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Beste inwoner,

Wie had ooit gedacht dat een onzichtbaar beestje ons leven 
overhoop zou halen? 

We moeten ons sociaal leven on hold zetten, moeten thuis 
blijven, enkel personen knuffelen die behoren tot onze 
bubbel,…. We blijven dus in ons kot en in onze hof en we leren 
weer genieten van kleinere dingen.

Op onze wandelingen en fietstochtjes doorheen onze 
gemeente ontdekken we verborgen plekjes, paadjes,…..
en zien we hoe mooi onze gemeente wel is.
Met de verschillende zoektochten werd en wordt het extra 
spannend.

Anderzijds namen we moeilijke en zeer pijnlijke beslissingen. 
Tientallen harten hebben we gebroken door noodgedwongen 
de Chiro-kampen niet te laten starten en ook de speelplein-
werking stop te zetten. Als bestuur beseffen we heel goed 
welke impact dit had. De kermis, het hoogtepunt van de 
zomer, werd spijtig genoeg ook afgelast. 

We hadden allemaal onze zomervakantie anders voorgesteld. 
Alles leek de goeie weg op te gaan maar helaas…..

Meermaals per week is er crisisoverleg. De burgmeester is 
hiermee voortdurend bezig, als schepen van welzijn, sta ik 
haar bij, samen met de leden van de coronacrisiswerkgroep.
De zorg en het welzijn van onze inwoners en handelaars is 
voor ons heel belangrijk! 
Daarom gaan we als gemeentebestuur onze handelaars, 
jeugd- en socio-culturele verenigingen ondersteunen en 
voeren we vanaf 1 oktober 2020 de Lendleebon in.

Tevens zijn we vanuit het Sociaal Huis in gesprek met 
2 psychologen en 1 psychotherapeut om te bekijken hoe 
we mensen die het psychisch moeilijk hebben, kunnen 
ondersteunen. Meer nieuws hierover volgt later.

San Maes, onze nieuwe intergemeentelijke preventiewerker 
gezondheid, werkt vanaf heden 1 dag per week in het Sociaal 
Huis. Haar taak bestaat erin om te werken rond geestelijke 
gezondheid, welzijn, bewegen, valpreventie, bevolkingson-
derzoeken, griepvaccinatie,… Ze kreeg de opdracht iets uit te 
werken rond een ‘troostplek’, dit voor mensen die een dier-
bare verloren hebben in deze coronatijden, een plekje die we 
gaan inrichten op een mooie, rustige, groene plaats in onze 
gemeente.

En tenslotte: schrik niet als jullie plots een speciaal zebrapad 
op het Dorpsplein zien. Op 1 juli 2020 heeft het College 
van Burgemeester en Schepenen het regenboogcharter 
ondertekend op vraag van het West-Vlaams Regenbooghuis. 
Zij zijn het aanspreek- en informatiepunt voor alles wat te 
maken heeft met seksuele oriëntatie, genderidentiteit 
en genderexpressie. 
Al jaren hangen er regenboogvlaggen aan het gemeentehuis 
en aan het Sociaal Huis tijdens de week van 17 mei. 
Met het schilderen van een zebrapad in de regenboogkleuren 
willen we een bijkomend signaal geven.

Lieve mensen, ik hoop uit de grond van mijn hart dat het 
normale leven weer terug komt met de dagelijkse gewone 
dingen en iedereen weer zijn leven kan in handen nemen. 
Maar weet als je het even moeilijk hebt op welk vlak dan ook 
(emotioneel, financieel,…) bel gerust 051/303131. 
De stem aan de andere kant van de lijn zal met veel aandacht 
en discretie naar je luisteren.

Zorg goed voor elkaar!

Van harte!

Rita Lammertyn

Schepen van Wonen en Welzijn
VZ BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst)

 OCMW Lendelede
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Joren Losfeld - Phoebe Vroman  18.07.2020
Kenneth D’Artois - Mart Vandamme  17.07.2020
Heiko Martin - Barbara Desmet  27.06.2020
Bartlomiej Horodynski - Miriam Oros 11.08.2020

Berichten
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Andres Bethuyne   15.06.2020
Nora Vanwildemeersch  22.06.2020
Iréne Vermeersch   03.07.2020
Lamis Boulben   09.07.2020
Quinn Coudeville   23.07.2020
Gaspard Demeyere  27.07.2020

 Geboren

 Gehuwd

 Overleden
Binnen de gemeente
Marie Louise Bossuyt  09.07.2020
Luc Maes   13.07.2020
Esther Vyaene   19.07.2020
Agnès Dejonckheere  23.07.2020
Arthur Declercq   27.07.2020
Annie Roete   28.07.2020
Christiana Vandenbulcke  28.07.2020
Marie-Therese Bruneel  08.08.2020  
Maria Devos   14.08.2020
Helga Keymeulen   17.08.2020

Buiten de gemeente
Luc Banckaert   17.07.2020
Rosa Deneckere   23.07.2020
Rolanda Vandoorne  31.07.2020

Wie niet wil opgenomen worden in deze rubriek kan hieromtrent de dienst bevolking contacteren 
(eventueel via het familielid dat hij/zij vertegenwoordigt).

 Komende jubilea
50 jaar huwelijk
02.10.1970 André Pannecoucke - Walda Lauwers
09.10.1970 Eric De Craemer - Nicole Vanhoutte
06.11.1970 Dirk Parmentier- Rose Verheye

60 jaar huwelijk
01.10.1960 Jan Lacaeyse - Georgette Wachtelaer 
28.10.1960 Eric Viaene - Christiane Derumeaux 
04.11.1960  Daniël Houthoofd - Greta Viaene
18.11.1960 Luciaan Schouteten - Bernice Vanmarcke

70 jaar huwelijk 
20.10.1950 René Maes - Simona Buyse

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
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  Voorbije jubilea

Jacques Verscheure - Marie Rose Decostere 
(50 jaar huwelijk) 

Paul Soens - Maria Ostyn 
(60 jaar huwelijk)

Jacques Dewulf - Myriam Huysentruyt 
(50 jaar huwelijk)

Willy Mondy - Gemma Deweerdt
(50 jaar huwelijk)

Jan Destatsbader - Anne-Marie Withouck
(50 jaar huwelijk)

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

Proficiat
Proficiat

Marcel Viaene - Cecilia De Blaere
(65 jaar huwelijk)

Rik Vandeputte - Monique Vanpachtenbeke 
(50 jaar huwelijk)



6     LENDELEEFT

 Ondanks corona, een vitaal verhaal over jong en oud

Interview met Marie Maertens, directrice De Talententuin (Prizma)

“Zo blij om te kunnen starten!”

