanderen. Hoe meer deelnemers, hoe 
groter de besparing kan zijn! Al meer dan 323 000 gezinnen 
en bedrijven gingen jou voor. 

Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Doe mee, bespaar op je 
energiekosten en draag je steentje bij aan een beter milieu. 
Ook al heb je verleden jaar meegedaan aan de groepsaan-
koop, toch moet je ieder jaar opnieuw inschrijven!!!!

De inschrijvingen in Lendelede voor de groepsaankoop zullen 
noodgedwongen door de Corona crisis anders verlopen:
Er wordt dit jaar NIET gewerkt met zitdagen!! 

Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk zelf online in te schrij-
ven. Is dit niet mogelijk dan kan je onderstaande documenten 
verzamelen en in een envelop in de brievenbus van het 
gemeentehuis stoppen met vermelding: groepsaankoop 
t.a.v. Fanny Seurinck.
Indien de documenten volledig zijn, werken wij de inschrij-
ving verder af. Daarna krijg je bevestiging van inschrijving.

Welke documenten hebben we nodig?

- Laatste twee EINDAFREKENINGEN 
(geen voorschotfacturen!!!) van het laatste jaar 
van zowel gas als elektriciteit

- Indien je zonnepanelen hebt: belangrijk om de grootte 
van de omvormer te noteren en ook de maand waarop de 
meterstanden worden opgenomen (belangrijk om bij over-
stap zo dicht mogelijk bij de meterstandopname te zitten)

- Telefoonnummer en, indien van toepassing, e-mailadres.

De inschrijving kan gebeuren sinds 1 december 
en op 10 februari 2021 is de veiling voorzien.

Graag meer informatie? 
www.west-vlaanderen.be/besparen of bel naar 0800 18 711.

10de Groepsaankoop Provincie West- Vlaanderen 2020-2021
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Meldpunt preventie uithuiszetting 

In de regio Zuid-West-Vlaanderen wer-
ken lokale besturen, CAW Zuid-West-
Vlaanderen en W13 samen om zo vroeg 
mogelijk huurders en verhuurders te 
bereiken die woonproblemen ervaren.
Men wil voor beide partijen zoeken naar 

een oplossing en zo een gerechtelijke procedure vermijden. 
Hoe vroeger een probleem gesignaleerd wordt, hoe beter 
we tot een oplossing kunnen komen. 
Signaleer tijdig het probleem en vraag ondersteuning bij het 
meldpunt preventie uithuiszetting!

https://www.welzijn13.be/content/meldpunt-preventie-
uithuiszetting

Meldpunt discriminatie huurmarkt

Elke vorm van discriminatie met betrekking tot het aanbod 
van huisvesting is verboden: zie Gelijkekansendecreet van 
10 juli 2008. 
Er is sprake van discriminatie wanneer een persoon in een 
vergelijkbare situatie minder gunstig wordt behandeld dan 
een andere persoon zonder objectieve verantwoording bv. 
op vlak van burgerlijke staat, leeftijd, vermogen, nationali-
teit,… Het weigeren van redelijke aanpassingen aan de wo-
ning ten voordele van een persoon met een handicap is een 
specifieke vorm van discriminatie. Wie denkt slachtoffer te 
zijn van discriminatie, moet hiervan bewijs leveren. 
Aangifte of melding kan via de woonwinkel. 
Wij ondernemen dan de nodige stappen zodat de zaak bij 
UNIA terechtkomt, een openbare instelling die discriminatie 
bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Meer info? Woonwinkel, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede – Fanny Seurinck 051 33 63 04 of woonwinkel@lendelede.be

Vlaamse energielening

Welke werken komen in aanmerking?

Dak- of zoldervloerisolatie, hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten), muurisolatie, vloerisolatie, luchtdichting en 
blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen), energiezuinig ventilatiesysteem type C of D, zuinige verwarmings-
installatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of –kachel, brandstofcellen, …), fotovoltaïsche zonnepanelen (op voor-
waarde : HR-glas en dakisolatie), zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water, re-lighting of re-lamping (vnl. In 
de gemene delen van appartementsgebouwen), energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor doelgroep, altijd in combinatie 
met energiescan), energie-audit (in combinatie met een van vorige maatregelen), energieopslagtechnieken en -beheersystemen.
Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op 
de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan je de werken zelf uitvoeren. Om de kwaliteit te 
behouden, wordt een vormingsattest of een begeleiding of controle door een energiesnoeier (of aannemer) gevraagd.

Welke interestvoet voor deze lening?

Lening 0%: prioritaire doelgroep
Aanvragers die behoren tot de prioritaire doelgroep kunnen een energielening afsluiten tot € 15.000  terug te betalen 
over termijn van maximaal van 10 jaar, intrest 0%. 

