
Lendeleeft!
Een zomer op wieltjes!

“Kom uit je kot… 
	 		 maar	niet	te	zot!” 

juli - augustus - september 2020



“Lendelede leeft, 
maar vooral in ons hart!”
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Beste Lendeledenaars, 

De eerste helft van 2020 zal in ons geheugen geprent staan 
als een pittige periode omwille van de wereldwijde corona-
pandemie.  Covid-19 treft iedereen én elke sector op een zeer 
hardnekkige wijze. Onze huidige maatschappij is niet meer 
vergelijkbaar met die van enkele maanden geleden. Deze an-
dere manier van leven vraagt een aanpassing van iedereen en 
is zeker niet gemakkelijk. Maar zoals een bekende Vlaamse 
zanger enkele decennia geleden volmondig zong: “Hoop doet 
leven, ik ga door, zolang ik kan. Zonder hoop wil ik niet leven. 
Maar ik sta ook niet alleen. ‘k Heb m’n vrienden en familie 
om me heen.“  Dit lied is in deze tijden zeer actueel. Ik zie in 
de gemeente en onder de mensen heel wat solidariteit. Dat 
kan ik alleen maar toejuichen. En ik ben er zeker van: samen 
komen we er wel! 

Ondanks de coronaperiode zaten de gemeentelijke werklie-
den niet stil. Ze bleven de openbare domeinen piekfijn onder-
houden. Ze staan in voor het opruimen van allerlei zwerfvuil, 
het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen, het 
onderhoud van het groen en het verrichten van snoeiwerk.
 
Met de sluiting van de scholen werd de taak van de gemach-
tigde opzichters even opgeheven. Maar iedereen staat op-
nieuw enthousiast paraat om op schooldagen de kinderen 
veilig de straat te laten oversteken. Hierbij wens ik Dhr. Frans 
Malysse even in de bloemen te zetten. Na meer dan 28 jaar 
trouwe inzet is hij gestopt als gemachtigd opzichter. We ne-
men ook afscheid van Dhr. Raoul Rigole, die gestopt is wegens 
ziekte. Maar ondertussen melden zich al nieuwe kandidaten 
aan. Aan allen mijn oprechte dank!

Door de coronacrisis lagen er heel wat gemeentelijke we-
geniswerken tijdelijk stil maar ondertussen is alles opnieuw 
aan de gang. In de Ingelmunstersestraat is de aannemer druk 
bezig met het voorzien van nieuwe nutsleidingen. De werken 
in de Woestynestraat zijn afgerond. De Sint-Antoniusstraat, 
de Groenstraat, De Harelbeeksestraat en de Veldbosstraat 
komen ook nog aan bod.  Dit voor algemene wegeniswerken 
met een verbetering van de nutsleidingen. Het fietspad in de 
Winkelsestraat wordt vernieuwd in samenwerking met Flu-
vius en De Watergroep. 

Het eerste voetbalveld van het gemeentelijk sportterrein  
wordt voorzien van speciale verlichting voor avondwedstrij-
den. Zo zie je maar dat de gemeente op geen enkel vlak stil 
staat. Door de coronacrisis was het echter niet meer mogelijk 
om te trainen en wedstrijden te spelen. Stilaan komt alles nu 
terug op gang. Jammer genoeg zijn heel wat evenementen dit 
jaar afgeschaft… Spijtig, maar hopelijk is er dan volgend jaar 
dubbel feest!

We kijken uit naar de rest van de zomer en de aankomende 
verlofperiode. Volgens de recentste berichtgeving zouden 
we toch gedeeltelijk kunnen terug keren naar het oude “nor-
maal.” Hoop doet leven!

Beste Lendeledenaars, ik wens jullie allemaal een heel fijne 
en deugddoende zomer toe! Tot ziens in de straten van onze 
gemeente! Want, ondanks corona: 
LENDELEDE LEEFT, MAAR VOORAL IN ONS HART!

Bernard Fonteyne, 
Schepen van openbare werken, sport, 

verkeer en mobiliteit, landbouw en dierenwelzijn.
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Berichten
 Corona: wat mag deze zomer?
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 De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk: 
  • Blijven handen wassen, ontsmetten en hoesten in elleboog.

  • Activiteiten bij voorkeur in open lucht organiseren.

  • Wees extra alert voor risicogroepen. Ziek? Ga naar dokter en blijf thuis.

  • Blijf afstand houden. Minimum 1,5 meter. 

  • Waar veel mensen samen zijn, is een mondmasker sterk aangeraden. 
  Een mondmasker is verplicht waar het vastgelegd is, bijvoorbeeld het openbaar vervoer. 
  Als de besmettingskans toeneemt, zullen mondmaskers eventueel verplicht zijn.

  • Regel van de uitgebreide bubbel van 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. 
  Ter herinnering: dit is een individueel recht. Groepsactiviteiten mogen niet meer dan 
  15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde 
  samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Sinds 1 juli zitten we in fase 4 van de afbouw. 
De Eerste minister roept op tot blijvende discipline, want de crisis is nog niet voorbij. Denk aan de gezondheid van iedereen.

Versoepelingen:

• Zwembaden, wellnesscentra, sauna, pretparken, casino’s, 
indoorspeeltuinen, congreszalen, theaters, bioscopen zijn 
open volgens protocollen en capaciteit. 

• Markten mogen opnieuw meer dan 50 kramen hebben.

• Winkelen met verschillende personen is versoepeld en er is 
geen beperking meer in tijd.

• Scholen starten vanaf 1 september. Het basis-, secundair en 
hoger onderwijs volgens kleurcodering risico.

Met hoeveel mag je nu thuis een feestje 
vieren? 

• Als je dit zonder professionele catering of traiteur doet mag 
dit vanaf 1 juli met 15 personen als deze personen tot je 
bubbel behoren. 

• Wil je een feestje organiseren bij je thuis met traiteur 
of professionele catering of in een feestzaal? 
Vanaf 1 juli mag dit met maximum vijftig personen en vanaf 
1 augustus met 100 personen op voorwaarde dat de regels 
die ook voor de horeca gelden, strikt gevolgd worden 
(zittend aan tafel, 1,5 meter tussen de tafels, maximum 
vijftien personen aan tafel, bediening aan tafel met 
mondmasker, sluitingsuur om één uur,...).

Wat mag er doorgaan van evenementen?

• Er zijn nog geen massa-evenementen tot 31 augustus.

• Burgemeesters en lokale besturen kregen een 
evenementenmatrix om lokaal afspraken te maken.

• Buitenevenementen tot maximum 400 personen sinds 
1 juli en maximum 800 vanaf een volgende versoepeling in 
augustus. Dit volgens de evenementenmatrix die vooral 
rekening houdt met de grootte van ruimtes.  

• Indoorevenementen werken met dezelfde evenementen-
matrix en kunnen voor maximum 200 personen sinds 1 juli 
en maximum 400 personen vanaf 1 augustus
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Het COVID Event Risk Model helpt een event COVID-veiliger te maken

Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk privaat en publiek event. 
Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Dit label wordt als de referentie beschouwd 
door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor onder andere eenmalige events die in de publieke ruimte 
georganiseerd worden met meer dan 200 mensen. 

Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen events scannen en aanpas-
sen. Het protocol helpt je inschatten of je event aan de gevraagde parameters kan 
voldoen. Daar vind je ook terug hoe je het praktisch moet aanpakken om een event 
COVID-veiliger te maken. De scan vertrekt vanuit het perspectief van het publiek. 
Voor specifieke richtlijnen voor deelnemers, artiesten/performers, medewerkers en 
leveranciers verwijzen we naar dezelfde website. 