Directrice Marie Maertens klinkt superenthousiast bij het be-
gin van dit schooljaar. “We zijn blij dat we weer ‘normaal’ mo-
gen doen. Het was een warm welkom voor de 146 kleuters en 
302 kinderen van het lager onderwijs. Geen tijdsloten, geen 
vakjes op de speelplaats. Het grote verschil is dat leerkrach-
ten verplicht een mondmasker moeten dragen, iedereen bij 
het binnenkomen de handen dient te ontsmetten en er niet 
gegeten wordt op de koer tijdens de speeltijd maar wel in de 
klas. Tijdens de middag eten de kinderen in de refter maar 
zitten ze wel per klas aan tafel. In de buitenlucht hoeven de 
bubbels niet.”
Kleuterleidsters, aldus mevr. Maertens, moeten geen mond-
masker dragen. De leerkrachten van het lager onderwijs mo-
gen die even afzetten als er afstand genoeg is; bijvoorbeeld 
als de juf of meester vooraan staan en de leerlingen op hun 
stoel zitten.
Ouders kunnen hun kinderen afhalen aan de schoolpoort, 
uiteraard met een mondmasker. “We maken wel een uitzon-
dering voor de ouders van peuters en kleuters uit de eerste 
klas. Hier is het contact met de ouders zeer belangrijk. 
Daarom mogen die ouders tot in de klas komen voor en na 
de schooltijd.”

Randactiviteiten zijn niet de centrale zorg
“Voorlopig denken we nog niet aan uitstapjes. Wat buiten 
de muren van de school kan gebeuren, is voorlopig niet onze 
centrale zorg. Eerst gaat het om hier, in de school, alles goed 
draaiende te houden en op de veiligheid te letten. Wel heb-
ben we ons schoolfeest van januari 2021 nog niet afgelast. 
We wachten af en hopen.”

Zeker tijdens de eerste twee maanden van het schooljaar 
wordt veel aandacht besteed aan hoe leerlingen zich voe-
len en waar ze cognitief staan. “Er is bij sommige leerlingen 
achterstand opgelopen. Nu, dat is eigenlijk altijd zo na een 
zomervakantie. Tot eind oktober blijven we in de herhalings-
modus. We maken dus een buffer. Ook beluisteren we hoe 
kinderen de vakantie hebben beleefd. Hoe ze emotioneel met 
de coronakwestie omgaan. Gelukkig zijn ze al vertrouwd met 
gezichten half verborgen door een mondmasker. Dat helpt.”

De grootste vrees
Mogelijke besmettingen blijven natuurlijk het heikele punt. 
“Als een kleuter of leerling in quarantaine moet, dan houden 
we zeker contact. Een digitaal platform helpt! Zo was er op 
1 september ll. een kleutertje afwezig. De juf heeft een 
filmpje opgenomen vanuit de klas en doorgestuurd! 
Wij blijven dus contact houden met afwezige leerlingen.”
Maar ook leerkrachten kunnen uitvallen. “Dat is misschien 
nog wel mijn grootste vrees”, benadrukt Marie Maertens. “De 
angst om te veel leerkrachten te moeten missen en geen ver-
vanging te vinden. Want ook voor de coronaperiode was dat 
al moeilijk. Nu wordt dat echt wel een dobber.”
In geval van besmetting wordt het CLB ingeschakeld voor 
contacttracing en wordt nauw samengewerkt met de 
gemeentelijke crisiscel gezien bijna alle kleuters en kinderen 
uit Lendelede komen.”
De Talentuin is enthousiast gestart. Nu maar duimen dat 
corona de duimen legt…
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Interview met directeur Rik Duchi, Prizma Middenschool

“De pandemie is een dubbele uitdaging”

De coronacrisis bezorgde en bezorgt het onderwijs nog altijd 
veel hoofdbrekens. Maar de boekenverkoop eind augustus 
leerde directeur Duchi alvast één ding: zowel de leraren, de 
ouders als de leerlingen stonden te popelen om opnieuw te 
beginnen! Dat was alvast een opsteker bij de start van het 
nieuwe schooljaar.

Preventief werken aan een ‘virusveilige’ school
De verlofperiode was behoorlijk intens. Omdat de voorbe-
reiding vertraging opliep door de eerste coronapiek diende 
tijdens het verlof nog veel gepland te worden. “In juli was 
er sprake om vier dagen op vijf naar school te komen. Begin 
augustus werden dat 5 dagen. Dat betekende opnieuw swit-
chen. Gelukkig kwam de beslissing voor half augustus zodat 
er tijd bleef om een en ander te herbekijken”, vertelt direc-
teur Duchi.

Prizma Middenschool werkt niet met vaklokalen maar met 
vaste klaslokalen. “Er waren plannen om dit te veranderen, 
maar nu is dit voor ons een meevaller. Zo kunnen de leerlin-
gen in een vaste bubbel op een vaste stek les krijgen. Het idee 
van vaklokalen stellen we nog even uit. Ook hebben we het 
geluk dat onze klassen een relatief klein aantal leerlingen telt, 
een twintigtal. Dan is afstand houden niet zo’n probleem.”

De grootste logistieke uitdaging vormt de middagpauze. “Van 
de zowat 200 leerlingen eten er zo’n 160 op school. 
We werken in twee shiften op de middag en delen de refter 
op in een rode en groene zone. Zo houden we meer structuur 
en controle op de contacten.”

Tijdens de speeltijd worden de klasbubbels niet gescheiden 
maar wordt wel sterk aangedrongen op afstand houden.

“Alle klaslokalen beschikken over ramen die open kunnen. 
Het enige klaslokaal waar dit niet kan, wordt niet gebruikt. 
Alle leerkrachten zorgen er voor dat per lesuur de ramen tien 
minuten geopend zijn. Zo wordt de lucht regelmatig ververst.”

Ook van ouders wordt samenwerking gevraagd: de school zo 
maar binnenlopen kan niet. Eerst moet een afspraak gemaakt 
worden. Communicatie met de ouders gebeurt via Smart-
school, het internetplatform waar een keer per week een 
brief met stand van zaken verschijnt.

Een ‘warme’ school!
Wat de directeur deugd doet, is hoe leerkrachten in deze 
rare en moeilijke tijden solidair waren, elkaar hielpen of een 
samenwerking op touw zetten. “Onze school is een warme 
school. De band tussen leerkracht en leerling zit goed. Dat is 
belangrijk, zeker als de kans bestaat dat er terug voor som-
mige leerlingen een quarantaine komt of afstandsonderwijs 
opnieuw meer nodig wordt.”

Op de eerste schooldag kregen de leerlingen twee vragenlijs-
ten. Een hiervan gaat over de middelen en de mogelijkheden 
om thuis te studeren. “Zo krijgen we meer inzicht in de thuis-
situatie. Beschikt de leerling over een computer? Het is niet 
voldoende dat er een pc in huis is. Als die met broers, zussen 
en/of ouders moet gedeeld worden, dan wordt het moeilijk. 
Beschikt de leerling over een rustige plaats om te studeren? 
Met deze kennis kunnen we anticiperen als de leerling even-
tueel in quarantaine moet. We zijn dan een stap voor.”

Een andere vragenlijst wordt besproken samen met de titula-
ris. Hier gaat het om het welbevinden: hoe was de vakantie? 
Hoe voelt de leerling zich bij deze pandemie? Hoe sterk is de 
familie getroffen?