Het gaat om volgende doelgroepen:
• personen met verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
• personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
• personen in OCMW-begeleiding wegens niet kunnen betalen van energiefacturen;
• beschermde afnemers (personen die recht hebben op sociaal tarief voor energie);
• gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.550 + € 1650 per persoon ten laste; 
• huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,96 
per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het recentste aanslagbiljet).

Personen die tot deze prioritaire doelgroep behoren, komen in aanmerking voor extra begeleiding. 

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen
Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen 
(scholen, ziekenhuizen, vzw’s,...) kunnen nog tot eind december 2020 tot 
€15.000 lenen aan 1% (op 10 jaar).

NIEUW! Verenigingen van mede-eigenaars die energiezuinig willen renoveren, kunnen 
een energielening aangaan voor maximaal € 15.000 + € 7.500 per wooneenheid.
Aanvragen dienen te gebeuren rechtstreeks bij het Energiehuis. 

Aanvraag voor een Vlaamse Energielening: bij een loket van de energielening. 
In Lendelede via Woonwinkel Lendelede, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede.
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Premies 2021

Wijzigingen huidige premies:
• Dakisolatie: plaats je zelf je dakisolatie? Dan krijg je geen premie dakisolatie meer. 
Je hebt enkel nog recht op deze premie als je met een aannemer werkt.
• Warmtepompboiler: bijkomende voorwaarde voor warmtepompboilers. 
De boiler moet beschikken over een regeling om de warmwatertemperatuur te 
verhogen bij een extern signaal, om zo aan thermische opslag te kunnen doen.

Twee nieuwe premies:
1. premie voor zonnepanelen: 

Wie vanaf 1 januari 2021 een nieuwe PV-installatie (foto-voltaïsche zonne-installatie) gebruikt, komt in aanmerking 
voor een eenmalige premie. Voorwaarden:

• De premie geldt enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het distributienet voor 1 januari 2014 of waarvoor 
de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend en waarbij 
het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de 
geldende termijn.
• Deze premie is er voor kleine installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner 
of gelijk aan 10 kVA.
• De nieuwe zonnepanelen moeten door een aannemer op het dak van een gebouw worden geplaatst.
• De premie loopt van 2021 tot eind 2024.
• De premie kan worden toegekend als

• achter het aansluitingspunt nog geen fotovoltaïsche installatie in dienst is of was
• de geplaatste PV-installatie uiterlijk 3 maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld is
• de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname van de PV-installatie ingediend is.

• De premie is eenmalig en beperkt
• tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen
• en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

Aanvullend geldt dat:
• de zonnepanelen gedurende minstens 15 jaar na opstart niet verplaatst mogen worden naar een ander perceel, en 
de zonnepanelen niet uitgebreid mogen worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, 
tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller.

Deze premie kan pas vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd. 
De aanvraag, behandeling en uitbetaling van deze premie verloopt via Fluvius. 

2. (energie)’labelpremie’ voor nieuwe eigenaars: premie voor de grondige energetische renovatie van een woning, of een woon-
eenheid, die in 2021 via een authentieke akte of een erfenis door een natuurlijke persoon in volle eigendom wordt verworven.

“Vanaf volgend jaar geeft de Vlaamse regering kopers van een bestaande (energieverslindende) woning nog een extra duwtje in de rug met een 
labelpremie. De labelpremie wordt toegekend aan Vlamingen die in 2021 een woning met label F of E verwerven en deze energetisch verbeteren 
tot een woning met label C, B of A. Bij appartementen gaat het om de renovatie van label F, E of D naar label B of A. Het energielabel van een 
woning geeft het energieverbruikniveau aan. Als een woning een A- of B-label krijgt, betekent dit dat ze heel energiezuinig is.”

De renovatiecoach wil een stap verder gaan dan de meeste 
bestaande vormen van renovatiebegeleiding. Zij bieden een 
totaalpakket aan: een huisbezoek met advies op maat, hulp 
bij het aanvragen van premies, budget- en kwaliteitscontrole 
op de uitgevoerde werken.

Dankzij de samenwerking met de steden en gemeenten uit 
onze regio kunnen kwetsbare doelgroepen rekenen op extra 
financiële ondersteuning.

Naast de begeleiding op maat, hoopt de renovatiecoach ook 
om mensen bewust te maken van het energiezuinig renoveren.

Interesse? 

Neem contact op met de Woonwinkel, 
051 33 63 04 - woonwinkel@lendelede.be 
of rechtstreeks met de renovatiecoach 
056 24 16 19 - renovatiecoach@warmerwonen.be

RenovatieCoach
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Graag uit
Terugblik op het najaar, coronaproof!

