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Lendelede zomert 
Graag volUIT!



“Voor een aangenaam en nog mooier Lendelede. 
Daar doen we ’t voor.”
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Terwijl de vaccinatiecentra op volle toeren draaien en onze 
Lendeleedse terrassen hun eerste klanten opnieuw verwel-
komen, dromen we nu reeds van onbezorgde vrijheid en een 
goeie kermis eind augustus zoals weleer.

Veel zal afhangen van de evolutie van de pandemie en hoe 
we er met zijn allen verder mee omgaan, maar ik ben alvast 
optimistisch.  
Samen met velen duimen we voor een ‘goeie’ zomer waar we 
volop proeven van onze westerse vrijheid die we als verwor-
ven beschouwen.

Noodgedwongen leerden we leven met vele nieuwe regels 
die om de haverklap veranderden. Maar we gaan ervan uit 
dat deze één voor één opnieuw kunnen verdwijnen. 
Nooit gedacht dat een virus ons leven zo overhoop kon ha-
len, maar het komt zeker goed. Laat ons hier vooral collectief 
sterker uitkomen. Vele uren hebben we kunnen slijten langs 
de landelijke wegen. Ons ‘schakelpuntennetwerk’ kwam goed 
van pas. Een burgervader uit een naburige gemeente ver-
trouwde me toe dat hij hier graag kwam wandelen in de rust 
van de Lendeleedse velden met verrassende vergezichten. 
Mooi zo!

Als gemeentebestuur werken we verder aan de uitvoering 
van ons meerjarenplan.

We investeren verder in wegenis- en rioleringswerken alsook 
in vele bouwprojecten die de gemeente momenteel telt en 
waar we onrechtstreeks in betrokken zijn via de bouwmaat-
schappij of Leiedal. Ook de renovatie van de schuur Hoeve 
Vercamer vordert goed.
Dat deze werken af en toe vervelend kunnen zijn, weten we 
maar al te goed. Maar we ‘moeten’ nu éénmaal werken aan 
een gescheiden rioleringsstelsel om te voldoen aan de Euro-
pese doelstellingen. We zitten goed op schema. Vernieuwde 
straten geven uiteindelijk een goed gevoel en als mens verge-
ten we gelukkig snel de minder aangename kantjes. 

Straks werken we verder aan een uitbreiding van de zone 30 
door in te zetten op meer fietsstraten. Dit moet de dorpskern 
autoluwer en veiliger maken voor de zwakke weggebruiker. 
Het wordt ook aangenamer vertoeven op ons prachtig dorps-
plein dat tevens voor een stukje onthard zal worden.

Geniet van jouw ‘summer of 21’!

Rudy Rommens
Schepen voor leefmilieu, financiën, jeugd, 

ontwikkelingssamenwerking en patrimonium

De zomer van 21

We kijken er met volle goesting naar uit!
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Berichten
Cédric Vandenbussche  16.02.2021
Gisèle Verheye   21.02.2021
Cilou Devos   23.02.2021
Laurelle Brouw   06.03.2021
Nore Dumoulein   02.04.2021
Matteo Devreese   09.04.2021
Marie Robbe   19.04.2021
Babette Troost   19.04.2021
Senn Deveughele   30.04.2021
Axelle Roelens   03.05.2021
Odette Terryn   03.05.2021

 Geboren  Overleden
Binnen de gemeente
Roger Delecluyse   03.03.2021
Jenny Viaene   04.03.2021
Rosette Desander   05.03.2021
Lyliana Serpieters   09.03.2021
Katelijn Bultheel   27.03.2021
Marcel Debrabandere  11.04.2021
Alphonse Cedeyn   11.04.2021
Jozef Deplancke   16.04.2021
Lucien Delaey   01.05.2021
Greta Ghekiere   02.05.2021
Erna Kesteloot   12.05.2021

Buiten de gemeente
Joanna Tanghe   17.02.2021
Leonia Parent   21.02.2021
Cecilia Vanhee   22.03.2021
Danny Moreel   05.04.2021

 Gehuwd
Socrate Manuel Sanchez De la Cruz - Dana Valentina Melean Rivas
Glenn Deblauwe - Chyara Glorie

 Komende jubilea
50 jaar huwelijk
Ghislain Ossieur - Frieda Carlier                 06.07.1971
Daniël Buyse- Godelieva Vercamert  09.07.1971
Rik Christiaens - Georgette Buyse  16.07.1971
Rik Van Ackere - Marie- Jeanne Werbrouck 16.07.1971
Valeer Lootens - Anne Boussery  24.07.1971
Albert Vandewalle- Jeannine Callewaert 30.07.1971
Bernard Demets - Cecile Verhaeghe  20.08.1971
Charles Delvigne - Lena Vandekerckhove 10.09.1971
Freddy Verbrugghe - Marleen Descheemaeker 10.09.1971
Geert Azou - Rika Marquant  17.09.1971

60 jaar huwelijk
Leopold Vanslambrouck - Rita Verhelle 28.07.1961
Lucien Vandekerckhove - Vera Roose 02.09.1961
Aloïs Vandebuerie- Muguette Bultynck 16.09.1961
Guido Beils - Magda Viaene  22.09.1961

65 jaar huwelijk
André Verstraete - Annie Remmerie 03.08.1956

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 via 
hilde.dewaele@lendelede.be

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



LENDELEEFT     5

 Voorbije jubilea

John Coussement - Marleen Witdouck 
(50 jaar huwelijk) 

 Hugo Servayge - Rita Dejaeghere
(50 jaar huwelijk) 

John Bossuyt - Gisèle Larridon
(50 jaar huwelijk)

Sinds eind mei beschikken we bij de technische dienst over 
een nieuwe vrachtwagen. Deze beschikt over een goed uit-
geruste kraan om onze werklieden te helpen bij het plaatsen 
van signalisatie, laden en lossen van bloembakken, opruimen 
van afval, … De container kan kippen en ook afgezet worden, 
zo kunnen we eenvoudig andere machines verhuizen, 
materialen aanvoeren en lossen. 
Kortom, we beschikken nu over een zeer handig werktuig 
voor alle klussen op ons grondgebied en dit komt ook ten goe-
de aan de ergonomie van onze technische ploeg. De vracht-
wagen was al te zien op het Dorpsplein bij het vervangen/
vernieuwen van verkeerssignalisatie bij de wijziging van de 
voorrangsregels. Ook in de Stationsstraat werd hij ingezet om 
signalisatie tijdelijk weg te halen. In de nabije toekomst kan 
de vrachtwagen ook ingezet worden om de voorbereidingen 
van de wielerwedstrijden vlotter te laten verlopen.