Een didactische uitdaging
Toch is door de eerste coronagolf ook in de manier van onder-
wijs geven vernieuwing gekomen. 
“De school is niet langer synoniem met een schoolgebouw, 
maar is een onderwijscentrum dat op verschillende manie-
ren betrokkenheid veronderstelt van leerling én leerkracht. 
Afstandsonderwijs is niet louter negatief. In Prizma werkten 
we zeer gestructureerd: 
iedere week werden per lesdag twee pakketjes voorzien van 
2 uur lesstof. Leerlingen konden inloggen en er kwamen ook 
taken. Al bleef de controle moeilijk: er waren leerlingen die 
wel ingelogd waren maar niet reageerden. 
Volgden ze of waren ze ergens anders? Maar de voordelen 
zijn toch niet te onderschatten: werken aan zelfredzaamheid, 
gedifferentieerd kunnen opvolgen… dat zijn zeker elementen 
die we niet mogen weggooien.”

En zo zie je maar dat elke crisis een leermoment vormt, 
ook voor de geëngageerde leerkrachten in de Lendeleedse 
Middenschool! 
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Interview met Eric Vande Walle, directeur WZC Aksent/Residentie De Schakel

“Ik had me dit eerste werkjaar anders voorgesteld!”

Het zal je maar overkomen: je start na 
nieuwjaar 2020 als directeur van het 
woonzorgcentrum in Lendelede en een 
kleine drie maanden later ontwikkelt 
zich een pandemie. Geen gemakkelijke 
entree dus voor Eric Vande Walle: “We 
dienden 180° te draaien. De gewone 
werking en organisatie werd door elkaar 
geschud. Het was alle hens aan dek.”

De eerste coronagolf: verbeelding en veerkracht
“De eerste besmetting kwam er begin april. Toen ging het vrij snel 
naar 7 besmette bewoners. Op dat moment besloten we de ganse 
leefgroep te testen, ongeacht of mensen symptomen vertoonden 
of niet. Dat was onze beslissing en wat tegen de regelgeving van 
de overheid in. Maar achteraf kregen we gelijk: in de leefgroep 
op de tweede verdieping testten 21 bewoners positief. Sommige 
hadden geen symptomen!”. In de getroffen leefgroep waren er 
twee livings. De ene was zwaar getroffen, de andere nauwelijks. 
Daarom werd besloten alle besmette bewoners 
samen te brengen en zo een Covid en non-Covid leefgroep te 
creëren. “Dat gebeurde zeer progressief”, vertelt de directeur. 
“Met zorg voor het welbevinden van de bewoner, met de nodige 
tijd voor ontsmetting van de ruimtes en aandacht voor de veilig-
heid van de medewerkers.”
Op dat moment was dit verre van eenvoudig. Er was wereldwijd 
weinig beschermmateriaal. Dankzij een firma uit Ardooie kon 
het woonzorgcentrum beschikken over veiligheidspakken. “Die 
beschermden zeer goed maar waren verre van comfortabel. Een 
ganse klus om ze aan en uit te trekken. Verder droegen de me-
dewerkers een FFP2-masker en een face-shield. Tijdens een shift 
van 4 uur mochten de medewerkers niet drinken en ook niet naar 
het toilet. Bovendien waren de medewerkers nauwelijks herken-
baar voor de bewoners. Maar uiteindelijk lukte het. Het goed res-
pecteren van veiligheidsmaatregelen wierp zijn vruchten af. Alle 
medewerkers hebben dit zeer strikt opgevolgd en kregen uitein-
delijk de coronacrisis onder controle.”
Heel wat Lendeledenaars maakten vrijwillig mondmaskers voor 
Aksent: “Dankzij deze vrijwilligers hadden we snel 800 mond-
maskers, zowel voor de medewerkers als voor de familieleden. 
Op dat moment waren ze nog niet ter beschikking gesteld door 
de overheid. De noodzaak van mondmaskers was ook nog niet 
zo goed onderkend. Wij deden het toch. Achteraf bekeken een 
goede beslissing.”

Een bewonerszorg met andere accenten
In eerste instantie, bij de Covid-uitbraak, werden bewoners op 
hun kamer in quarantaine geplaatst. Dat was zeer drastisch. “Na 
de splitsing tussen Covid en non-Covid lieten we bewoners weer 
toe om samen te eten in hun eigen afdeling. Er kon weer meer 
bewogen worden zonder gevaar. Ondanks de intensiteit van het 
anders werken, werden bewoners getrakteerd op culinaire extra-
tjes, muzikale optredens in de tuin hoorbaar én zichtbaar vanuit 
de livings of kamer, werden raambezoeken mogelijk en verjaar-

dagen op ludieke en creatieve manier gevierd. “Veel mensen van 
Lendelede bezorgden ons bloemen, pralines, taarten… dat was 
hartverwarmend. We zorgden ook voor tablets waardoor de 
familie met de bewoner kon praten, contact kon leggen, foto’s 
kon delen. Onze facebookpagina was het bewijs dat er hier, ook 
tijdens corona, leven in de brouwerij was!”
Ook met de vele vrijwilligers werd contact gehouden via het 
digitaal platform, feilloos gecoördineerd door Hilde Decaluwé, 
diensthoofd bewonerszorg.

Medewerkers ondersteunen
“Toen de eerste golf begon waren heel wat medewerkers onge-
rust. Dankzij de gesprekken en de ondersteuning door de Coördi-
nerend en Raadgevend Arts (CRA) Griet Verhelst werd een 
accuraat stappenplan uitgewerkt. Iedereen wist waar zich aan te 
houden. Zo hield iedereen zich sterk. Op een bepaald moment 
hadden wij zelfs geen enkele afwezigheid of ziektemelding van 
onze medewerkers. Ze hielden zich sterk, waren solidair, gaven 
het beste van zichzelf. Pas na die eerste golf, sloeg de vermoeid-
heid toe. Voor de medewerkers werd psychosociale ondersteu-
ning aangeboden o.a. via de psychologe van de Sint-Jozefskliniek 
Izegem. Recent hebben wij onder de medewerkers een enquête 
georganiseerd. Vooral om na te gaan hoe ze zich voelen, wat we 
moeten meenemen als aandachtspunt naar de toekomst voor 
het geval Covid terug zou toeslaan in het WZC. Zo weten we wat 
er leeft. Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg biedt on-
dersteuning aan onze leidinggevenden opdat zij op hun beurt hun 
medewerkers beter kunnen coachen. We waarderen het hulp-
aanbod van het Rode Kruis en de gemeente: twee mensen van 
de onderhoudsploeg van de sporthal hielpen ruim 3 maanden in 
de keuken waardoor er meer handen vrij kwamen voor het werk 
op de afdelingen. Ook met de gemeentelijke crisiscel had onze 
CRA overleg o.a. over het aantal besmettingen bij ons en in en 
rond Lendelede.”