Gouden COVID-eventregels: 

Maximale fysieke afstand (crowd management plan en crowd management controle)
Maximale hygiëne (voor persoonlijke hygiëne, contactoppervlakken en ventilatie)
Maximale data (registratie bezoekers, veiligheidscommunicatie, bijhouden van data)

Ontdek alle info  op www.covideventriskmodel.be 

Juli 2020   

Zaal Lindelei - grote zaal (266m²) 
Maximum 50 personen 

Zaal Lindelei - kleine zaal (51m²)  
Maximum 15 personen 

GC Den Tap: Polyvalente zaal (205m²) en Foyer (108m²) 
Maximum 50 personen 

GC Den Tap: Vergaderzaal (51m²) 
Maximum 15 personen 

DOC - Trefpunt (140m²) 
Maximum 35 personen 

Augustus 2020

Zaal Lindelei - grote zaal (266m²)  
Maximum 70 personen

Zaal Lindelei - kleine zaal (51m²)   
Maximum 15 personen

GC Den Tap: Polyvalente zaal (205m²) en Foyer (108m²) 
Maximum 70 personen

GC Den Tap: Vergaderzaal (51m²)  
Maximum 15 personen

DOC - Trefpunt (140m²) 
Maximum 35 personen

Onze gemeentelijke culturele infrastructuur

Sinds 1 juli zijn receptie- en feestzalen open. Voor de Lendeleedse zalen gelden deze maximumcijfers: 

Contactonderzoek COVID-19

Om te vermijden dat COVID-19 zich snel verspreidt onder de 
mensen, doet de Vlaamse overheid aan contactonderzoek. 

Heb je klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van 
reuk of smaak, koorts? Blijf dan meteen thuis en bel je huis-
arts. Wanneer je na klachten positief test, start het contact-
onderzoek. Je wordt dan opgebeld of krijgt een huisbezoek 
(als telefonisch contact niet kan) om met je te overlopen met 
wie je contact hebt gehad. Die personen worden vervolgens, 
ook via telefoon of huisbezoek, geïnformeerd dat ze in con-
tact zijn geweest met iemand die COVID-19 heeft. Zij krijgen 
daarbij het juiste advies. Zo kunnen ze zelf vermijden dat zij 
andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken. 

Er wordt steeds gewerkt met vaste nummers: 02 214 19 19 
of sms 8811. De contactpersonen krijgen niet te horen wie de 
besmette persoon is. 

Meer info: www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek 
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Emelia Roelens   21.02.2020
Julot Wouters   01.03.2020
Lucil Dierynck   01.03.2020
Victor Coucke   11.03.2020
Polly Huysentruyt   17.03.2020
Sharisa Mattheeuws  20.03.2020
Charles Terpoorten  20.03.2020
Noor Vandewaetere  24.03.2020
Sem Vansteenkiste  30.03.2020
Olivia Demets   01.04.2020
Vayèn Devriendt   03.04.2020
Camiel Bostoen   13.04.2020
Juliette Claeren   20.04.2020
Viktor Meirsman   24.04.2020
Cyriel Vanwalleghem       28.04.2020
Nand Vermeersch  01.05.2020
Waldo Van Hoye   10.05.2020
Germain Ronse   25.05.2020
Cilou Verbeke   29.05.2020
Bas Hoornaert   02.06.2020
Simon Vervaeke   17.06.2020

 Geboren

 Gehuwd

 Overleden

Bart Vandaele - Anneleen Schollier   22.02.2020
Sander Hendrickx - Sari Popelier  29.05.2020

Binnen de gemeente
Lia Lefevre   20.02.2020
Gabriël Tanghe   22.02.2020
Michel Witdouck   24.02.2020
Maria Vanderperren  27.02.2020
Elisabeth De Blieck  11.03.2020
Leona Bonte   16.03.2020
Hilda Vermeersch   23.03.2020
Roger Vanneste   08.04.2020
Raphaël Maertens  12.04.2020
Eric Lagrou   19.04.2020
Albertina Claerhout   19.04.2020
Elvira Vanthuyne   22.04.2020
Yvonne Desmet   23.04.2020
Yvette Deklerck   25.04.2020
Mathieu Viaene   12.05.2020
Joseph Geldof   24.05.2020
Maurice Van de Velde  25.05.2020
Raïs Verhamme   11.06.2020

Buiten de gemeente
Marnix Dorme   13.02.2020
Brigitta Bossier   19.02.2020
Norbert Vantieghem  22.02.2020
Ninette Depaepe  29.02.2020
Germain Vanmarcke  02.03.2020
Gaston Verfaillie  11.03.2020
André Vanquatem  13.03.2020
Eddy Parmentier  21.03.2020
Roland Nyffels   27.03.2020
Erna Cauwelier   01.04.2020
Roger Huysentruyt  03.04.2020
Jeannette Demuynck  08.04.2020
Lucas Couvreur   20.04.2020
Roger Himpe   05.05.2020
Yvette Dewulf   07.05.2020
Johan Haerens     17.05.2020
André Gheysens  26.05.2020
Guy Decanniere   19.06.2020

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
03.07.1970 Jacques Dewulf - Myriam Huysentruyt
15.07.1970 Rik Vandeputte - Monique Vanpachtenbeke
17.07.1970 Roger Bostyn - Frieda Vandecasteele
31.07.1970 Jacques Verscheure - Marie Rose Decostere
31.07.1970 Frans Villez - Marie-Rose Debrabandere
19.08.1970 Willy Duyck - Marie Declercq
27.08.1970 Willy Mondy - Gemma Deweerdt
25.09.1970 Jan Destatsbader - Anne-Marie Withouck

60 jaar huwelijk
22.07.1960 Fernand Debo - Maria Glorieux
29.07.1960 Paul Soens - Maria Ostyn
23.09.1960 Roger Delecluyse - Diana Naert
23.09.1960 Edward Scholz - Lisette Decraene

65 jaar huwelijk 
26.08.1955 Marcel Viaene - Cecilia Deblaere
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  Voorbije jubilea

Eric Rappoye - Bernice Dedeurwaerder 
(50 jaar huwelijk - 03.04.2020) 

Jean-Marie Dricot - Krista Vanzieleghem
(50 jaar huwelijk - 17.04.2020) 

Roger Stroeykens - Simone De Kempeneer 
(50 jaar huwelijk - 07.04.2020) 

Josephus Demets - Francine Bossuyt
(60 jaar huwelijk - 22.04.2020) 

Gustave Wullaert - Annette Maes 
(65 jaar huwelijk - 15.04.2020) 

In beeld de jubilarissen die toestemming gaven 
voor een foto in Lendeleeft.

Proficiat
Proficiat

Noël Buyck – Yolande Manhaeve
(60 jaar huwelijk - 10.03.2020)

Joseph Kindt - Agnes Velghe
(50 jaar huwelijk - 30.04.2020) 
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Kort meegedeeld

Op afspraak naar de gemeentelijke 
diensten!

Omwille van coronaveiligheid werken de gemeentelijke 
diensten enkel op afspraak. 
Dat geldt ook voor de diensten die niet gevestigd zijn in 
het gemeentehuis en het Sociaal Thuis.

Een afspraak maken kan:

• telefonisch: 051 33 63 00 (gemeentehuis) of 
051 30 31 31 (Sociaal Thuis) 

• via www.lendelede.be

Voor heel wat zaken hoef je niet eens naar het gemeen-
tehuis te komen. Heb je een attest of document nodig? 
Ontdek eens je gemeente via www.lendelede.be/e-loket. 

Heel wat documenten komen met een paar klikken in je 
mailbox terecht! Dat bespaart een heleboel tijd. 

Martine Heggermont geniet sinds 1 juli 2020 van haar 
welverdiend pensioen. Ann Staelens neemt haar functie 
over als administratief medewerker dienst feestelijkheden 
en onderhoud.