Een nieuwe vrachtwagen helpt!

Plechtigheid nationale feestdag 
21 juli 2021

   9u30    Korte optocht
   10u H. Mis voor de slachtoffers van beide oorlogen en Te Deum.
               Bloemenhulde aan het gedenkteken der gesneuvelden op het Dorpsplein.

Naargelang de omstandigheden en de actuele corona-maatregelen is het mogelijk dat de voorziene optocht niet kan doorgaan. 
De H. Mis en de bloemenhulde achteraf worden wel georganiseerd.

Urbaan Accou - Erna Kiepe 
(60 jaar huwelijk) 
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Goed wonen
Via de waterscan wil De Watergroep klanten aanzetten om 
duurzamer om te gaan met water en om waterbesparende 
maatregelen te nemen. Bij aanvraag komt een medewerker 
van De Watergroep bij jou langs. Dit gesprek gaat over:

• Bespreking van het waterverbruik
• Opvolgen van de watermeterstand
•  Een beperkt nazicht van de werking van de watermeter
• Via rondgang in de woning de besparingsmogelijkheden, 
lekken en volksgezondheidsaspecten (vb. leidingen in lood) 
nagaan

De waterscanner geeft op basis van zijn vaststellingen advies, 
tips en informatiebrochures mee aan de klant. Een waterscan 
is dus geen keuring of controlebezoek!

Voor wie?

Voor iedereen op basis van een standaardtarief van 154.84 €. 

Voor volgende doelgroepen wordt de scan gratis uitgevoerd:

• Als je een beschermde klant bent
• Als het OCMW of CAW de waterscan voor jou aanvraagt
• Als je al een gratis energiescan liet uitvoeren in de woning 
(een gratis waterscan kan je één keer om de 5 jaar op het-
zelfde adres laten uitvoeren)

Voorwaarden

Elke aanvrager ( zowel betalende klanten als klanten die recht 
hebben op een gratis scan) moeten voldoende water kunnen 
besparen. Dit betekent dat jij en je gezin de helft meer 
verbruiken dan het gemiddeld verbruik. 
Dit betekent een verbruik van:

• Meer dan 72 m³ voor een 1 persoonsgezin
• Meer dan 113 m³ voor een gezin met 2 personen
• Meer dan 156 m³ voor 3 personen
• Meer dan 191 m³ voor 4 personen
• Meer dan 231 m³ voor 5 personen
• Je moet bereid zijn om de waterscan te laten uitvoeren

 
Aanvragen waterscan?  

Online: https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/
reglementering/waterscan

Via Woonwinkel: Fanny Seurinck, 051 33 63 04 of 
fanny.seurinck@lendelede.be

Waterscan
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Woonwinkel: gemeentelijke premies in cijfers

Alle bovengenoemde premies zijn nog steeds van kracht in 2021! Verbouwingen? Aanpassingen? 

Premies huisvesting en beveiliging aantal aanvragen uitbetaald bedrag euro
Premie verbetering elektrische installatie 2 600 €

Premie veilige verwarmingstoestellen 8 5 084,24 €
Premie rookmelder 141 (386 geplaatste melders) 6 918,85 €

Premie saneren en renoveren 13 3 600 €
Premie inbraakpreventie 10 2 397,18 €

Verbeteringen? 
Mogelijks kom je in aanmerking voor één of meerdere gemeentelijke premies of de premie bij Wonen Vlaanderen. 

Informeer naar de voorwaarden om een premie te bekomen bij: 
Woonwinkel- Fanny Seurinck, 051 33 63 04 of via fanny.seurinck@lendelede.be

Meteropnames gas en elektriciteit
Op vraag van Fluvius werd een versoepeling doorgevoerd in 
het meteropnamebeleid voor de klassieke meters. 
Tot op vandaag was de netbeheerder verplicht om bij deze 
meters minstens tweejaarlijks ter plaatse een meteropna-
me te doen. Vanaf nu is deze tweejaarlijkse fysieke meter-
opname enkel nog nodig in situatie met een verhoogd risico 
op fouten. Het gaat dan o.a. over situaties waarbij er sterke 
afwijkingen zijn in het jaarlijks verbruik of situaties waarbij 
er in het verleden regelmatig rechtzettingen nodig waren.
In alle andere situaties is een meteropname ter plaatse nog 
maar minstens om de vier jaar vereist.
In de toekomst zullen de meteropnames aan huis verdwij-
nen wanneer iedereen over een digitale meter beschikt.

Regionaal Renovatierapport 2020 : de cijfers
Ieder jaar wordt het regionaal renovatierapport opgemaakt 
door het Energiehuis - Warmer Wonen.
Dit rapport omschrijft welke acties er ondernomen werden 
op vlak van wonen/premies.
Ook de hoogtepunten worden in dit rapport meegenomen: 
bv. het aantal premies, het aantal dossiers renovatiebege-
leiding,… 
Het volledige rapport met alle cijfergegevens kan je terug-
vinden op de website van WarmerWonen:
www.Warmerwonen.be - kiezen voor ‘professioneel’ - 
rapporten- renovatierapport 2020.