Klaar voor de toekomst
Voorbije weken fluctueerde het aantal  besmettingen. Gelukkig 
werd er in het woonzorgcentrum sinds de uitbraak in april-mei 
geen enkele nieuwe besmetting vastgesteld. In ieder geval zijn 
we nu goed voorbereid. Het Covid-draaiboek is klaar, het be-
schermingsmateriaal is aanwezig. Tot nu toe heeft deze tweede 
golf veel minder impact dan de eerste waar echt van nul moest 
vertrokken worden. Toch blijft de psychosociale druk groot, ook 
bij de familie en de bewoners. We versoepelen stelselmatig de 
bezoekregeling in overeenstemming met de richtlijnen. Dit alles 
vraagt meer energie en tijd, altijd is er de aandacht voor de maat-
regelen en algemene hygiëne zowel bij bewoners, bezoekers, 
medewerkers…”

Toch is Eric Vande Walle positief: “We zijn hoopvol gestemd. 
Ik denk dat we stilaan terugkeren naar een normale situatie en 
verder kunnen opbouwen en zien hoe we van ons centrum een 
bruisende plaats van leven kunnen maken dankzij een 
organisatie met groeipotentieel!”
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   Plechtigheid 
      11 november 2020
  
  9u40 Korte optocht
  10u00 Kerkdienst

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

Gemeentelijke diensten op afspraak

Omwille van de Covid-pandemie blijven alle gemeentelijke 
diensten verder werken op afspraak.
Dat geldt voor: diensten in het gemeentehuis, diensten 
buiten het gemeentehuis en Sociaal Thuis.

Je kan een afspraak maken:
 • Telefonisch: 051 33 63 00 (gemeentehuis)
 • Telefonisch: 051 30 31 31 (Sociaal Thuis)
 • Via www.lendelede.be

Ontdek ook ons e-loket! Voor heel wat documenten hoef je 
niet eens meer naar het gemeentehuis te komen. 

Surf eens naar www.lendelede.be/e-loket
Alleen wie een afspraak heeft, komt het gemeentehuis binnen.

 

Op zaterdag zijn de diensten na afspraak open 
van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Er wordt gevraagd om een tijdig een afspraak te maken 
op: bevolking@lendelede.be

Autonoom gemeentebedrijf investeert in sportmateriaal
Het Autonoom gemeentebedrijf Lendelede (AGL) zal in de ko-
mende 5 jaar flink investeren, onder andere in de vervanging 
van afgekeurd turnmateriaal voor DOC en sporthal. 
Gedurende 3 jaar zal er een bedrag geïnvesteerd worden dat 
volstaat om zowel in DOC als in de sporthal alle sport- en 
turnmateriaal te vernieuwen! 

Voor 2020 gaat het om een bedrag van 28.000 euro. 
De sportdienst bestelde in overleg met de verschillende
gebruikers. Zo komen er 5 nieuwe plinten, 4 springplanken, 
2 minitrampolines, 22 kleine matjes, 3 dikke valmatten, 
2 banken, 2 mobiele badmintonstaanders en een hoes voor 
een valmat. De levering van dit materiaal is ondertussen al 
gebeurd en het materiaal is al volop in gebruik. 

De andere investeringen voor 2020 zijn o.a. verlichting voor 
avondwedstrijden op voetbalveld 1 (i.s.m. de gemeente
Lendelede en Fluvius, tegen de start van het nieuwe voetbal-
seizoen) en de vervanging van de fietsenstalling aan de inkom 
van de sporthal die er trouwens al staat. Investeren om meer 
te bewegen, dat is mooi meegenomen voor sportievelingen!

De verslagen van de raden en colleges 
kan je vinden 

op www.lendelede.be/bekendmakingen 
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Boeiend bedrijvig
Vanaf 1 oktober 2020: de Lendleebon!

Ondersteuning lokale handelaars

Op donderdagavond 20 augustus werden in zaal Lindelei 
2 infosessies gehouden voor de Lendeleedse handelaars om-
trent de invoering van de nieuwe cadeaubon, de Lendleebon.

Beide infomomenten kenden een talrijke en enthousiaste 
opkomst. Na de verwelkoming door de Schepen van Lokale 
Economie, Pedro Ketels, gaf Véronique Vroman, medewerker  
van de dienst Lokale Economie, uitleg over het waarom, de 
voordelen, de vormgeving en de werkwijze.

De gemeente heeft deze investering op zich genomen om zo 
de lokale economie alsook het verenigingsleven te ondersteu-
nen niet alleen in tijden van het coronavirus maar ook de 
komende jaren.

Om de Lendleebon te “lanceren” zal de communicatieve 
ondersteuning door de gemeente verzorgd worden.  

Op regelmatige basis worden acties voorzien om de Lendlee-
bon in de kijker te plaatsen. Hoe leuk is het niet om een bon 
te schenken (en vooral te krijgen!) en die te kunnen spende-
ren bij je favoriete winkel of er (een deel van) je lidgeld of 
toegangsticket mee te betalen en zo je favoriete vrijetijdsbe-
zigheid (sport, evenement of jeugdbeweging) te beleven ?

Aankoop en start
In navolging van de succesvolle UNIZO-cadeaubon zal 
de Lendleebon vanaf 1 oktober 2020 aangekocht kunnen 
worden aan het loket van de dienst bevolking.

Verdere uitleg kun je bekomen via 
lokale.economie@lendelede.be of op 051/33.63.00

Verenigingen die de Lendleebon als (deel van) het lidgeld 
of toegangsticket willen aanvaarden, kunnen hun gegevens 
laten registreren via het deelnameformulier dat te verkrijgen 
is op de sport- en cultuurdienst van de gemeente.

Wandel en handel! Steun onze lokale handelaars!

Zo ziet de Lendleebon er uit. 
Een grafisch ontwerp van onze 

eigen cultuurdienst.
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Iedereen mee
Word jij coronavrijwilliger?

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, maar 75-plussers 
staan er soms helemaal alleen voor.
Daarom proberen wij vanuit Sociaal Thuis met de hulp van 
coronavrijwilligers net die mensen te bereiken om te horen of 
alles goed gaat en of zij hulp kunnen gebruiken. Indien nodig, 
kan er dan hulp worden geïnstalleerd of een huisbezoek 
worden gepland. Intussen werden er al drie ‘belsessies’ 
georganiseerd, waarvoor onze oprechte dank!

Psychosociale hulpverlening in tijden 
van corona

Mensen ervaren stress, angsten, verdriet ten gevolge van het 
ganse Covid 19-verhaal.
Als Sociaal Thuis willen wij pogen om daar een antwoord op 
te bieden via een aanbod van psychosociale hulpverlening.
Vanaf de tweede helft van september 2020 worden zitdagen 
georganiseerd in Sociaal Thuis en zal er een privé-psychologe 
en/of psychotherapeute aanwezig zijn. 
De kostprijs wordt voor een deel gedragen door het OCMW 
en het ziekenfonds, de persoonlijke inbreng is bijgevolg een 
stuk kleiner.
Om te weten of je al dan niet in aanmerking komt hiervoor, 
neem gerust contact op met de sociale dienst 051/30.34.14 - 
socialedienst@lendelede.be

Het OCMW van Lendelede investeerde in een nieuwe elektri-
sche wagen voor de bedeling van de warme maaltijden. Voor 
het eerst werd gekozen voor een honderd procent elektri-
sche wagen. Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie te 
vervullen. Door te kiezen voor een elektrisch model zal onze 
ecologische voetafdruk verkleinen en onze CO2-uitstoot  ver-
minderen. De Renault Kangoo ZE voldoet aan deze vereisten.