Nancy Huyghe zal Ann Staelens ondersteunen bij de recepties 
en staat ook in voor het onderhoud van het diensten- en 
ontmoetingscentrum, de bibliotheek en de gemeentelijke 
loods.

NATIONALE STRIJDERSBOND
21 juli 2020

   10u00  H. Mis voor de slachtoffers van beide oorlogen en Te Deum.
    Bloemenhulde aan het gedenkteken der gesneuvelden op het Dorpsplein.
    Omwille van de coronamaatregelen is er dit jaar geen optocht voorzien.

Op 30 april 2020 legde Vicky Devreese de eed af als 
gemeente- en OCMW-raadslid. 
Ze vervangt Kimberly Tanghe voor Trots op Lendlee.
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Goed wonen
Patrimonium: jeugdlokalen

Tijdens de voorbije maanden werden er verschillende werken 
uitgevoerd aan de jeugdlokalen op de site van d’ Oude Koer.

De bestaande daken waar nog asbest aanwezig was, werden 
verwijderd en vernieuwd. Het dak van het Kwikslokaal van de 
Chiromeisjes, werd eveneens voorzien van isolatie.

Daarnaast werden de elektriciteitskabels die nog boven de 
toegangspoort en vooraan het jeugdhuis Skalul aanwezig 
waren vakkundig ondergronds geplaatst. 
Dit bevordert de veiligheid bij het betreden van de site 
o.a. voor hogere vrachtwagens,…

Naast het plafond van het Kwikslokaal (Chiromeisjes), werden 
de bestaande oude lampen vervangen door LED-verlichting. 
De bestaande deur die uitgeeft op de tuin wordt vervangen 
door een nooddeur met paniekbar. 

Op de volledige jeugdsite en in de lokalen van de 
Chirojongens in de Pastoor De Beirstraat wordt er ook nog 
noodverlichting voorzien.

MIJN HUIS WERKT OP AFSPRAAK
De erkende Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba Mijn Huis uit Harelbeke werkt voortaan enkel nog op afspraak. 
Alle info via www.mijn-huis.be. 

REGIONAAL RENOVATIERAPPORT VOOR 2019 INTERCOMMUNALE LEIEDAL
In Zuid-West-Vlaanderen gaat het de juiste richting uit op het vlak van woningrenovaties. 
Ontdek zelf de cijfers van het Regionaal Renovatierapport voor 2019 op de website www.warmerwonen.be/rapporten

WIST-JE-DAT
… het ook nu nog mogelijk is om gemeentelijke premies aan te vragen. 
Dit kan via e-mail naar woonwinkel@lendelede.be of via de brievenbus aan het gemeentehuis of op afspraak. 
Er worden nog geen huisbezoeken afgelegd.
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Iedereen mee

Kan er een leven in gevaar zijn? Een brand?

Bel 112

Kan er een leven in gevaar zijn? Een brand?

Bel 112

Ik heb hulp nodig, wie bel ik?

Heb je hulp van de brandweer nodig?

www.112.be

ja

of
Gebruik het 

e-loket van de 
brandweer

Bel 
1722

Doe 
beroep op een 

gekwalifi ceerde 
vakman

Herstel 
het zelf

of

nee

janee

De Gezins- en Welzijnsraad werd opnieuw samen gesteld

Zittend van links naar rechts: Carine Dewaele (secretaris), Rita Lammertyn (schepen van sociale zaken), 
Cecile Mestdagh (oprichtster GWR), Germaine Dewaele
Staand, 1ste rij: Jacques Hanson, Rika Declerck, Lia Vandenberghe (voorzitter GWR), Nina Verstraete, Myriam Huysentruyt, 
Christelle Maes, Mieke Vos, Veerle De Pestel
Staand, 2de rij: Ann Fonteijne, José Derez, Lieve Vandecandelaere, Hanne De Laere, Els Guillemyn, Ria Declercq, 
Josiane Balcaen, Anne-Sophie Debackere
Ontbreken: Ann Durnez, Dries Algoet, Katrien Quaegebeur, Marijke D’heyger, Kathleen Descheemaeker, Johan Baert, 
Lut Polfliet, Michel Honoré, Dirk Parmentier, Johan Braekeveld, Rik Duchi, Rosa Nuytten, Johan Deroo, Hilda Verschoore, 
Pol Demuynck
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Dienstenonderneming: poetshulp is meer dan poetsen!
De dienstenonderneming van OCMW Lendelede bood de 
voorbije maanden non-stop poetshulp bij hun cliënten. 
Zowel de verantwoordelijke van de dienstenonderneming als 
de huishoudhulpen zijn steeds toegewijd en bekommerd om 
het welzijn van de cliënten. 
Momenteel zorgen 30 poetsvrouwen voor tevreden cliënten. 
De properste gemeente van West-Vlaanderen? 
Als je het aan Claudine Tack vraagt: Lendelede!

Hoe kan een huishoudhulp het leven gemakkelijker maken? 
Claudine: “Een huishoudhulp zorgt voor een ontlasting van 
het wekelijkse poetswerk. Zeker als je nog actief bent, creëert 
poetshulp tijd die je kan besteden aan jezelf, je gezin, familie
of vrienden. Bij iets oudere mensen kan het een vorm van rust 

en zekerheid geven om te blijven wonen in je eigen huis dat 
er netjes bij ligt.”

Hoe verliep het werk tijdens de voorbije maanden? 
Claudine: “Voor het welzijn van de cliënten bleven we aan de 
slag. Bij mensen die geen poetshulp wilden, zijn we niet langs-
gegaan. Wie wel hulp wou, kon hierop rekenen. 
Dit was prima mogelijk omdat we de maatregelen voor 
sociale afstand in acht namen en een mondmasker gebruikten 
indien nodig. Soms zaten cliënten in de keuken als de huis-
houdhulp de woonkamer onder handen nam en dat werkte 
prima. Onze sterkte is dat we het hele jaar door open blijven 
en permanentie voorzien voor de meest hulpbehoevende 
inwoners. Ook met de zomervakantie.” 

Hoelang bedraagt de wachttijd voor nieuwe gebruikers van 
huishoudhulp?
Claudine: “De wachtlijst is momenteel erg kort. We proberen 
om zo snel mogelijk te voldoen aan de behoefte van de cliënt. 
Er zijn momenteel 30 actieve huishoudhulpen. 
We gaan hoofdzakelijk langs bij mensen vanaf 60 jaar en 
hulpbehoevenden. Maar ook bij jongere mensen kunnen we 
langsgaan omwille van medische redenen, zoals een zieken-
huisopname. Een huishoudhulp komt normaal 3 of 4 uur per 
week of om de 14 dagen langs. Als een klant behoefte heeft 
aan 2 keer per week hulp, dan probeert de dienstenonderne-
ming te voldoen aan die vraag. We kennen al onze cliënten 
en poetsvrouwen persoonlijk en zorgen voor een menselijke 
aanpak. 

We organiseren veel overlegmomenten en we passen het 
schema aan waar nodig, uiteraard volgens beschikbaarheid.”

Waarom kiezen voor dienstenonderneming Lendelede?
Claudine: “Iedereen binnen de dienstenonderneming is 
gepassioneerd met het vak bezig. Onze huishoudhulpen zijn 
zeer enthousiast. Veel cliënten kijken uit naar de wekelijkse 
ontmoetingen met de poetsvrouw en er is een grote tevre-
denheid. Het is een aangename vorm van sociaal contact. 
Als cliënten bellen naar het bureau dan horen ze dezelfde 
vertrouwenspersoon. Ook de huishoudhulpen kennen elkaar 
goed en ze kennen daarenboven de situatie van de cliënten. 
Er ontstaat een fijne band en een gemoedelijke sfeer. 
Dat is onze sterkte.” 



LENDELEEFT   13

PROFESSIONELE POETSHULP NODIG?