Geen meteropnames bij voorbije groepsaankoop 
provincie West-Vlaanderen
Wanneer je bij dezelfde leverancier van energiecontract 
verandert, vindt er geen meteropname plaats op het mo-
ment dat je nieuwe energiecontract van start gaat. ENGIE 
rekent je uiteraard wel de groepsaankoopprijzen aan vanaf 
de door jou gekozen startdatum. Op jouw eerstvolgende 
jaarlijkse afrekening zal je zien dat de oude prijzen worden 
aangerekend voor de periode vóór deze datum en dat de 
groepsaankoopprijzen worden aangerekend voor de 
periode ná die datum.
Om te bepalen voor welk verbruik je welke prijzen aangere-
kend krijgt, doet ENGIE een beroep op een inschatting van 
jouw verbruik dat bepaald wordt door jouw netbeheerder. 
Jouw netbeheerder baseert zich hiervoor op zogenaamde 
“verbruiksprofielen” waarmee jouw verbruik nauwkeurig 
kan ingeschat worden.
Meer informatie op de website van de VREG: 
https://www.vreg.be/nl/wat-zijn-verbruiksprofielen

KORT MEEGEDEELD
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Boeiend bedrijvig
Oproep naar alle ondernemers

Als gemeente doen we een warme oproep naar alle 
ondernemers om zich in te schrijven op de nieuwsbrief 
lokale economie. 
De nieuwsbrief is een uitstekend communicatiemiddel van de 
gemeente naar de ondernemers toe. 
Je ontvangt heel wat interessante informatie rechtsreeks in 
je mailbox,  ook van andere handelsverenigingen zoals Unizo, 
POM West-Vlaanderen. Actuele topics komen er aan bod 
zoals bv. phishing, elektronisch betalen, verkeersveiligheid,…

Op de website van de gemeente is daarvoor een “formulier” 
voorzien : 
https://www.lendelede.be/nieuwsbrief-lokale-economie

Ondernemers kunnen hun vestigingsgegevens aanpassen 
via MY ENTERPRISE.
https://www.lendelede.be/my-enterprise
Het is belangrijk dat de vestigingsgegevens van de onderne-
ming juist staan om zo te vermijden dat er bijvoorbeeld een 
milieubelasting aangerekend wordt op de vestiging terwijl 
deze zich niet meer in Lendelede bevindt.

DYZO:                                                           
anker voor zelfstandigen in moeilijkheden

Sinds februari 2021 is er een samenwerkingsakkoord tussen 
het Sociaal Huis/OCMW Lendelede en DYZO VZW.

Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. 
Dit aanbod geldt voor heel Vlaanderen en is kosteloos dankzij 
financiële steun van de Vlaamse overheid via het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen. Een team van gespecialiseerde 
beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en 
psychologisch vlak. 

Ondernemers kunnen bij DYZO in alle discretie terecht voor 
het redden van hun zaak, voor het leefbaar maken van een 
faillissement en voor ondersteuning na faling.

Algemene vragen worden door de adviseurs meteen 
beantwoord via: 
info@dyzo.be of 0800 111 06 (tussen 9u en 12u) . 
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Iedereen mee

De Week van de Opvoeding noemt sinds dit jaar de Week van 
de Groeilamp. Na meer dan 10 jaar Week van de Opvoeding 
weten we het zeker: dit gaat al lang over meer dan ‘opvoe-
den’ alleen! De campagne wil mensen ook laten nadenken 
over hoe we een omgeving creëren waarin het goed is voor 
kinderen en jongeren om op te voeden. Daar speelt opvoe-
ding een centrale rol in, maar het gaat nog om zoveel meer. 

Het gaat ook om letterlijk en figuurlijk ruimte maken om te 
groeien. Ook ouders en andere opvoeders groeien in hun rol. 
Het is een proces, met topdagen en dagen dat het wat minder 
gaat. Dat idee wil de nieuwe campagne uitstralen. Geen wis-
selende jaarthema’s meer, elk jaar zeggen we in mei luid en 
duidelijk: een applaus en hartjes voor iedereen die zich elke 
dag inzet om kinderen en jongeren te helpen (op)groeien, 
met als krachtig symbool, de groeilamp. 

De lamp laat ons licht schijnen op ‘opvoeden’. Want groot 
worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Ouders, grootouders 
en andere opvoeders zorgen er elke dag voor dat kinderen 
opgroeien in een warme en positieve leefomgeving.
 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang schreef hierbij de wedstrijd 
‘Bouwmasters’ uit. De opdracht luidde als volgt: het afgelo-
pen jaar waren we verplicht om enkel bij ons gezin zaken te 
doen. In het kader van legomasters, werd Bouwmasters ge-
lanceerd. De bedoeling was dat de kinderen en jongeren hun  
ideale gezinsmoment bouwden. (lego, knutselen,….). 

Er kwamen 9 bouwwerken binnen. De winnaars van ‘Bouw-
masters’ zijn : Victor Vanoverbeke (groep 0-3 jaar); Nand 
D’Haene (groep 3-6 jaar); Ferre Dendauw (groep 6-12 jaar). 
Zij krijgen elk een cadeaubon van € 50 bij dreamland. 

Week van de Groeilamp
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Het Sociaal Thuis helpt!

Deze hulp is er voor iedereen die gevolgen ervaart van de CO-
VID-19 crisis. Deze steun is niet beperkt tot leefloners maar is 
bestemd voor mensen die, na een individuele analyse, door 
het Sociaal Thuis erkend worden als behoeftig. Een paar voor-
beelden: werknemers die een deel van hun inkomen verloren 
of die met extra schulden te maken kregen, deeltijds tewerk-
gestelde werknemers met aandacht voor éénoudergezinnen, 
jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een 
handicap,…

Welke tussenkomsten komen in aanmerking?

- Hulp bij huisvesting o.a. tussenkomsten in maandelijkse huur
- Hulp inzake energie o.a. tussenkomsten in facturen gas en 
elektriciteit
- Psychosociale hulp o.a. tussenkomsten bij kosten voor psy-
choloog, in het Sociaal Thuis zelf is er zitdag van een plaatse-
lijke psycholoog en psychotherapeut
- Hulp inzake gezondheid o.a. tussenkomsten in ziekenhuis-, 
dokterskosten, medicijnen,..
- Hulp inzake digitale toegankelijkheid o.a. aankoop compu-
ter/laptop/digitale ondersteuning
- Financiële hulp o.a. voor onbetaalde facturen naar aanlei-
ding van een daling van de inkomsten
- Basisbehoeften o.a. tussenkomsten aankoop kledij, bril,…
- Hulp voor families in moeilijkheden. 

Wij merken dat veel mensen nog steeds niet bij het Sociaal 
Thuis durven aankloppen. Ken je iemand die het moeilijk 
heeft? Moedig deze mensen aan om met ons contact op te 
nemen. Heb je zelf financiële problemen omwille van 
COVID-19, bel ons of mail ons voor een afspraak. 