Deze wagen werd ook volledig ingericht waardoor de warm-
tekast en koelkast alle maaltijden op de juiste temperatuur 
bewaren tot ze bij de mensen geleverd worden. Het team 
deelt 6 dagen in de week (excl. zondag) zo’n 50 maaltijden per 
dag uit. Indien gewenst kan een extra maaltijd voor de zon-
dag thuis meegeleverd worden op zaterdag. Deze dagverse 
maaltijden bestaan uit soep, een hoofdschotel, dessert en zijn 

zoutloos, zoutarm, fijn gesneden of aangepast voor diabetici 
te verkrijgen. De menu wordt op voorhand meegegeven. Alle 
inwoners van de gemeente die omwille van gezondheids- en/
of sociale redenen niet meer in staat zijn zelf een warme 
maaltijd te bereiden kunnen hier tijdelijk of langdurig be-
roep op doen. De prijs per maaltijd bedraagt 6,15 euro en de 
thuislevering kost 1 euro per gezin. Na het beëindigen van de 
maand wordt het aantal geleverde maaltijden doorgegeven 
aan de dienst facturatie. Op basis hiervan wordt een maande-
lijkse factuur opgemaakt.

Graag een warme maaltijd? 
Neem contact op met het OCMW, Dorpsplein 8, 
8860 Lendelede, 051/30.31.31 of maaltijden@lendelede.be

Nieuwe elektrische wagen brengt warme maaltijden aan huis!

Overhandiging van de sleutels van garage Devos-Capoen aan Rita Lammertyn, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst en dit in aanwezigheid van het team maaltijdbedelers nl. Annemie Everaert, Anneke Vanderreken en Patricia Hennebert.
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Zeker veilig
10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Versterk je veerkracht!

Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid plaats. Gedurende tien dagen zetten we samen 
in op het verhogen van onze veerkracht. Want veerkracht is 
meer dan ooit overal nodig. Het leven zoals we dat kennen, 
wordt dit jaar immers serieus op zijn kop gezet. Voor veel 
mensen gaat dit gepaard met onzekerheid, angst of stress. 
Het coronavirus heeft ook een grote impact op de geestelijke 
gezondheid van de bevolking. 

Wat is ‘veerkracht’?
Het leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. Er komt dage-
lijks heel wat emotie op ons af. En dat kan veel van je vra-
gen. Hoe komt het dat sommigen daar beter mee omgaan 
dan anderen? Dat ligt o.a. aan je veerkracht. Jouw veerkracht 
bepaalt voor een stuk hoe jij je kan aanpassen aan stress en 
tegenslag.

Wil jij je veerkracht versterken? 
Test dan eerst je huidige veerkrachtniveau. Surf naar www.
fitinjehoofd.be en klik op ‘Mijn veerkracht’. Op basis van jouw 
score krijg je info en advies op maat. Nadien krijg je oefenin-
gen en tips die je helpen om positief in het leven te staan.

Oktober 2020: maand van het               
bevolkingsonderzoek borstkanker

De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij. Je krijgt van het Centrum 
voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leef-
tijdsgroep (50 tot en met 69 jaar) behoort en het twee jaar 
geleden is dat je een mammografie liet nemen. 
Wie normaal in maart,april of mei uitgenodigd wordt, zal wel-
licht niets ontvangen hebben. Dat heeft alles te maken met 
de eerste coronapiek. De tweejaarlijkse mammografie werd 
daardoor een paar maanden uitgesteld. 
Maar je krijgt opnieuw een uitnodiging.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging voor een screenings-
mammografie in de brievenbus mag verwachten?

Dat kan online én mobiel met:
· www.myhealthviewer.be
· www.mijngezondheid.be
· www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatie-
schema vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteits-
kaart. Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
neem contact op met je huisarts.
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een 
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, 
of surf naar https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Krijg jij voorrang voor een griepvaccinatie? Haal dan snel je griepprik!

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt?  De COVID-19 epidemie maakt het dit jaar extra belangrijk voor risico-
groepen om zich te laten vaccineren tegen de griep. Behoor je tot één van volgende groepen, vraag dan snel een voorschrift 
aan je arts en haal je vaccin vanaf 1 oktober, en voor 15 november.  

Wie kan zich laten vaccineren vóór 15 november?
1. Iedereen vanaf 50 jaar.
2. Zwangere vrouwen.
3. Chronisch zieken.
4. Mensen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang 
 verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen zijn.
5. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicogroepen. 
6. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als kinderen jonger dan 6 maanden.
7. Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Voor risicogroepen kost het vaccin ongeveer 4 euro. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. 
Wil je weten of je tot een risicogroep behoort? En hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het je huisarts of huisapotheek.
Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar www.laatjevaccineren.be



LENDELEEFT   13

Niet alleen schoolkinderen moeten elke schooldag vroeg uit 
de veren. Ook de gemachtigde opzichters staan paraat als de 
schooldeuren opengaan.

Met aandacht en met een vriendelijk gebaar zorgen dat alle 
kinderen en leerlingen veilig in de klas geraken, het is een  
opdracht die verantwoordelijkheid én doorzetting vraagt.
Lendelede is dan ook fier op haar ploeg gemachtigde 
opzichters. 

Dankbaar werd afscheid genomen van Frans Malysse en Raoul 
Rigole. Frans begon al in mei 1991,  Raoul startte in september 
1996. Dag na dag, door weer en wind, zorgde dit tweetal voor 
ontelbare veilige oversteken. De kinderen van toen zijn nu al 
volwassenen en zijn dankbaar dat ook hun kinderen nog altijd 
veilig de straat kunnen kruisen. 

Lendelede verwelkomt 2 nieuwe gemachtigde opzichters: 
Eddy Spiessens en Mia Vanderhaeghen. 
Ze hebben met succes de opleiding gevolgd en zullen in de 
toekomst de bestaande ploeg van de gemachtigde opzichters 
versterken.

Gemachtigde opzichters houden opnieuw toezicht
Ook dit schooljaar staan de gemachtigde opzichters weer 
paraat. De politie houdt toezicht op het kruispunt in Sente.

De gemachtigde opzichters zijn op volgende kruispunten 
aanwezig :

• Heulsestraat - Dorpsplein van 7u45 tot 8u25
en van 12u45 tot 13u35

• Sint Jozefstraat – Stationsstraat van 7u55 tot 8u25 
en van 13u tot 13u35

• Nieuwstraat van 7u55 tot 8u25 en van 13u tot 13u35

Deze vrijwilligers zijn opzichtig aanwezig om het verkeer te 
regelen maar dit wordt vaak uit het oog verloren. 

Daarom nogmaals een dikke DANKJEWEL om alle kinderen 
veilig de oversteek van thuis naar school te laten maken.

Gemachtigde opzichters: altijd verkeersveilig naar school!



14   LENDELEEFT

Natuurlijk heerlijk
Lege batterijen binnenbrengen?

Wist je dat een batterij niet al-
tijd helemaal leeg is? Vaak kan je 
batterijen, uit bijvoorbeeld een 
speelgoedauto, nog een tijdje 
gebruiken in een ander toestel 
zoals een keukenweegschaal of 
afstandsbediening omdat die 
minder spanning nodig hebben. 
Test dus even of je batterij echt 
helemaal leeg is voor je ze naar 
een inzamelpunt brengt. 

Je kan dit thuis zelf makkelijk doen met een voltmeter of spe-
ciale batterijtester. Heeft de batterij nog voldoende voltage? 
Gebruik ze dan nog even in een ander toestel vooraleer je ze 
binnenbrengt. Zo haal je echt alles uit je batterij!