Dan hebben we voor jou de oplossing! 

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

Alle info via dienstenonderneming@lendelede.be of 051 30 34 15.

Je betaalt per gepresteerd uur met een dienstencheque van € 9. 
Voor het bedrag van de dienstencheques is er een fiscale aftrek mogelijk van 20 % via de belastingen het jaar 
na aankoop. 

Daarnaast betalen de gebruikers € 0,5 per gebruikte dienstencheque. 
Dit is een vergoeding voor de ondersteuning die het gebruik en de dienstverlening van de dienstenonderneming 
met zich meebrengt. Er wordt hiervoor per kwartaal een factuur opgemaakt. 

Meer info of zelf poetshulp aanvragen? 
Neem contact op met Claudine Tack van de dienstenonderneming: 051 30 34 15 of dienstenonderneming@lendelede.be 
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Natuurlijk heerlijk
Maak het groener in je tuin!
Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin, heb je een 
boontje voor klimplanten of wil je graag kunnen snoepen van 
je tuin? Dan is de verkoopactie van streekeigen (fruit)bomen, 
struiken en kleinfruit van Natuurpunt zeker iets voor jou! 
Neem een kijkje op www.maakhetgroener.be en bestel 
vandaag nog. Nieuw dit jaar is het ruime aanbod klimplanten, 
je vindt er zeker de geschikte soort voor je geveltuintje!
Alle pakketten en soorten kan je aanplanten op een beperkte 
oppervlakte, je hoeft dus zeker geen grote tuin te hebben. 
Natuurpunt verkoopt deze pakketten aan een zeer voorde-
lige prijs en de opbrengst van de actie gaat naar de aankoop 
van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving. Dubbele 
winst voor de natuur dus!
Alle info op www.maakhetgroener.be

De gemeente Lendelede geeft elke deelnemende inwoner 
een premie van € 5! Zet de zomer in met een groene smile!

Wees proper met je vuilniszak!
• Gooi geen glas in de vuilzak! 
In de voorbije weken werden ophalers geconfronteerd met 
scherpe voorwerpen in de restafvalzakken. Daarbij werd één 
van de ophalers pijnlijk verwond. Vandaar onze oproep: 
géén scherpe of gevaarlijke voorwerpen in de restafvalzak!
Enkele richtlijnen:
- Glas hoort thuis in de glasbol, vlak glas op het recyclagepark.
- Verklein of verpak kleine scherven van glas en aardewerk, 
satéstokjes, (scheer)messen, … zodat ze niet meer door de 
zak kunnen prikken.
- Maak je huisvuilzak niet te zwaar: 15 kg per zak is het 
maximum.

Iedereen is blij met de wekelijkse afhaling van vuilnis 
aan huis. Denk aan de veiligheid van onze afvalophalers. 
Het is een teken van respect. 

Zuinig met water!
Vanaf midden maart 2020 werd het droog en droger. Dat lijkt 
goed nieuws voor wie even wil genieten van de buitenlucht, 
wil wandelen, fietsen of in de tuin werken. Maar water wordt 
schaars. 
Niet iets wat zomaar uit je kraan komt bij een duw op de knop. 
Daarom toch een paar tips om je waterverbruik zuiniger te 
maken. Als we met z’n allen iets minder verbruiken 
dan hebben we toch wel langer water voor iedereen!

• Neem een korte douche, geen lang bad. Een bad vraagt 
zowat 5 keer de hoeveelheid van korte douche. 

• Was je auto met regenwater of sla een beurt over. 
Spoel je voorruit af indien nodig.

• Geef water aan de planten tijdens de avond of 
’s ochtends vroeg. Dan verdampt het water minder snel.

• Besproei het gazon niet. Gras herstelt zich 
verbazingwekkend snel na een paar regenbuien.

• Hark je tuingrond, maak de bovenkant los. 
Dat houdt de grond luchtig en vochtig.
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FILM IN HET BOS
Een gezellige filmvoorstelling, in je eigen bubbel, in het Patrijzenbos? Dat kan!

Bosbelevingen organiseren zoals de afgelopen twee jaar kan dit jaar wegens corona 
niet. Voor deze editie laten we de tenten op zolder staan, vriezen we de spaghettisaus 
in en slaan we het ontbijt over. 
We maaien het gras, installeren de openlucht cinema en laten jullie genieten van de 
familiefilm “Everest, de jonge yeti”. 
Lukt het de drie vrienden om de jonge yeti Everest terug te brengen naar zijn familie 
in de bergen? Kom het ontdekken op zaterdag 29 augustus 2020. Bij zonsondergang, 
omstreeks 20u30, start de filmvoorstelling. 

Hoe zorgen we voor een coronavrije filmvoorstelling? 
• Maximum 190 toeschouwers met tussen de gezinnen/bubbels minstens 1,5 meter 
afstand.
• Het dragen van een mondmasker kunnen wij alleen maar aanraden. Tijdens de film, 
wanneer iedereen blijft zitten, kan het mondmasker afgenomen worden. 
• De zitplaatsen worden toegewezen door de organisatie. Het is de bedoeling dat de 
toeschouwers, eens gezeten, 
op hun plek blijven zitten voor het verdere verloop van de voorstelling.
• We voorzien geen catering. Wie iets wenst te eten of drinken tijdens de filmvoorstelling kan dit zelf meenemen.    
Gelieve dan ook het afval terug mee te nemen. 

Deelnemen aan Bosbelevingen – Film in het bos is gratis, maar inschrijven is verplicht! Inschrijven kan via de webshop van de 
gemeente Lendelede of via de website van BOSplus. Surf naar www.lendelede.be voor alle details. 

Met dank aan alle partners: BOSplus, Gezinsbond Lendelede, Samentuin, Natuurpunt de Vlasbek en KWB Lendelede. 
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Boeiend bedrijvig
Na maanden van louter noodzakelijke aankopen, gaan tal van winkels weer open. Geen moment te vroeg. Wellicht snak je naar een 
nieuwe zomeroutfit, een frisse snit, een paar schoenen voor de kleinste bengel die zo snel groeide dat de sandalen van vorig jaar 
zowaar ‘schandalen’ werden…
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TIPS OM VEILIG TE WINKELEN

 • Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
 • Kom niet naar de horecazaak als je ziektesymptomen vertoont. 
 • Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de horecazaak. 
 • Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken   
    van je gezelschap. 
 • Beperk je verplaatsingen in een horecazaak. Verplaats je enkel van en naar jouw tafel en de toiletten. 
 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een 
    vuilnisbak met een deksel (vb. aan de toiletten). 
 • Zorg voor een goede handhygiëne en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt. 
 • Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos. 

Lendelede is fier op de winkelier van hier. Ons kent ons: 
veel handelaars hielpen ons jarenlang bij evenementen als 
Roefel, waren sponsors van verschillende sociale activiteiten 
en stonden altijd klaar voor jullie. Nu is het tijd om onze lokale 
winkels te steunen met een aankoop. 

De voordelen van “winkelhieren” zijn legio:

• Een verre verplaatsing is niet nodig voor goede kwaliteit. 
Onze handelaars zijn evengoed geschoold, hebben een diplo-
ma of verkopen merkproducten zoals ergens anders in Vlaan-
deren. Een pint op één van onze terrassen smaakt evengoed 
en komt van dezelfde brouwerijen die andere 
horecazaken in Vlaanderen bevoorraden.

• Verken je gemeente:  je kan het te voet of met de fiets doen. 
Op tempo bewegen en met de fiets zie je nog iets. Goed voor 
je lichaam, leuk voor je brein. 

 

• Hier winkelen is rustig winkelen. Social distancing is geen 
probleem zolang je de richtlijnen volgt in de handelszaak. 
Wees geduldig en onthaast. Zo ontmoedig je het coronavirus 
want zo’n virus heeft altijd haast.