MUZIEK IP DE PELOEZE

SINTERKLAAS HOUDT HET GEZOND
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Door Covid-19 werden heel wat activiteiten geschrapt. Maar 
gelukkig toch een paar geslaagde momenten:
• Een groep creatieve dames ging aan de slag in de workshop 
‘handlettering’ onder toeziend oog van Danièle Seynhaeve 
(Lab 152). 
• De leesclub kwam samen om het boek ‘Feest’ van Dimitri 
Casteleyn te bespreken.

We huldigden in november een nieuwe kast in naar aanlei-
ding van de voorleesweek. Er zijn redenen genoeg om voor te 
lezen. Je stimuleert niet alleen de taalontwikkeling en nieuwe 
woordenschat van je kind; je geeft hen ook leesplezier mee. 
Om maar niet te zwijgen van de fantasie die geprikkeld wordt 
tijdens het voorlezen. En welk kind geniet er niet van de extra 
aandacht van zijn ouder(s)? Sinds eind november vinden jullie 
alle voorleesboeken samen in één kast, de voorleeskast. Kom 
dat lezen! 

Het is al meer dan eens gebleken dat de inwoners van Lende-
lede een groot hart hebben. De inzamelbox voor ‘ieder kind 
een sint’ werd meerdere keren gevuld. 
Zo kregen kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben ook 
een sint. Bedankt hiervoor! 

 Bibliotheek

De KJV kwam uit de startblokken 
Liefst 40 enthousiaste deelnemers schreven zich in voor de KJV! 

De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen is de organisatie die lezertjes over heel Vlaanderen dezelfde 8 boeken laat lezen: 
zij geven per boek een eigen score en in mei/juni wordt dan de top 3 van die boeken bekend gemaakt op een slotfeest. 
De KJV is opgedeeld in leeftijdscategorieën. Wij organiseren dit voor de lezertjes van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.

Terugblik



LENDELEEFT   27

Samen

‘Samen’ is het thema van de poëzieweek 2021. 
Meer dan ooit is het in deze uitzonderlijke tijden duidelijk hoe 
belangrijk ‘samen’ wel niet is. 
Traditiegetrouw start de poëzieweek op de laatste donderdag 
van januari met Gedichtendag (28 januari 2021). 
Hou de sociale media en nieuwsberichten van de bib in het 
oog om te ontdekken wat we hierrond uitgewerkt hebben…

Een gedicht van René Oskam: 

samen
samen para, samen loco
samen snoeihard door het lint
samen spelen, samen vechten
samen onbevangen kind
samen wodka, samen kater
samen bloeddoorlopen ogen
samen praatjes, samen smoesjes
samen iedereen bedrogen
samen tussen, samen onder
samen elke dag gedonder
samen heilig, samen duivel
samen water, bier en zuivel
samen eenzaam, samen samen
samen godverdomme amen
samen leven, samen sterven
samen tot de dood ons scheidt
samen nu en samen morgen
samen samen voor altijd

 Jeugd  Cultuur
17 kinderen leerden op 10 oktober 2020 fietsen zonder 
steunwielen tijdens Kijk! Ik fiets. Proficiat aan de deelnemers!

Van 1 juli tot en met 27 september vond 
de Lendeleedse Zomerzoektocht plaats. 

Deze kwam tot stand vanuit de vrijetijdsdienst van 
Lendelede en werd samengesteld door Rik Bruwier.

Onze eerste zoektocht kende een groot succes. 

Ruim 350 zoektochten zijn de deur uitgegaan 
en 111 formulieren  vonden hun weg 

terug naar de cultuurdienst.

Uit alle ingevulde antwoordformulieren 
kwamen 30 winnaars. 

Deze hebben allemaal een unieke activity tracker ontvangen. 
De lijst van de winnaars vind je terug op www.lendelede.be

Een overzicht 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.

IN LENDELEDE



De volgende OCMW- en gemeenteraden zijn gepland 
op donderdag 28 januari, 25 februari en 25 maart.    

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling:  woensdag 24 maart 2021   

 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 63 535
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

 Openingsuren Door de coronacrisis blijft de regeling voor bezoek enkel op afspraak in de administratieve diensten van kracht.  
   Maak dus zeker tijdig een afspraak! 
   Dit kan telefonisch of per mail tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en/of het OCMW - Sociaal Thuis.

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

Alle lokale openbare diensten (gemeente en OCMW) 
zullen gesloten zijn op: 

vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaar)  
zaterdag 2 januari 2021 (tweede nieuwjaardag) 

Er is wel maaltijdbedeling op 2 januari.

gebruik
#LENDELEDE

Melden van een defect straatlicht kan via: 
0800 63 535 of www.straatlampen.be. 

Bij een defect straatlicht mag je ook steeds de gemeente 
op de hoogte brengen via info@lendelede.be 
zodat de herstelling kan opgevolgd worden.