Heropstart asbest vanaf 10 augustus 

Door de Coronocrisis was de inzameling van asbest tijdelijk niet 
mogelijk. Sinds 10 augustus 2020 kan asbestcement weer 
binnengebracht worden op de recyclageparken van I.V.I.O. 
te Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Tielt.

Particulieren betalen bij aanbreng vanaf 1 m³ een tarief van 
50 €/m³ (de aanbreng van 1m³ op jaarbasis is gratis).
 

Week van het Bos

Iedereen klaar voor een week vol natuur- en speelplezier? Van 
11 tot 18 oktober is het opnieuw “Week van het Bos”. Ga zeker 
op ontdekking in ons Patrijzenbos en geniet van de overheerlijke 
boslucht. We kunnen met z’n allen beamen dat een natuur- of 
boswandeling tijdens de lockdown deugd heeft gedaan, niet?

Kampen bouwen, groene knieën en de geur van gras, klimmen 
in bomen, springen over beken, rollen in het zand, … bossen 
vormen de ideale speelomgeving voor kinderen! Ravotten in 
het groen is dan ook van alle tijden en spreekt tot de verbeel-
ding van jong en oud.

Goed nieuws voor al die speelvogels: ravotten blijkt niet enkel 
leuk, maar ook nog eens nuttig. De lichamelijke én geestelijke 
gezondheid van kinderen die vaak in bos en natuur spelen zou 
beter zijn dan die van hun leeftijdsgenootjes die minder buiten 
spelen. Zo hebben ze doorgaans minder last van overgewicht 
en luchtwegeninfecties. Ze ontwikkelen een betere motoriek 
en hebben meer uithoudingsvermogen.

Ravotten in het groen is ook bijzonder leerrijk. Het prikkelt 
de fantasie en stimuleert de creativiteit en ondernemingszin. 
Kinderen komen zelfstandig tot ontdekkingen en inzichten en 
raken ‘verwonderd’ door hun omgeving. Zo ontstaat een band 
met de natuur. Daardoor zullen ze ook als volwassenen nog 
meer geneigd zijn om de natuur te beschermen.

Ondanks deze voordelen raken steeds meer kinderen ver-
vreemd van bos en natuur. Tegen 2050 zal 75 procent van de 
wereldbevolking in stedelijk gebied wonen. De kloof tussen 
kinderen en de natuur wordt zo steeds groter. We verliezen het 
contact met de natuur… Jong geleerd, is oud gedaan? Het bos 
in, denken wij dan!

OPGELET!
Toegelaten: enkel hechtgebonden asbest, vb. eterniet, 
golfplaten met asbest, dakleien en buizen met asbest, me-
nuiserite, bloembakken, asbesthoudende dichtingen (ka-
chels), vloerbekledingen met asbesthoudende lijmen, ...

Niet toegelaten: losse asbest of niet-hechtgebonden as-
bestafval, vb. spuitasbest, asbestkoord, isolatieplaten of 
vloerplaten van verwarmingsketels, asbestkarton, isolatie-
gips, …
 

WEES VOORZICHTIG! 
Bevochtig vooraf het materiaal en zorg dat het niet breekt 
tijdens de afbraakwerken. Gebruik in geen geval een slijp-
schijf, zaag of boor, zo voorkom je dat de gevaarlijke as-
bestvezels vrijkomen. Hanteer de materialen voorzichtig 
op het recyclagepark en volg steeds de instructies van de 
parkwachter. 

Meer info over asbest: 
https://ovam.be/omgaan-met-asbest
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Goed wonen
Heb je renovatieplannen en ken je mensen uit de buurt of uit 
je gemeente die ook hun woning willen aanpakken? Dankzij 
de burenpremie van Vlaanderen en Fluvius krijgen 10 huis-
houdens die samen renoveren gratis advies van de Renovatie-
Coach. Door de schaalgrootte kan je met een collectieve reno-
vatie bovendien wellicht wat kosten besparen. 

De RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal biedt je on-
dersteuning op maat bij alle stappen van het verbouwings-
traject. De coach schat het werk en de kosten in, maakt een 
plan op om de werken naadloos op mekaar te laten aansluiten, 
helpt premies aan te vragen en kijkt of de renovatie goed is 
uitgevoerd zodat je de aannemer met gerust gemoed kunt 
betalen. 

De RenovatieCoach is niet commercieel actief of verbonden 
aan bepaalde aannemers. Het is een initiatief van de lokale be-
sturen Zuid-West-Vlaanderen die onafhankelijk advies en be-
geleiding willen aanbieden bij energetische renovatiewerken. 

Een eerste huisbezoek is altijd gratis. Maar bij een groep van 
10 mensen is het ganse traject gratis dankzij de burenpremie. 
Trommel je buren, kennissen, vereniging, … op en renoveer 
samen! 

De burenpremie is zeker interessant voor eigenaars van 
appartementen. 

Sedert 2020 gelden strengere normen voor dakisolatie en mag 
geen enkel appartement waarvan het dak niet volledig in orde 
is, verhuurd worden.
 
De burenpremie biedt eigenaars of verhuurders dan ook een 
unieke kans om de handen in elkaar te slaan. Ook aan de 
syndicus kan de RenovatieCoach via de burenpremie trouwens 
ondersteuning bieden. 

12 inwoners uit verschillende wijken uit Wevelgem gaven alvast 
het goede voorbeeld en renoveerden hun woning met de hulp 
van de Renovatiecoach. Zo konden ze parallel aan het renova-
tieproject van de sociale huurwoningen in de buurt ook hun 
eigen dak isoleren. 

Met andere woorden: stel je renovatieplannen niet langer uit, 
misschien vormen ze wel het ideale gespreksonderwerp op het 
volgende buurtfeest… En je zal zien: er zitten meer buren in 
hetzelfde schuitje dan je zou denken! 

Benieuwd of je in aanmerking komt voor de burenpremie? 
Neem vrijblijvend contact op met de RenovatieCoach: 

renovatiecoach@warmerwonen.be
www.warmerwonen.be
056 24 16 19
Intercommunale Leiedal 
President Kennedypark 10
8500 Kortrijk

   De RenovatieCoach helpt 
je om planmatig, efficiënt 
en kostenbesparend te 
renoveren.

Hij geeft onafhan-
kelijk advies bij je 
thuis, volgens jouw 
concrete situatie.

Hij volgt samen met 
jou nauwgezet de 
werken en het bud-
get op.

Hij wijst je de weg 
naar premies en 
groene leningen en 
vult indien nodig 
samen met jou de 
formulieren in.

Hij berekent en 
maximaliseert je 
energiebesparing.

Hij brengt professionele, 
ambitieuze bouw-
partners naar je toe.

Hij staat je bij bij de 
aankoop van je huis.

Maak samen met de RenovatieCoach je droom 
van een warmere woning waar.

Gratis renovatiebegeleiding voor wie in groep renoveert

   De RenovatieCoach helpt 
je om planmatig, efficiënt 
en kostenbesparend te 
renoveren.

Hij geeft onafhan-
kelijk advies bij je 
thuis, volgens jouw 
concrete situatie.

Hij volgt samen met 
jou nauwgezet de 
werken en het bud-
get op.