• Lokaal winkelen is ecologisch verstandig: wat je hier kan vin-
den, hoeft geen benzine of diesel te kosten. 

Lokaal winkelen betekent louter winst: niet aanschuiven naar 
een centrumstad en dus een bonus op je tijd, geen parkeer-
geld en weeral bingo en een bonus op je uitgaven, geen dich-
te drommen dus virusvrijer dan drukke winkelstraten. Boven-
dien ontmoet je weer Lendeledenaars en is een praatje op 
afstand een heerlijke nieuwswisseling.

Winkeliers van hier zien je graag komen!

Ik koop lokaal! 

Alle handelaars kunnen hun gegevens doorsturen naar lokale.economie@lendelede.be 
om opgenomen te worden in de rubriek ‘Ik koop lokaal’ op www.lendelede.be. 

Controleer ook je gegevens in de Bedrijvengids.
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 Bibliotheek

Graag uit

Lezen in de zomervakantie

Door de corona en het beperkt opstarten van de klassen is 
het bibliotheekbezoek achterwege gebleven. Dat is volkomen 
begrijpelijk maar toch ook wel jammer.
Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat 
dan kinderen die weinig lezen én hebben meer inzicht in 
de opbouw van teksten. Met een hogere leesvaardigheid 
worden bovendien ook andere vakken toegankelijker en 
kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen. 
Lezen is kortom cruciaal. 

Het belang van lezen stopt echter niet in de vakantie: bij kin-
deren die in de zomer niet of weinig lezen, gaat de leesont-
wikkeling met grote stappen achteruit. Gelukkig is die terug-
val heel makkelijk te voorkomen: stimuleer je kind om ook 
thuis en ook in de vakantie elke dag een kwartier te lezen. 

Maak er een ritueel van, want niets is zo gezellig als samen 
lezen. Kom daarom naar de bib want je vindt er een schat 
aan ontspannende boeken, aangepast aan elke leeftijd en elk 
leesniveau. De bibliotheekmedewerkers helpen je graag bij 
het zoeken van een geschikt boek.
Wij wensen jullie deze zomer veel leesplezier! 

Zomeruitleen
Van maandag 27 juli t.e.m. zaterdag 1 augustus sluit de bibliotheek de deuren. 

Daardoor mag je de geleende materialen een week langer uitlenen; 
een	weekje	extra	de	tijd	om	boeken	te	lezen	en	films	te	bekijken. 

Vlieg is er weer!

Zoek deze zomer de schat van Vlieg in de bib en ontdek of 
jij hoort wat ik hoor.
Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn van 1 juli  tot 31 augustus 
welkom in de bib voor het spel van Vlieg. 
Vlieg erop los en ga naar huis met een leuk prijsje. 
Starten doe je aan de balie. 
Veel succes!
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	Sportief	de	zomer	in!

Joggen voor beginners en gevorderden 
(werd uitgesteld wegens corona)

Wil jij 5km of 10km kunnen joggen in 10 weken tijd? 
De Sportdienst start eind augustus met een cursus joggen 
voor beginners (van 0 naar 5km) en joggen voor gevorderden 
(van 5 naar 10km).  In 10 weken tijd bouw  je een conditie op 
zodat je 5 of 10km kan joggen zonder onderbreking.
Wie inschrijft voor de gevorderden moet bij de aanvang van 
de cursus zeker een half uur aan een stuk kunnen joggen 
zonder onderbreking.

Wanneer?  Joggen voor beginners op maandag en woensdag 
om 19u. Joggen voor gevorderden op maandag en donderdag 
om 20u. Start op maandag 24 augustus.
Apotheose? Na 10 weken volgt de apotheose en lopen 
de deelnemers hun 5 of 10 km.
Waar?  De lessen voor beginners gaan door op de piste rond 
de voetbalvelden. De gevorderden beginnen op de piste en 
na verloop van tijd wordt er op de weg gelopen.
Deelnameprijs: € 25
Inschrijvingen: inschrijven kan via de gemeentelijke webshop.

1e nazomertocht wandelclub               
‘De Baekelandt Stappers’

Op dinsdag 29 september organiseren de Baekelandt 
stappers voor de 1e maal hun nazomertocht.
We wandelen over een mooi nieuw parcours richting de 
Tinekesgemeente langs rustige wegen en talrijke onverharde 
maar goed begaanbare paadjes. 
De kleinste afstand is ook geschikt voor rol-en kinderwagens.
De afstanden bedragen 6km, 12km, 18km, 23km en 29km.
Starten kan aan de sporthal tussen 7u30 en 15u.  
Aankomst voor 17u. Deelnameprijs: €1,50 of €2,00

Sporthal met kleur

Tijdens het coronareces kreeg de sporthalvloer meer kleur. Alle lijnen in de Groene Zaal kregen een frisse look 
dankzij Mahjoub en Dimitry. Straks dus meer sport maar altijd binnen de lijntjes!!

Yogalessen

Op woensdag 9 september start de sportdienst opnieuw  met 
een lessenreeks yoga voor volwassenen.  De lessen gaan door 
van 19u tot 20u15 in de polyvalente zaal van de sporthal en 
worden gegeven door een ervaren lesgever. Er is geen voor-
kennis vereist. Je draagt best gemakkelijke, losse kledij en 
kunt een handdoek meebrengen. De lessen gaan door van 
19u30 tot 20u30. De deelnameprijs bedraagt € 26.

Omnisport voor volwassenen

Op donderdag 3 september begint de lessenreeks omnisport 
voor volwassenen.  De lessen gaan door van 19u15 tot 20u15 
in de gemeentelijke sporthal. Wekelijks krijgen recreatieve 
sporters een gevarieerd aanbod aan sporten: badminton, fris-
bee, baseball, conditiecircuit, volleybal, tjoekbal, bouncebal…  
De prijs voor de volledige lessenreeks bedraagt € 30.

Inschrijven voor yoga of omnisport voor volwassenen kan via de gemeentelijke webshop (www.lendelede.be/webshop).
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Jakkedoe

Een veilige plaats voor kinderen om te groeien, 
te ontdekken en nieuwsgierig te zijn

Speelpleinwerking Jakkedoe staat nog de hele zomer klaar om 
alle kinderen vanaf het peuterklasje tot en met het 2de mid-
delbaar een onvergetelijke vakantie te bieden. 
De enthousiaste Jakkedoe-monitoren staan paraat tot vrijdag 
31 juli en van maandag 10 augustus tot vrijdag 28 augustus. 
Ze deden in het voorjaar ervaring op tijdens het helpen bij 
Peuterleute. De Prizma basisschool ‘De Talententuin’ vroeg 
begin mei hulp aan de gemeente Lendelede voor de organi-
satie van de voor- en naschoolse opvang. De dienst Vrije tijd 
en monitoren van Jakkedoe sloegen de handen in elkaar om 
veilige opvang te kunnen garanderen. Op maandag 18 mei 
konden de eerste kleuters en kinderen van de lagere school 
kennismaken met de nieuwe locaties.   

Hilde Verhamme is verantwoordelijke voor speelpleinwer-
king Jakkedoe van Lendelede en hielp tijdens de coronacri-
sis bij de organisatie van voor- en naschoolse opvang van 
de Prizma basisschool ‘De Talententuin’. De directie klopte 
op 7 mei aan bij de gemeente in hun zoektocht naar extra 
opvangcapaciteit. Eerst wou de gemeente personeel inzet-
ten voor de opvang maar die piste leek minder haalbaar. In 
tweede instantie dacht Hilde aan de vele jongeren die thuis 
zaten, weliswaar met veel schoolwerk. “Tijdens het dagelijks 
contact met de Jakkedoe-monitoren merkte ik dat er nood 
was aan perspectief. Dus lanceerde ik een oproep via sociale 
media. Onmiddellijk reageerden zowat 30 jongeren tussen 15 
en 22 jaar positief. De scholengemeenschap was onmiddellijk 
akkoord met de regeling voor de naschoolse opvang, maar 
eerder terughoudend voor de voorschoolse opvang. Dankzij 
het ruime aanbod aan monitoren, hebben we ook dit kunnen 
realiseren.” 