ZOOM, specifiek voor jongeren tussen 
18 en 25 jaar

De moeilijkheden die jongeren ondervinden ten gevolge van 
de coronapandemie hebben betrekking op uiteenlopende si-
tuaties. Jongvolwassenen die aan de hogeschool of universi-
teit studeren, krijgen al maandenlang voor bijna 100% les via 
afstandsonderwijs. 

Voor sommigen is deze manier van lesgeven ingewikkeld om 
te volgen en is het risico op afhaken groot. Veel jongeren die 
vroeger werkten om hun studie en kot te betalen, beschikken 
niet langer over middelen omdat studentenjobs schaars zijn. 
Sommigen van hen keren noodgedwongen terug naar hun 
ouders, anderen zitten vast aan hun huurcontracten en zitten 
financieel krap bij kas. Jonge afgestudeerden en degenen die 
zich begeven op de arbeidsmarkt, beginnen hun beroepsle-
ven in een bijzonder ingewikkelde economische context op 
een gesloten arbeidsmarkt.

Terwijl ondersteuning op gebied van onderwijs en geestelijke 
gezondheid van essentieel belang is, moet er ook voor wor-
den gezorgd dat deze generatie financieel wordt ondersteund 
om een deel van de stress weg te nemen.

Bel ons! 051 30 31 31. 
Mail ons: sociaalthuis@lendelede.be

‘GEEN HONGER’. EEN MOOI INITIATIEF VAN PRIZMA MIDDENSCHOOL

De leerlingen van de Prizma Middenschool Lendelede uit klas 1B en 2A verzamelden de voorbije weken voedsel in voor 
mensen in armoede of met minder kansen. Alles kadert in een Unesco-project waar ze leerden over duurzame ontwikkeling. 
Op die basis kozen de leerlingen het thema ‘geen honger’ uit.

Er werd een winkelkar geplaatst op de speelplaats 
waar de leerlingen eigenhandig allerlei voedsel in 
deponeerden.
Vrijdag 21 mei 2021 brachten de 2 klassen samen 
met hun juf het ingezamelde voedsel binnen in 
het Sociaal Huis. 
De sociale dienst zal de voedingswaren verdelen 
zodat die bij de juiste mensen terecht komen.

Grote dankjewel voor het prachtig initiatief! 
Jullie hebben dat heel goed gedaan!
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BLIJVEN BEWEGEN

‘Bewegen Op Verwijzing’ is een Vlaams project. Een beweegcoach gaat met jou op zoek naar geschikte manieren om meer te 
bewegen en motiveert je als het even wat moeilijker gaat. 

Lien Desmet (Bewegen Op Verwijzing-coach): “Tijdens de begeleiding gaan we samen op zoek naar de ideale beweegvormen. 
Als we tot een beweegplan komen, moet het een plan zijn waar de deelnemer zich goed bij voelt en dat ook haalbaar acht. 
Het welbevinden van de deelnemer heeft hierbij een centrale plaats. Bewegen biedt enorm veel voordelen. Je voelt je beter 
in je vel en je komt vaker buiten waardoor je meer sociaal contact hebt. Je slaapt beter, je let meer op je voeding en houdt er 
een gezondere levensstijl op na.”
  
‘Bewegen Op Verwijzing’ is ideaal voor mensen die op een dag minder dan 30 minuten matig intensief bewegen. Denk maar 
aan stevig doorstappen, fietsen, zwemmen, tuinieren,… 
Dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ betaal je de coach slechts € 5 per kwartier voor individuele begeleiding en 
€1 per kwartier voor groepsbegeleiding. Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming betaalt € 1 per kwartier. 
De tussenkomst geldt voor maximaal 7 uur individuele begeleiding of 21 uur groepsbegeleiding.

Ook nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven? 
In normale omstandigheden vraag je vooraf een verwijsbrief van je huisarts. Maar om huisartsen te ontlasten en je toch te 
helpen om meer te bewegen tijdens de coronacrisis, heb je tijdelijk geen verwijsbrief nodig. 

Je kan rechtstreeks contact opnemen met Bewegen Op Verwijzing-coach Lien Desmet, via izegem.lien@bewegenopverwijzing.be. 

Lien Desmet:
“Bewegen Op Verwijzing combineert mijn twee grootste interesses: mensen en bewegen. Mensen motiveren om te bewegen 
spreekt mij al aan sinds mijn opleiding. Sommigen hebben echter een duwtje in de rug nodig en daar wil ik graag bij helpen. 
Een gezonde levensstijl opnemen kan soms door eenvoudige aanpassingen, zoals een dagelijkse wandeling, fietsen naar de 
bakker, … Je hoeft het niet altijd ver te zoeken.”

Arnaut Verkaemer:
“In een ver verleden had ik eens iets gelezen over Bewegen Op Verwijzing in Izine of een boekje van de mutualiteit. Het is 
altijd in mijn achterhoofd blijven zitten, tot ik uiteindelijk de stap zette om Lien te contacteren. Ik voelde op dat moment dat 
het dringend tijd was om aan mezelf te werken. Na bijna twee maanden is wandelen een automatisme geworden net zoals 
het kopje koffie ’s morgens. Het is goed voor je gemoed, je gedachten en creativiteit. Na meer dan 500 km wandelen op twee 
maanden, kan ik zeggen dat ik al een behoorlijke weg heb afgelegd. Letterlijk en figuurlijk!”

Hoeveel moet ik bewegen om gezond te zijn? 
Kies voor een goede beweegmix. Bewegen kan je doen aan lichte intensiteit (bv. rechtstaan, licht huishoudelijk werk zoals 
koken of afwassen), matige intensiteit (bv. elektrisch fietsen, wandelen aan een goed tempo) en hoge intensiteit (bv. joggen, 
spitten in de tuin).
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Natuurlijk heerlijk

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot en is zeer 
schadelijk voor biodiversiteit en landbouw. Vooral voor bijen 
vormt deze hoornaar een grote bedreiging. Ze moeten en mo-
gen verdelgd worden.
Hun nesten maken ze altijd op een beschutte plaats; schuren, 
tuinhuisjes, afdaken, luifels, ... Ook in struiken en hagen kan 
een koningin een nieuw nest maken.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar? 
Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is vooral 
zwart van kleur. De kop heeft opvallend oranje plekken. Ook 
op het achterlijf heeft zij een oranje band en de poten zijn 
half zwart, half geel van kleur. Regelmatig is er verwarring met 
de Europese hoornaar. Deze is groter, vooral roodbruin van 
kleur, maar heeft meerdere gele banden op het achterlijf. Ook 
de pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese 
hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd 
worden!