Hij wijst je de weg 
naar premies en 
groene leningen en 
vult indien nodig 
samen met jou de 
formulieren in.

Hij berekent en 
maximaliseert je 
energiebesparing.

Hij brengt professionele, 
ambitieuze bouw-
partners naar je toe.

Hij staat je bij bij de 
aankoop van je huis.

Maak samen met de RenovatieCoach je droom 
van een warmere woning waar.
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Graag uit
Terugblik op de zomer, coronaproof!

CAR WATCH

SPORTBELEVEN IN HET BOS
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ZOMERZOEKTOCHT

KAMPVUUR CHIRO

YOGA AAN HET WATER
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 Jeugd
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Jakkedoe! We zijn trots op onze jongeren!

Ze deden het toch maar weer en ook goed, die vele 
jongeren die ondanks de vreemde coronazomer het 
beste van zichzelf gaven als animator op het speelplein. 

Actief en creatief zoals altijd bezorgden ze de kinderen 
van Lendelede een onbezorgde zomer. 

Geen simpele opdracht. Het was een grote uitdaging en 
er kwam veel bij kijken dit keer: veilige bubbels creëren, 
wegwijs geraken in alle regelgeving, de hygiënevoor-
schriften respecteren en zelfs eventjes thuis blijven uit 
veiligheid voor de hele samenleving. 

Dankzij hun enthousiasme en inzet maakten ze er voor 
honderden kinderen toch een topzomer van vol spel en 
plezier. 

We zijn zonder twijfel trots op onze jonge gasten! 

De beelden spreken voor zich…
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 Cultuur
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Interview met Willem Boel

“Site Nelca was voor mij de perfecte plaats voor dit kunstwerk”

Uit een honderdtal kandidaten vanuit verschillende landen 
werd kunstenaar Willem 
Boel geselecteerd voor het 
kunstevenement Contrei 
Live. Hij maakte het werk, 
Deer Fountain #2, dat te 
bewoneren is op Site Nelca. 
Bezoekers zien een reus-
achtige stelling met daarop 
oude kruiwagens gemon-
teerd. Op onvoorspelbare 
momenten kippen die 
water naar beneden. Een 
fontein dus, passend in het 
thema ‘water’ van Contrei 
Live. Lendeleeft had een 
interview met Willem Boel.

Waarom dit kunstwerk op 
deze site?

“Ik was direct gecharmeerd, geëngageerd door deze site die 
klaar lag om bebouwd te worden. Het lege perceel, het wa-
terbekken daar voor… was ideaal. Een grote dankjewel dus 
aan de gemeente Lendelede voor deze gastvrijheid! Met het 
werk wou ik de concurrentie aangaan met de bouwwerken. 
Stilletjes had ik zelfs gehoopt dat vlak achter mijn werk ook 
aan de bouw zou begonnen worden, zodat het werk nog meer 
geïntegreerd zou worden.”

Het kunstwerk is imposant door de afmetingen, is visueel 
sterk, maakt lawaai, zorgt voor interactie door het vallende 
water. Zit achter het werk een diepere betekenis?
“Wat ik wil creëren, is een beeld. Het moet niet echt duidelijk 
zijn. Het kan zelfs verwarrend overkomen omdat zo’n con-
structie relatief functioneel zou kunnen zijn, maar dit niet is. 
Het staat in een lege ruimte, het bevat lege ruimte en toch 
gebeurt iets, zij het onvoorspelbaar. Voor mij was het zelfs 
verrassend te zien dat met de droogteperiode het gras wat 
verderop groener was dan de rest. Het kunstwerk zorgde voor 
groei en kleur!”

Hoe moeten we de naam begrijpen. Vanwaar die ‘Deer’?
“Ik wou het zeker geen ‘kruiwagenfontein’ noemen (lacht). 
Maar eigenlijk ligt de oorsprong van de naam in Japan. Daar 
gebruikt men bamboefonteinen om herten weg te jagen van 
de bloemen- en groentetuinen. Het idee is identiek: de holle 
bamboepijpen lopen vol met water, vallen om en geven daar-
door een tik. Dat geluid volstaat om herten weg te jagen. Met 
het gegeven van een bouwsite wou ik elementen gebruiken 
uit de bouwwereld. Altijd ben ik bezig met oud bouwmate-
riaal te verzamelen; mijn buren denken dat ik handel drijf in 
oud ijzer!”

Welke projecten zitten in de pijplijn op korte termijn?
“Straks begint een tentoonstelling in Sint-Niklaas onder de 
titel ‘Honger’. Het betreft een groepstentoonstelling waar 
kunstenaars proberen te vertalen wat corona met hen deed. 
Ook loopt in de tuin van het Ghuislain Museum een tof pro-
ject gekoppeld aan muziek van 123-piano en Sioen. Binnen-
kort maak ik ook deel uit van een galerij in Mexico die ook 
werkt met Daniël Buren, Damien Hirst, Peter Buggenhout,… 
Voor mij enorm uitdagend! En samen met de Bruthausgallery 
uit Waregem waaraan ik verbonden ben als kunstenaar, start 
ik ook een project in Rotterdam.”

Meer dan een fulltime job dus?
“Zeker. Het is niet evident om als kunstenaar uit de startblok-
ken te geraken. Je moet goed werk maken, dat is natuurlijk de 
basis. Maar je moet ook technisch onderlegd zijn, veel 
contacten hebben en die lang onderhouden. Je moet willen 
reizen, talen spreken en een beetje je zaken kunnen verko-
pen. Maar het leuke is dat je enorm veel ideeën hoort en 
kunst ook een hefboom is om contact met mensen te leggen. 
Toen ik bezig was met de opbouw in Lendelede kwamen men-
sen kijken: passanten, mensen die vroeger in Nelca hebben 
gewerkt, politici, wielertoeristen die dan ingenieurs bleken te 
zijn en nieuwsgierig waren naar hoe de constructie ineen zat. 
Dat vind ik fantastisch!”

Het kunstenparcours Contrei Live is nog tot 26 oktober 2020 
doorlopend gratis te bezoeken. 

Voor de ronde som van 10 euro wordt onze bezoekersgids je 
trouwste metgezel, beloofd. 

Hij vertelt je alles wat je moet weten over de kunstwerken, 
de locaties, fietsroutes, leuke zijsprongetjes en zoveel meer. 

De bezoekersgids is beschikbaar bij de 
cultuurdienst (A. Dassonvillelaan 3). 

Ook onze gratis fietskaart is nog steeds beschikbaar.
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 Bibliotheek
Bibliothecaris: van Myriam naar Ellen

Myriam Verfaillie is een bekend gezicht in Lendelede. 
Als bibliothecaris maakte ze de bibliotheek aantrekkelijk, niet 
alleen voor fervente lezers. Activiteiten, toffe initiatieven voor 
kinderen, de opbouw van een filmcollectie… Op 1 oktober 
verlaat ze haar bekende stek. Ze wordt er opgevolgd door 
Ellen Allegaert als bibliothecaris.

Voorlezen is en blijft leuk en gezellig
Van 21 tot 29 november 2020 is het Voorleesweek. 
Het thema is dit jaar ‘ouderbetrokkenheid’, met als 
slogan ‘Lezers maak je samen’.