Siska Geerardyn (18) uit Lendelede is één van de monitoren 
die zich onmiddellijk kandidaat stelde voor de na- en voor-
schoolse opvang. “Voor het invoeren van de coronamaatre-
gelen was ik een bezig bijtje. Nu ik niet kon afspreken met 
vrienden en de hobby’s ‘on hold’ stonden, sloeg de verveling 
toe. Eens wat anders kunnen doen dan schoolwerk leek mij 
wel fijn.” Siska zat in het zesde middelbaar. Ze volgde wiskun-
de-wetenschappen in Spes Nostra Heule en zal in september 
starten met de opleiding bio-ingenieur met als doel een edu-
catieve master in de wiskunde en chemie. Ze vond de bege-
leiding goed te combineren met haar schoolwerk: “Een uurtje 
voorschoolse opvang en uurtje of drie in de namiddag. Mijn 
ouders mochten dus op hun beide oren slapen, want ik kon 
tussendoor nog mijn taken maken of videolessen volgen. Ik 
kon ook maar 2 halve dagen per week naar school. Dus de op-
vang was voor mij een leuke afwisseling. Eind juni had ik nog 
3 dagen examens, maar intussen kon ik mij dus nuttig maken.” 

Gemeente stelde infrastructuur ter beschikking
“Omdat we een kleine gemeente zijn, met slechts 1 basis-
school, was het ook mogelijk om als gemeentebestuur de 
infrastructuur ter beschikking te stellen”, gaat Hilde verder. 
De gemeente Lendelede stelde 3 locaties ter beschikking: het 
diensten- en ontmoetingscentrum, GC Den Tap en de sport-
hal. De toepassing van de voorzorgsmaatregelen was de be-
voegdheid van de school; de gemeentelijke onderhoudsdien-
sten zorgden ervoor dat alles 2 keer per dag grondig ontsmet 
en gepoetst werd. 

De kinderen werden verdeeld over 4 locaties. Elke locatie had 
een verantwoordelijke van Peuterleute en de equipe werd 
aangevuld met monitoren van Jakkedoe. Hilde stelde een 
planning op volgens de ervaring van de jongeren. 
“Er waren genoeg monitoren beschikbaar en er kon voldoen-
de afgewisseld worden zodat het voor iedereen haalbaar 
bleef om dit te blijven combineren met het schoolwerk.”  

 Jeugd
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Hilde is enthousiast over het verloop van de voor- en na-
schoolse opvang: “Alle jongeren waren vroeg uit de veren en 
op tijd paraat op de opvanglocatie. Uiteindelijk waren er ’s 
morgens toch een heleboel kinderen aanwezig in de  opvang. 
Er was duidelijk nood aan voorschoolse opvang. Het was een 
win-win-situatie voor alle betrokken partijen”. 

Kinderen bleven in eigen bubbel
Op maandag 18 mei verzorgde Siska de voor- en naschoolse 
opvang in school: “Die morgen waren er rond 7u45 een 8-tal 
eerste kleuters. De opdracht van de monitoren was vooral om 
de kinderen zoveel mogelijk in dezelfde bubbel te laten 
spelen en hun aandacht te richten op hun eigen fietsje.” Siska 
is erg overtuigd van de meerwaarde die jongeren konden bie-
den: “Het was voor iedereen wat wennen, maar ik heb echt 
het gevoel dat we hiermee mensen hielpen. Ouders wisten 
dat ze met een gerust hart naar hun werk konden gaan en 
dat er toch iemand aanwezig was bij de kinderen die hen aan-
dacht gaf.” 

De situatie werd week per week bekeken. Hilde: “Er werd kort 
op de bal gespeeld en zo konden we dit aanbod geven tot het 
einde van het schooljaar.”

Geen zomer zonder Jakkedoe
Ondertussen was Hilde ook de zomeropvang aan het voorbe-
reiden: “Er werd bij het nemen van de versoepelingsmaatre-
gelen te weinig rekening gehouden met kinderen. 

Gelukkig kregen we begin juni wat duidelijkheid. Sowieso 
kunnen we de ouders niet in de kou laten staan. 
We houden ons aan de maatregelen en werken deze zomer 
op verschillende locaties met aparte groepen en vooraf in-
schrijven via de webshop.” De jongere kinderen spelen bij de 
sporthal en grotere kinderen komen naar het DOC. “Omdat 
er voor deze zomer een 80-tal jongeren kandidaat zijn voor 
begeleiding bij speelpleinwerking Jakkedoe, gaf het gemeen-
tebestuur de goedkeuring om de periode uit te breiden.” 
Er is opvang van 1 juli tot en met 31 juli en van 10 augustus 
tot en met 28 augustus. “Dit is een tegemoetkoming aan de 
werkende ouders en gelukkig kregen we groen licht van de 
regering. Een zomer zonder Jakkedoe zou hetzelfde niet zijn”, 
zegt Hilde. 

Wat is het speelplein? 

Jongens en meisjes met veel leute en plezier
Alle kinderen zijn hier thuis

Kledij mag vuil worden
Kibbelen laten we achterwege
Enthousiaste, jonge animatoren

Dichtbij huis lachen, gieren en brullen
Opbouwen van ijzersterke vriendschappen

Een herinnering om nooit te vergeten

Praktische richtlijnen corona

Vooraf inschrijven moet en kan tot de avond voordien (19u) via 
www.lendelede.be/webshop. Dit tot maximum 50 kinderen per groep. 
Op de dag zelf worden de kinderen ingecheckt met een badge. 
Speelpleinwerking voor kinderen van groep 1 tot 4 gaat door op het 
speelplein. Kinderen van groep 5 en 6 worden verwacht aan het DOC. 
Ouders mogen niet op het domein en kinderen worden afgezet aan het 
onthaal. De kinderen worden verwacht aan te komen tussen 7u30 en 9u 
en tussen 13u en 14u. Ophalen kan enkel tussen 11u45 en 12u30 en tus-
sen 16u30 en 17u30. Kinderen die ziek zijn of waren (symptomen in de 
voorbije 5 dagen) kunnen niet deelnemen aan het aanbod. We adviseren 
om binnen dezelfde week geen spreiding van verschillend jeugdaanbod 
te plannen. Vermijd zoveel mogelijk opvang bij grootouders voor of na 
de speelpleinwerking. 

Elk kind krijgt een gratis drinkfles bij het eerste bezoek. Een nieuwe of 
extra Jakkedoe-drinkfles kan je kopen bij de jeugddienst voor € 4. 
Je kan voor je kindje ook een T-shirt van Jakkedoe kopen voor € 8. 

Groepsindeling
Groep 1: °2016-2017 - Groep 2: °2015 - 
Groep 3: °2014 - Groep 4: °2012-2013

Groep 5: °2010-2011 - Groep 6: °2008-2009 - Tieners: °2006-2007

Ontdek alle info op de Facebookpagina van Jakkedoe of 
www.lendelede.be/jakkedoe2020 
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Tiener Techniekacademie

Zit je in het 5de of 6de leerjaar? Ben je graag creatief bezig? 
Schrijf je dan in voor de Tiener Techniekacademie. 
We starten op 16 september. 
De laatste workshop is voorzien op 16 december 2020.