Wat moet je doen als je denkt een Aziatische hoornaar of 
een nest te zien?
Probeer een foto te maken en maak een melding op www.
vespawatch.be. Wees wel voorzichtig, een Aziatische hoor-
naar is beschermend naar het nest toe en kan gevaarlijk uit-
halen in groep. Alle andere insecten zijn zeer nuttig. De Euro-
pese hoornaar is niet agressief en mag niet verdelgd worden.

Nuttige links:  Home - Vlaams Bijeninstituut vzw
#kijkinuwkot

Weet je… 
Iedereen wil graag een propere gemeente, 

zwerfvuil is dan ook een doorn in het oog van vele inwoners. 
Maar toch zijn er nog steeds mensen die het niet goed begrijpen. 

Afval hoort in de vuilnisbak! 
Wie een blikje VOL kan meenemen, kan het ook LEEG meenemen. 

Het principe is simpel: kom je geen openbare vuilnisbak tegen, neem het afval mee naar huis. 
Samen maken we werk van een propere, zwerfvuilvrije gemeente. 

MAAI MEI NIET

Ook de gemeente Lendelede heeft deelgenomen aan Maai Mei Niet! 
Zo hebben we een rijkelijk buffet voorzien voor belangrijke beestjes zoals 
bijen, kevers, vlinders en hommels. 
We selecteerden 4 locaties in de gemeente: De Vierschaar, Burgemeester G. 
Dussartlaan, Rodemont en een strook aan de voetbalvelden. 
Maar ook al onze grachten en bermen werden niet gemaaid voor 15 juni. 

Veel mensen weten niet dat ook hun tuin een stukje natuur kan zijn. 
Wanneer wij onze tuinen inrichten om ook allerlei planten en dieren te 
dienen, kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieu-
crisis. Tuinen maken minstens 10 procent uit van de totale oppervlakte van 
Vlaanderen en ja, dat is net zoveel als de Vlaamse bosoppervlakte!

Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen 
de ruimte geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk oplossingen voor 
klimaatproblemen als hitte of droogte. 
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Exact een jaar geleden vroegen we input. Hoe moeten we een 
stuk grond, gelegen aan het zijstraatje van de Stationsstraat, 
een oppervlakte van ongeveer 4.000 m², inrichten? Ook de 
leerlingen van De Talententuin mochten hun zegje doen. 
Meer dan 250 mensen hebben de enquête over het Won-
derwoudje ingevuld! Samen met de, vaak fantasierijke, input 
van de leerlingen van de Talententuin had BOS+ heel wat stof 
tot nadenken. De conclusie van BOS+ is een Wonderwoudje 
waarbij rustige, avontuurlijke speelelementen zoals een blo-
tenvoetenpad worden gecombineerd met gezellige plekjes 
waar Lendeledenaars tot rust kunnen komen. Het grondplan 
zorgt dat activiteit niet storend is voor wie rust zoekt. 

De afgelopen maanden is veel werk verzet. Administratief 
evenzeer want ook dat was noodzakelijk. Een van de toe-
gangspaden, inkom Stationsstraat, is reeds gerealiseerd.

Nu wordt het terrein voorbereid: verwijderen van de omhei-
ning, aanleg van een wadi, herstel van de bestaande gracht en 
hier en daar een nivellering van het terrein. Ook de basis van 
het blotevoetenpad is voorzien. 

In overleg met BOS+ werden er ook een aantal bestaande bo-
men verwijderd. Zo geven we extra groeikansen aan mooie, 
niet beschadigde bomen, en zal het nieuwe bos ruimte heb-
ben om te groeien. 

In het najaar zal de specifieke invulling van het blotevoeten-
pad bepaald worden zodat het pad kan afgewerkt worden 
tegen de opening van het Wonderwoudje. Tijdens de winter-
maanden planten we dan het Wonderwoudje aan. Zo krijgen 
de jonge planten de beste omstandigheden om te groeien. 
We voorzien hiervoor twee plantdagen! Een plantdag voor de 
lagere school en een plantdag voor jullie. Hou alvast al onze 
communicatiekanalen in de gaten voor verdere informatie. 
Met dank aan deze partners!

Kinderen Baas in het Wonderwoudje

GEBRUIK DE HONDENPOEPBUIZEN CORRECT
In de gemeente staan er een 12-tal hondenpoepbuizen. Geplaatst op locaties waar jij als hondenbaasje 
regelmatig passeert met je trouwe viervoeter. Het gebruik van de hondenpoepbuis is vrij eenvoudig: 
kakje in het zakje, zakje in de buis. Bovenaan de hondenpoepbuis zit een klepje. Klepje opheffen en 
zakje (geknoopt!) erin deponeren. Meer inspanning vraagt het niet en de buurt ligt er netjes bij. 

Onze technische dienst stelt echter vast dat er ook heel wat ander afval in de hondenpoepbuis 
verdwijnt. Dat zorgt er voor dat de buis direct vol zit en de kakjes, inclusief zakjes, elders worden 
gedumpt. Dat is voor niemand leuk.

Daarom: hou je afval bij tot thuis of een publieke vuilnisbak. Dat is enerzijds een diervriendelijke 
dienst en anderzijds een mooi gebaar naar onze technische dienst die achteraf jouw buurt weer 
proper maakt.
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Zeker veilig
Als gemeente vinden we verkeersveiligheid en zeker de veilig-
heid van de zwakke weggebruiker belangrijk. Om dit verder 
te verbeteren komen er 2 nieuwe verkeerselementen in het 
Lendeleedse straatbeeld.

Vóór 1 september 2021 wordt er een fietszone geïnstalleerd 
en wordt Zone 30 uitgebreid.
Op het plan kan je zien waar de fietszone start en stopt. Dui-
delijker kan het niet: je rijdt de fietszone in zodra je het cen-
trum van Lendelede nadert.