Ouders zijn cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: ze 
hebben de grootste invloed en impact. Een ouder die vaak 
voorleest, legt een stevige basis voor een later leesleven. 
Maar ze staan er niet alleen voor: het hele netwerk rond een 
gezin kan hen in die belangrijke taak ondersteunen: 
kinderbegeleiders, leerkrachten, bibliotheekmedewerkers... 
Want lezers, die creëer je samen. 
En voorlezen is daarbij een belangrijke eerste stap.

Geheugen en vergeten
Maandag 19 oktober 2020 om 19u30
GC Den Tap, P. De Beirstraat 3 Lendelede
De Gezins- en Welzijnsraad en de bibliotheek van Lendelede 
nodigen je uit op een boeiende infoavond rond ‘Geheugen en 
vergeten’. De spreker is Michael Portzky. Hij is klinisch psycho-
loog, neuropsycholoog, docent diagnostiek, erkend gerechts-
expert, auteur en een veelgevraagde spreker die de ingewik-
kelde materie op een verstaanbare manier kan overbrengen. 

We hebben het allemaal al 
eens aan de lijve ondervon-
den: ons geheugen laat ons 
soms in de steek. Oeps, waar 
heb ik mijn autosleutels ge-
legd, hoe was de naam weer 
van de persoon die we recent 
gesproken hebben? Hoe was 
de titel van dat boek?... 

Is er dan iets aan de hand? Er 
bestaan nogal wat misverstan-
den wat betreft de werking van 
ons geheugen en als men dan nog de link legt met erfelijke, 
degeneratieve aandoeningen is het hek al helemaal van de 
dam! Het zal toch geen Alzheimer zijn... 
Wat kan een normaal geheugen? Wanneer kan men van pro-
blemen spreken? Wat is de invloed van de leeftijd en wat kan 
je zelf doen? Op al die vragen zal de spreker een duidelijk ant-
woord geven. 

Inkom: 3 euro
Omwille van de coronamaatregelen is vooraf inschrijven 
verplicht via carine.dewaele@lendelede.be of 051 30 31 31 ten 
laatste tegen vrijdag 16 oktober.Alle info op www.lendelede.be

Ontspannende vertelnamiddag 
Donderdag 22 oktober 2020 om 14u
Zaal Lindelei, Stationsstraat 21 Lendelede
Leutige namiddag met Marcel Vandemaele, verteller van 

volkse verhalen uit Beselare over 
heksen, verhalen van vroeger en 
nu, waar gebeurd of fantasie, 
waarmee kan gelachen worden 
en in een sappig dialect! 
Marcel Vandemaele is een ras-
echte vertelkunstenaar die ons 
vergast op een reeks spannen-
de, humoristische, volkse en 
soms knotsgekke verhalen. Hij 

werd laureaat van het Landjuweel Vertelfestival Vlaanderen 
2012, geeft basiscursussen ‘verhalen vertellen’ en is gids op 
de heksenwandelingen in Beselare. Gratis toegang. Omwille 
van de coronamaatregelen is het aantal aanwezigen beperkt 
tot 60 personen.
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Vrijetijdskalender

Dat Lendelede leeft weten we al langer. Scholen, verenigingen, jeugd- en cultuurbewegingen, overheidsdiensten, … 
organiseren heel wat activiteiten. 

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.

Een duwtje in

de rug nodig?

Het is begrijpelijk dat je je soms droevig, gestresseerd, verward,

bang en/of boos voelt. Weet dat je in deze moeilijke tijden een

beroep kan doen op je familie, vrienden en omgeving. Of heb je

daarbij ook nood aan een ander luisterend oor? 

Heb je het moeilijk door de gevolgen van

COVID-19, dan sta je er niet alleen voor... 

Hiervoor kan je in het Sociaal Thuis terecht voor psychologische

hulp: bijvoorbeeld door gevolgen van plots verlies van job,

eenzaamheid, angstig zijn, psychosociale moeilijkheden in het

gezin... 

Eerste sessie: gratis

3 volgende sessies: €15 

(+ terugbetaling ziekenfonds)

Zitdagen op afspraak

Aanmelden kan via: 

- 051 30 34 14 

- sociale.dienst@lendelede.be

- Dorpsplein 8, 8860

Lendelede (na afspraak)

Praten erover helpt!

Het is begrijpelijk dat je je soms droevig, gestresseerd, verward, 
bang en/of boos voelt. Weet dat je in deze moeilijke tijden een 
beroep kan doen op je familie, vrienden en omgeving. 
Of heb je daarbij ook nood aan een ander luisterend oor? 

Hiervoor kan je in het Sociaal Thuis terecht voor psychologische 
hulp: bijvoorbeeld door gevolgen van plots verlies van job, eenzaam-
heid, angstig zijn, psychosociale moeilijkheden in het gezin...

Regenboogzebrapad op Dorpsplein

Op 1 juli 2020 heeft het College van Burgemeester en 
Schepenen het regenboogcharter goedgekeurd op vraag van 
het West-Vlaams Regenbooghuis. 
Al jaren hangen er regenboogvlaggen aan het Gemeente-
huis en aan het Sociaal Thuis in de week van 17 mei. 
Met het schilderen van een zebrapad in de regenboogkleu-
ren wil het lokaal bestuur een bijkomend signaal geven dat 
iedereen welkom is in de gemeente. 

Bij een regenboogzebrapad worden de kleuren van de regenboog geschilderd tussen de bestaande witte markeringen en het blijft 
zo rechtsgeldig en conform de wegcode. Het lokaal bestuur van Lendelede toont zich hierdoor solidair met de holebi-gemeen-
schap, transgenders en intersekse personen en omarmt hiermee de diversiteit en acceptatie in de gemeente. 

Hoe zichtbaarder de holebi-gemeenschap wordt, hoe hoger het welzijn is van elk individu. Het is belangrijk om in de publieke 
ruimte een signaal te geven dat iedereen gelijk is en dat geweld en onverdraagzaamheid niet kunnen. Het lokaal bestuur zorgt elke 
dag voor een positief klimaat in Lendelede.

SPORT- EN CREAKAMP
KLEUTER EN LAGER

Herfstvakantie: 2 - � november /20

KINDEREN KUNNEN DEELNEMEN AAN SPORT OF 

SPEL EN CREA OF KUNNEN BEIDE COMBINEREN

SP OR T -  E N  J E UGDDI E NST  L E NDE L E DE

ALLE INFO OP WWW.LENDELEDE.BE



De volgende OCMW- en gemeenteraad zijn gepland 
op donderdag 22 oktober, 19 november 

en 17 december.  

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling:  30 december 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 Door de coronacrisis blijft de regeling voor bezoek enkel op afspraak in de administratieve diensten van kracht.  
   Maak dus zeker tijdig een afspraak!

Alle lokale openbare diensten (gemeente en OCMW) zullen gesloten zijn op: 
Maandag 2 november (Allerzielen) 

er is wel bedeling van de warme maaltijden 
Woensdag 11 november (Wapenstilstand) 

Vrijdag 25 december (kerstdag) 
Zaterdag 26 december (tweede kerstdag)  

Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaar)  
Zaterdag 2 januari 2021 (tweede nieuwjaardag)

gebruik
#LENDELEDE