In groep maak je tijdens 12 workshops onder begeleiding 
van 2 techniekmentoren 6 technische projecten:

• constructie mechanica: een voederhuisje
• constructie hout: de escapebox hoe geraak je er in?
• constructie kunststof-elektronica: de nachtklok met 
3 kleuren LED
• energie/transport elektriciteit: lampjes schakelen als 
de beste
• communicatie-ICT: de LEGO-robot Mindstorms Ev3, 
stofzuiger programmeren
• biochemie: voeding: cupcake, limonade met spuit, 
zetmeel- en eiwit-test
• we bezoeken actief een lokaal technisch bedrijf.

De eerste workshop start op woensdag 16 september 2020.
Inschrijven kan via 
www.techniekacademie-lendelede.be/inschrijving. 
Er is plaats voor maximum 20 kinderen.

De reeks gaat door in Prizma middenschool 
(Dorpsplein 2, Lendelede) op woensdag van 13u30 tot 15u30. 
Alle info via:
https://www.techniekacademie-lendelede.be/kalender
Kostprijs: € 70 voor de hele reeks. € 60  voor een tweede kind 
uit eenzelfde gezin. 

Aan het eind van de reeks workshops wordt er een fiscaal 
attest kinderopvang bezorgd waarmee een deel van het in-
schrijvingsgeld kan gerecupereerd worden. 

Meer info: www.techniekacademie-lendelede.be/info



LENDELEEFT   23

Fiets de zomer in!

De uitvinding van het wiel was een fantastisch idee. Intussen 
leren we fietsen, skeeleren, skaten en af en toe ook nog eens 
met vierwielers de weg verkennen. Zomertijd is bij uitstek een 
tijd om in je eigen omgeving aparte stekjes te ontdekken. 

Fietsrapport Lendelede

De Fietsersbond gaf Lendelede een goed rapport wat betreft  
het pedaleren in en rond onze gemeente. 
Benieuwd naar de exacte cijfers? Het volledige rapport kan je 
lezen op www.lendelede.be/fietsrapport

101 LEIESPOTS
Een ‘urban’ jungle met een ‘geheime’ cocktailbar achterin, een conceptstore vol design 
hebbedingen of verrassende graffitikunst ontdekken; in de Leiestreek stap je in een we-
reld van creatieve ondernemers en organisatoren. Met hun energie en enthousiasme 
laten ze overal ‘Leiespots’ vol inventiviteit oppoppen. Je kan er gedurfde expo’s of een 
kunstparcours in open lucht ontdekken, genieten van smaakvolle vegan gerechtjes, huis-
gemaakte drankjes of verrukkelijke zoetigheden en slapen in een heerlijke luxeboomhut. 
Wij hebben voor jou de 101 leukste Leiespots gevonden; dé plekken waar je echt moet 
geweest zijn. We geven je samen met de uitbaters of organisatoren ook heel wat tips in 
de buurt. Kies jouw favoriete Leiespots, puzzel je ideale uitstap of vakantie in elkaar en 
beleef meer!

Toerisme Leiestreek bundelde alle 101 Leiespots. 
De nieuwe brochures kan je afhalen in de bibliotheek. 

Er liggen ook exemplaren in de cultuurdienst en op het gemeentehuis 
(Opgelet: zowel voor de cultuurdienst als het gemeentehuis moet je vooraf 
een afspraak maken!).

Digitaal via https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots  
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in Lendelede

Doe mee 
en WIN een 

unieke Lendelede 
activity tracker

Zoek de foto’s en ontdek de verborgen parels in Lendelede!
Vanaf 1 juli tot en met 27 september kom je echt lokaal en heerlijk uit je kot! Het wordt serieus zoeken 

geblazen op deze tocht van 6 km. Foto’s vormen de opdracht en de kunst is om ze te vinden. 
De kleine hoekjes van Lendelede, de verborgen parels: een lokale ontdekkingstocht. Leidraad zijn zeer 

aparte close-ups die je langs de straat kan vinden. Simpel is het niet. Leuk is het zeker.
Doe mee: ontspannend Lendelede ontdekken in de open lucht! Gezond en tof. 

Brochures kan je afhalen in de bib of, als je op afspraak toch langskomt, in het gemeentehuis en/of de 
cultuurdienst. Ook bij de lokale horecazaken zijn er brochures beschikbaar.

Er zijn overigens mooie prijzen te winnen zoals 30 unieke Lendelede Activity Trackers!

Heerlijk lokaal genieten 

Corona is het land nog niet uit, maar we komen er wel. Dit 
jaar kunnen we niet allemaal samen de vakantie afsluiten zo-
als we het gewoon zijn. Maar we ontmoeten jullie graag in 
één van onze vele horecazaken! Daarom krijgt elke inwoner 
een horecajeton t.w.v. 2 euro die je mag verbruiken bij de ho-
recazaken in Lendelede (zie onderstaande lijst). 

De jeton is geldig tot eind september 2020. Dus ‘kom uit je 
kot’, maar hou het veilig. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 
Beleef de zomer in Lendelede

Horecazaken waar je de jeton mag verbruiken:
Drie Koningen Dorpsplein 3, Lendelede
De Kroone Dorpsplein 4, Lendelede
Frituur De Platse Dorpsplein 5, Lendelede
Café ‘t Nieuw Paradijs Dorpsplein 26, Lendelede
De Club Dorpsplein 28, Lendelede
Tamarind Dorpsplein 16, Lendelede
Café De Kluisberg Heulsestraat 42, Lendelede
Restaurant Sint-Blasius Izegemsestraat 1, Lendelede
De Speelvogel Restaurant Izegemsestraat 110, Lendelede
Tapabro Stationsstraat 1A, Lendelede
Cafetaria Sporthal Steuren Ambacht 2A, Lendelede
Café De Langemunte Winkelsestraat 104. Lendelede
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  Lendelede kermis: Terrasconcerten

Zaterdag 22 augustus 2020 (15u)

KAATJE MUZIEK (van Ketnet)
Kaatje gaat met haar vriendjes én muzikanten op reis om 
samen met alle kinderen te zingen en te dansen. SCHUDDE-
BOLLEN, KAATJES TRALALAATJES, VLIEGEN, ‘K HEB DE ZON 
ZIEN ZAKKEN IN DE ZEE, LAARSJES, RUMBABIJ en nog veel 
meer muziek die iedereen mee laat schuddebollen. 
Misschien gaat Kamiel wel drummen op het podium… 
En zou Viktor weer een nieuwe uitvinding bedacht hebben?

Zondag 23 augustus 2020 (18u)

GENE THOMAS (Liefde voor Muziek)

Muzikant, entertainer, presentator: Gene Thomas is het 
allemaal. Als een echte muzikale duizend poot voelt hij zich 
in zowat elk genre thuis, in het Nederlands, Frans of Engels. 
Een ervaren podiumbeest met een ongelooflijk repertoire, 
Gene Thomas maakt van elk evenement een absolute 
topper!

De zomer en de kermis zullen dit jaar anders zijn dan de vorige jaren. Tijdens het kermis-
weekend zal er op vrijdag 21 augustus geen volksreceptie en snoepworp zijn. Daarom 
ontving elke inwoner begin juli een horecajeton van 2 euro. We hopen zo dat het dorps-
gevoel terugkeert en het opnieuw gezellig kan zijn onder de kerktoren. 
Als iedereen zijn steentje bijdraagt, de voorzorgsmaatregelen volgt en rekening houdt 
met elkaar, kan dat geen probleem zijn.  
Wat er allemaal zal gebeuren tijdens het kermisweekend staat nog niet helemaal vast 
omdat de veiligheidsmaatregelen tegen het weekend van vrijdag 21, zaterdag 22 en 
zondag 23 augustus nog kunnen versoepelen. 
We lichten al een tipje van de sluier: 

Op vrijdag is er een verrassingsoptreden, zaterdag komt Kaatje van Ketnet en op zondag is er een terrasconcert van 
Gene Thomas. Deze terrasconcerten zijn GRATIS, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. 
Dit kan via de gemeentelijke webshop: www.lendelede.be/webshop. Sinds 1 juli mogen er tot 400 mensen onder bepaalde 
voorwaarden aanwezig zijn bij buitenevenementen. Vanaf 1 augustus wordt dit aantal verdubbeld indien de evolutie van het 
virus het toelaat. De situatie wordt op de voet gevolgd en we passen de organisatie aan volgens de maatregelen die op dat 
ogenblik geldig zijn. Volg zeker onze website en sociale mediakanalen voor de laatste info.