Een paar verkeersregels op een rijtje:
• Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herken-
baar aan het rode wegdek en een groot fietspictogram. Het 
begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een 
verkeersbord
• Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar niet snel-
ler dan 30 km/u
• In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoer-
tuigen geen fietsers inhalen
• Fietsers volgen ook regels: ze mogen de hele breedte van de 
rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun 
rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als 
de rijbaan is opengesteld in beide richtingen
• Voor verkeer dat uit zijstraten een fietsstraat inrijdt, gelden 
de algemene verkeersregels. Indien er geen wegmarkering of 
verkeersbord een andere regeling aanduidt, geldt voorrang 
van rechts. Dus kan het gebeuren dat fietsers in een fiets-
straat voorrang moeten geven aan verkeer dat via rechts de 
fietsstraat inrijdt.

Aan het begin van de fietszone zal je volgende borden kunnen 
zien, deze worden regelmatig herhaald en ook bijkomende 
pictogrammen op het wegdek zullen de bestuurders herinne-
ren aan het feit dat ze zich in een fietszone bevinden. 

Bij het verlaten van de fietszone gelden dan opnieuw de ver-
keersregels van de bebouwde kom.

Fietszone

Ook Zone 30 werd uitgebreid. 
Op het plan wordt dit aangegeven met groen.

- P. De Beirstraat
- Ingelmunstersestraat
- Kasteelgoed
- ’t Gangske

Er werden nieuwe borden geplaatst en de belijning werd 
aangebracht

We rekenen op de inwoners van Lendelede om deze nieuwe 
verkeerselementen te respecteren en hopen dat het ook uit-
nodigt om zelf wat vaker de fiets te gebruiken.

Onze jongste weggebruikers die te voet, met de fiets, met de 
step,… naar school gaan zullen je dankbaar zijn!

Zone 30
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HERHALING







3 x F4A

3 x F4B

2 x F4A “HERHALING”















3 x wegmarkering









PLAN FIETSZONE

EXTRA ZONE 30
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Graag uit

Lendelede zomert
graag voluit!

 Stap voor stap komt het normale leven weer op gang. We blijven voorzichtig maar Lendeleeft is toch maar 
wat blij dat er deze zomer een paar supertoffe initiatieven op stapel staan.
Daarom is deze rubriek een beetje anders dan anders ingedeeld.

We starten op de volgende twee bladzijden met een flashback: een fotoverslag van voorbije activiteiten. 
Ja hoor, ook in volle corona-tijden zat Lendelede niet stil.

Dan volgt een kalender van maar liefst zeven bladzijden lang! Sportieve en culturele activiteiten, 
zoektochten, jeugdige spring-in-het-veld toestanden, film in het bos, vinkenzetting,… noem maar op. 
Jong en oud, actief en volop in beweging, ernstig of met een hoekje af,…  er staat veel in de steigers voor 
de komende drie maanden. 
Viva Espana? Nee hoor. Kies maar voor Viva Lendeleda!
De activiteiten zijn in de mate van het mogelijke chronologisch gerangschikt. Sommige zijn eenmalig, 
andere duren twee of drie maanden. Altijd wordt de startdatum bepalend voor de plaatsing. 

Blader en zoek je gading. Die zal je zeker vinden! Indien bijkomende vragen, aarzel niet de betreffende 
diensten te bellen of www.lendelede.be te raadplegen voor de meest actuele informatie op dat moment.

Lendeleeft wenst iedereen een fantastische zonnige zomer. 
Want inderdaad: Lendelede gaat GRAAG volUIT!

Namens het redactieteam.
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Even achterom kijken… verslag van een paar toffe initiatieven!
Jeugdboekenmaand 

In maart stond het jeugdboek centraal. Dit jaar was het een 
feesteditie want de Jeugdboekenmaand mocht vijftig kaarsjes 
uitblazen. ‘Lezen is een feest!’: onder deze noemer vierden 
we een maand lang feest. In de bib versierden we de gang 
met zelfgemaakte slingers, er stond een feesttafel, de leners 
vonden overal aanraders terug, … De klassen van de Talen-
tentuin en VBS Sint-Katrien verwenden we met een feestpak-
ket (met slingers, ballonnen, in te kleuren feesthoedjes en 
Smarties). De leerkrachten konden aan de slag met door de 
bib uitgewerkte lessen. Zo kon iedere klas in de eigen feest-
bubbel genieten van jeugdboeken. Helaas moesten we enkele 
auteurslezingen annuleren maar één auteur ging de uitdaging 
aan om dit online te laten doorgaan. De kinderen van het eer-
ste en tweede leerjaar hingen aan de lippen van Jan De Kinder 
(schrijver en illustrator van prentenboeken). 

Natuur in de bib

In mei en juni plaatsten we de ‘bij’ in de kijker. Zowel bij de 
jeugd als bij de volwassenen deden we een oproep om dit 
nuttige diertje te redden. We etaleerden boeken rond dit the-
ma en er konden zaadjes van bloemen die bijen graag bezoe-
ken, meegenomen worden. Wat zal dit Lendelede nog meer 
opfleuren! Aan de omheining van de tuin brachten we een 
banner aan om de voorbijgangers te motiveren om hieraan 
mee te werken. 

Mediawijsheid

Op 10 mei was er een vorming over mediawijsheid en dit voor 
de derde graad van de Talentuin. ’s Avonds werd dit initiatief 
ook voor de ouders herhaald. Filip Bourgeois leidde alles in 
goede banen. De bib organiseerde dit in samenwerking met 
het Huis van het Kind.

Cirque voor de deure’

In maart trok een circusartiest door de straten van Lendelede. Na aanbellen aan de verschillende huizen langs het parcours, 
hebben onze inwoners ‘vanuit hun kot’ en ‘vanuit hun bubbel’ coronaproof kunnen genieten van een circusshow.
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Sport en crea tijdens de paasvakantie

Buitenspeeldag Start to Skateboard
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Deze zomer in Lendelede. Jij gaat toch ook graag uit?