VOOR ALLE OPTREDENS IS INSCHRIJVEN 
VERPLICHT VIA 

www.lendelede.be/webshop

Vrijdag 21 augustus 2020 (20u) VERRASSINGSOPTREDEN (binnenkort meer details)
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Eindelijk zomer, beleef hem in Lendelede! 

Met de zon die een mooie zomer belooft, groeit de hoop en 
de goesting. Na weken van lockdown rechten we onze rug en 
genieten we van bezoek aan familie en vrienden en zijn we 
blij met elke versoepeling die ons als mensen dichter bij 
elkaar brengt. Hou onze kanalen in de gaten voor meer 
informatie, maar noteer alvast deze data in je agenda. 
Inschrijven is verplicht dus wees er vroeg bij. Alles gebeurt 
in een veilige situatie en met de nodige coronamaatregelen. 

Tot 31 augustus – “Op schattenjacht met vlieg” Leuke 
zoektocht voor de kinderen in de bibliotheek
Tot 27 september – Zomerzoektocht Lendelede
Tot 26 oktober – Kunstenparcours Contrei Live

Vrijdag 21 augustus tot zondag 23 augustus – Terrasconcerten 
Vrijdag 21 augustus tot zondag 23 augustus – (H)open deuren
Maandag 24 augustus – Start uitgestelde lessenreeks joggen 
voor beginners/gevorderden

Maandag 24 augustus – Wielerwedstrijd Lendlee Koers
Dinsdag 25 augustus – Wielerwedstrijd sluitingsprijs  
Zaterdag 29 augustus – Film in het Patrijzenbos
Woensdag 2 september – Start yogalessen voor volwassenen
Donderdag 3 september – Start omnisport voor volwassenen
Woensdag 16 september – Start Junior techniekacademie
Woensdag 16 september – Workshop handletteren in de bib 
om 19u
Donderdag 17 september – Bijeenkomst van de leesclub rond 
het boek “Het Feest” van Dimitri Casteleyn om 19u30 in de 
bib
Dinsdag 29 september – Nazomertocht wandelclub ‘De Bae-
kelandt Stappers’

Geen vrijetijdskalender zoals je gewoon bent, 
maar neem zeker eens een kijkje op 
www.lendelede.be/vrijetijdskalender. 
Daar zullen we - onder voorbehoud - alle info 
toevoegen zodra deze gekend is.  

Regionaal kunstenparcours Contrei Live
Contrei Live is een kabbelend kunstenparcours op en langs 
het water in de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-
Vlaanderen, georganiseerd door Intercommunale Leiedal.

Zestien kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland 
nodigen je uit om de streek te verkennen, te reflecteren op 
en over het water. 

En ja, Lendelede doet mee! Het parcours toont je minstens 
één kunstwerk in elk van de 13 steden en gemeenten van het 
werkingsgebied van Leiedal. 

Op Nelca kun je sinds 9 juli (tot 26 oktober) het kunstwerk 
Deer Fountain #2 van Willem Boel bewonderen.

www.contreilive.be

Drie fietslussen

Contrei Live is geen massamanifestatie maar een cultureel 
event om verrassende plekjes in onze regio te verkennen en 
wil daar een betekenisvolle en artistieke dimensie aan toe-
voegen. 

De uitgewerkte fietsroutes stimuleren bovendien om te blij-
ven bewegen, in lijn met de geldende afstandsmaatregelen. 

Een gebruiksvriendelijke mobiele website, gratis fietskaarten 
en een (betaalde) bezoekersgids maken je wegwijs langs de 
drie fietsroutes met een aantal interessante zijsprongetjes en 
tussenstops. 
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 Wielerwedstrijden

Niettegenstaande het Coronavirus ons nog steeds in de greep 
houdt, willen we net als jullie dat Lendlee Koerse kan door-
gaan op maandag 24 augustus.

Samen met de gemeente Lendelede volgen we de evolutie 
en de maatregelen nauwlettend op. Als die maatregelen het 
toelaten om Lendlee Koerse min of meer normaal te laten 
doorgaan, dan gaat het zeker door! We moeten echter met 
alle mogelijkheden rekening houden en zullen de geldende 
maatregelen respecteren. Dit kan eventueel een afgelasting 
op het laatste ogenblik inhouden.

Vandaar dat we nu reeds de inschrijvingen openzetten, 
echter zonder betaling op voorhand. Het inschrijvingsgeld van 
10 euro per persoon zal de dag zelf afgerekend worden.  

Voor de inschrijvingen geldt het Last In, First Out-principe: als 
we het aantal deelnemers moeten beperken, dan vallen de 
laatst ingeschreven personen af.  

Inschrijven (via de website van de gemeente of de FB-pagina 
van Lendlee Koerse) is dus de boodschap !

We duimen met zijn allen dat de 5de editie, van Lendlee 
Koerse op 24 augustus kan doorgaan. 

 We houden jullie op de hoogte.

Wielerwedstrijd op de openbare weg
Dinsdag 25 augustus 2020:  Grote Kermisprijs FILOU voor Juniores

Ereprijs:   Alphatech n.v
Vertrekpunt:  Café ’t Nieuw Paradijs, Dorpsplein 26 om 16u

Parcours:
Dorpsplein, rechtdoor: Izegemsestraat, linksaf: Oudstrijderslaan, 

rechtsaf: Winkelsestraat,aan kruispunt “Ondank”,  linksaf: Kortrijksestraat, 
Linksaf: Processieweg, linksaf: Heulsestraat naar aankomstlijn en zo verder via 

Dorpsplein voor nog 20 identieke ronden.

Afstand per ronde:   4,55 km.  Aantal ronden:  21 ronden.  Totale afstand:  95,5 km.
Aankomstpunt:  Café “De Kluisberg”, Heulsestraat 42,  omstreeks 18u25

                                    Organisatie: Kon. Veloclub Lendelede Sport vzw  

De weggebruikers worden erop gewezen dat het altijd verboden is om tegen de 
rijrichting van de renners in te rijden. 

Vooral de bewoners langs de omloop houden hiermee best rekening bij het verlaten van 
hun woonplaats. Ook de eventuele parkeerverboden moeten worden gerespecteerd.

(dit programma is onder voorbehoud) 

Maandag 24 augustus LENDLEE KOERSE



De volgende OCMW- en gemeenteraad is gepland op 
donderdag 24 september 

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling:  16 september 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 20 juli 
(brugdag – er is wel bedeling van de warme maaltijden)

Dinsdag 21 juli (Nationale feestdag)
Zaterdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)

Maandag 24 en dinsdag 25 augustus 
(Lendelede kermis - er is wel bedeling van de warme maaltijden)

gebruik
#LENDELEDE

In de maanden juli en augustus is de dienst burgerzaken 
niet open op zaterdag. 

De bibliotheek sluit van maandag 27 juli 
tot en met zaterdag 1 augustus 2020

Sluitingsperiode cultuur-, jeugd- en sportdienst: 
maandag 20 juli tot en met vrijdag 7 augustus 2020

Veel diensten werken tot eind augustus enkel op afspraak. 
Je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen.