KFC Lendelede voetbal
VolleybalTeam Lendelede
Judoclub Cobra Lendelede
Karateclub Lendelede

Deze 4 jeugdsportclubs uit Lendelede 
promoten hun sport via een doe-activiteit:

sportbeleven
in het

patrijzenbos

zaterdag 10 juli
van 13u30 tot 15u

INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA
WWW.LENDELEDE.BE/WEBSHOP

Info via sportdienst 
051 30 60 39 of sportpromotie@lendelede.be

Bij elke sportstand krijgen de
kinderen een stempel op een
spaarkaart
Een volle kaart = geschenkje

KJV voor jongeren van 9 tot 12 jaar

Deze afkorting staat voor Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. 
De juryleden lezen dezelfde acht boeken en beoordelen die. 
Op het einde van het leesjaar kunnen ze stemmen en hun top 
acht doorgeven. Dit jaar kon dit in een echt stemhokje en met 
rood potlood! Van alle stemmen stelt men één grote top acht 
samen, voor heel Vlaanderen.

Afgelopen jaar hadden we een grote groep juryleden, maar 
liefst 42 lezers deden mee. De boeken voor het nieuwe KJV-
leesjaar zijn ondertussen gekend en zullen weldra in onze bib 
aanwezig zijn. Kinderen tussen 4 en 16 jaar die interesse heb-
ben en graag eens willen deelnemen, mogen gerust aan de 
balie van de bib uitleg vragen! 

Schatten van Vlieg voor jeugd

Tijdens juli en augustus kan de jeugd opnieuw speuren naar 
de schatkist van ‘Schatten van Vlieg’. Alle info is te vinden op 
de website van de bib (lendelede.bibliotheek.be). 

Onze jaarlijkse sluitingsweek staat gepland van 26 juli tem 31 
juli 2021. 

Curieuzeneuzen                                        
voor iedereen met een neus voor natuur

Onze gemeente neemt opnieuw deel aan ‘CurieuzeNeuzen’, 
een initiatief van Universiteit Antwerpen, De Standaard en 
nog een aantal partners. 

Met dit grootschalig onderzoek 
(voor en door burgers) worden 
milieuproblemen aangekaart, 
gemeten en aangepakt. Vorig 
jaar onderzocht men de lucht-
kwaliteit in Vlaanderen. 

‘Curieuzeneuzen in de tuin’ is het 
thema van dit jaar waarbij men de hitte en droogte onder de 
loep neemt. Door het plaatsen van slimme bodemsensoren 
kan men dit gedetailleerd meten. De tuin van de bib is een 
ideale plaats om zo’n sensor te plaatsen.  

Op de website van de bib kunnen jullie onze meetresultaten 
volgen. Het einde van de meting is voorzien op 2 oktober 
2021.

 Bibliotheek
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ZOMERVAKANTIE 2021
DONDERDAG 1 JULI - DINSDAG 20 JULI

MAANDAG 2 AUGUSTUS - DINSDAG 31 AUGUSTUS

Planning juli en augustus
donderdag 1 juli & vrijdag 2 juli

5 - 9 juli   Studio 100

12 - 16 juli   Superhelden

19 & 20 juli   Ruimte

2 - 6 augustus   Circus

9 - 13 augustus    Sport

16 - 20 augustus   Boerderij

 23 - 27 augustus   Wereld

maandag 30 augustus & dinsdag 31 augustus

kinderen kunnen terecht op Jakkedoe  

vrij spel

verzamelmoment, drankje, koekje, 

voorstelling en spelactiviteiten

middagpauze

13:00

Een dag op het speelplein

inschrijving voor kinderen die in de 

namiddag aankomen - vrij spel

Speciale week

Op maandag 9, dinsdag 10, donderdag 12 en vrijdag 13 augustus 

kun je inschrijven voor sport & spel onder Franse begeleiding. 

Op een speelse manier leren we het taaltje van Émile Zola. 

Dit enkel voor kinderen van groep 4,5 en 6. 

Schrijf daarvoor afzonderlijk in op de webshop.

 

Speelplein Jakkedoe

E e n  v e i l i g e  p l a a t s  v o o r  k i n d e r e n

o m  t e  g r o e i e n ,  o n t d e k k e n  e n  n i e u w s g i e r i g  t e  z i j n .

LAATSTE DAG: 
FRIETJESDAG

alle kinderen zijn naar huis; animatoren bereiden de

volgende dag voor

14:00

verzamelmoment, stukje fruit,  

voorstelling en spelactiviteiten

16:30

einde activiteit; ouders kunnen hun kinderen ophalen

17:30

vanaf 7:30

9:00

11:45

meer info op www.lendelede.be

of 0478 915 119
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DoeDePuntKomma@Lendelede           
voor jongeren     
 
Zomervakantie. Tijd om samen met je vrienden op stap te 
gaan.
Dat kan ook in Lendelede! Hou de website en de facebookpa-
gina van de gemeente in de gaten want begin juli kan je 
intekenen om deel te nemen aan de 
“DoeDePuntKomma actie” in Lendelede!
 
Hier alvast een tipje van de sluier.
In groepjes van min. 4 personen kan je het 
“DoeDePuntKomma” afleggen binnen Lendelede.
Tijdens het traject, aan de hand van een gemeenteplan, 
kunnen jongeren (van 12 tot 24 jaar) een 10-tal doe-opdrach-
ten samen uitvoeren. Gegarandeerd krijg je hiervan een men-
tale boost en een opkikker.
Van elke opdracht maak je een foto of filmpje en deel je deze 
via sociale media (Instagram, Twitter, Facebook) met de 
bijhorende hashtags van de gemeentekanalen.

Op het einde van de zomer krijgt het groepje met de leukste 
foto of het tofste filmpje een prijs.
Ook krijgt elke deelnemer na afloop van de actie een aan-
denken onder de vorm van een gadget na het invullen van de 
evaluatievragen.
 
Wat betekent die naam? 

Doe: iets ondernemen/iets actief doen, bewegen 
samen met je vrienden

De Puntkomma: het symbool dat je leven nog niet ten 
einde is en dat je nog een heel leven voor je hebt ook als 
het eens moeilijker gaat!

@Lendelede: locatie van de actie
 
De route duurt een 2-tal uur, afhankelijk hoeveel tijd je onder-
weg met je team besteed aan de doe-opdrachten. De wandel-
afstand is ongeveer 6 km.

Een spannende en leuke uitdaging!

HET BANKJE  voor iedereen       

Een 20-tal zitbanken verspreid over Lendelede vertellen een origineel verhaal!

De podcast Het Bankje brengt theater tot bij het publiek. Je neemt tijdens een wande-
ling of een fietstocht plaats op een bankje en je bent getuige van de meest intieme, 
bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar 
je zit.
Het Bankje, naar een idee van Wim Chielens, is een initiatief van OPENDOEK in samenwerking met Creatief Schrijven en 
Kunstwerkt. Het audioproductiehuis Huis van Eustachius brengt alles samen in een wervelende podcast waardoor je hele-
maal in het verhaal kruipt.
Om Het Bankje te realiseren, werken acteurs, schrijvers en beeldende kunstenaars samen. Meer dan 80 liefhebbers kregen 
de kans om mee te werken aan deze podcast met 20 originele dialogen. Die zullen deze zomer van 1 juli tot 30 september 
2021 te beluisteren zijn in meer dan 100 steden en gemeenten verspreid over heel Vlaanderen.
Ook in Lendelede kan je op een zitbankje genieten van een goed verhaal terwijl je uitrust van je wandeling. 
Op een 20-tal zitbanken verspreid in Lendelede werd een QR-code aangebracht. Voorbijgangers die de code scannen, 
krijgen een verhaal te horen.
Meer informatie over de schrijvers, (stem)acteurs en grafische talenten lees je op www.opendoek.be/hetbankje

Praktisch:
Er werd een wandeltocht uitgestippeld. Deze wandeling start 
op het Dorpsplein van Lendelede en is 4 km lang. Er zijn onder-
weg 19 bankjes met QR-codes. Het plannetje van de wandeling 
kun je downloaden via www.lendelede.be/hetbankje
Via onderstaande QR-code kun je de wandeling terugvinden in 
de wandelapp ‘Route You’. 
De podcasts zijn te beluisteren tot 30 september.

Hoe de podcasts van Het Bankje beluisteren?
Open de camera-app op je smartphone en richt deze op de QR-code.
Indien je camera de code herkent, verschijnt er een vierkantje over en komt er 
een link op je scherm.
Open de link en druk op play. Herkent de camera-app de code niet? 
Ga op je smartphone naar de App Store (iPhone) of Google Play Store (Android).
Tik in de zoekbalk ‘QR-codelezer’ in en download de app. Eens de app op je 
smartphone staat, kan je ze openen en de QR code op het bankje scannen.
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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, op afspraak, in het gemeentehuis en/of de cultuurdienst. 
Ook bij de lokale horecazaken zijn er brochures beschikbaar.

Er zijn overigens mooie prijzen te winnen!

Op zwier met Art’Iz                                  
voor gezinnen met kinderen tussen 5 en 9 jaar    

Arthur en Iza willen hun buurman Jos verrassen voor zijn ver-
jaardag. Ze weten dat Jos dol is op liedjes, gedichtjes, schil-
derijen, kortom: alles wat met kunst te maken heeft. Daarom 
gaan ze op zoek naar inspiratie voor een heerlijk, artistiek 
feestje!
Het goede nieuws is dat jij hen kan helpen!

Vanaf 1 mei kan je op zwier met Arthur en Iza. Zij nemen je 
mee op een fijne wandeltocht van om en bij de 4 km. On-
derweg krijg je een aantal creatieve opdrachtjes. Zet je oren 
en ogen maar goed open en gebruik je fantasie! Misschien 
kraak jij wel de geheime code voor het verjaardagsfeest van 
buurman Jos!
“Op zwier met Art’Iz” is een art’iztiek avontuur voor het hele 
gezin. De opdrachtjes zijn ideaal voor kinderen tussen 5 en 9 
jaar.
Art’Iz Kunstacademie stippelde verschillende versies uit van 
deze wandeling. In Lendelede vertrekt en eindigt de route aan 
de vestiging van Art’Iz (A. Dassonvillelaan 3).  
(Verder zijn er ook lussen in Izegem, Kachtem, Ingelmunster, 
Ardooie en Oostrozebeke.)

De routes blijven de zomervakantie lang toegankelijk!
Neem snel een kijkje op  www.artiz-izegem.be voor meer info 
over de wandelingen. Je komt er ook alles te weten over het 
(vernieuwde) aanbod van de Art’Iz Kunstacademie!

Zomerzoektocht voor iedereen       
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Gratis activiteit voor kinderen en volwassenen

YOGA IN �ET

PATRIJZENBOS

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021 

Sessie 1: 9u30 tot 10u30 voor volwassenen
Sessie 2: 9u30 tot 10u30 voor kinderen (°2015 tem °2008)
Sessie 3: 10u45 tot 11u45 voor volwassenen

I N S C H R I J V E N  V O O R A F  V I A

W W W . L E N D E L E D E . B E / W E B S H O P

I N F O  V I A  S P O R T D I E N S T  

0 5 1  3 0  6 0  3 9  

S P O R T P R O M O T I E @ L E N D E L E D E . B E

Zaterdag 10 en zondag 11 juli
 

Geniet aan jouw voordeur, of op het pleintje in jouw straat, 
of op het terras van jouw lievelingscafé  van de prachtige

deuntjes van ons mobiel orkest 'DE VETTE PISTONS'

ENTRY
$10

MUZIEK VOOR DE DEURE



WILFRIEDS EN MOATEN

"De Wilfrieds en moaten" brengen gekende tijdloze
nummertjes op een verrassend eigen en akoestische
wijze.

THE QUEST 

Hippe folk, wat kleinkunst, weemoedige ballads en 
up-tempo nummers, met een vleugje jazz en een
scheutje pop.

TURBO ALIVE BAND

20 jaar na de dood van Ivan Carlier aka Johny Turbo,
brengen 10 muzikanten een passend eerbetoon aan 
dé Kortrijkse volksheld bij uitstek.

KAATJE MUZIEK

Kaatje van Ketnet gaat met haar vriendjes én
muzikanten op reis om samen met alle kinderen te
zingen en te dansen.

LENDELEDE KERMIS

4 TOPPERS OP HET DORPSPLEIN 

20

AUG

19U

INKOM GRATIS

20

AUG

21U

21

AUG

15U

22

AUG

18U

Bij het organiseren van deze optredens zal rekening gehouden worden 
met de coronamaatregelen die eind augustus van kracht zijn. 
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Woensdag 8 september 2021: Kust schlagerfestival 2021    voor senioren                                

Na het succes van de vorige jaren organiseert de cultuurdienst van Lendelede op woensdag 8 september opnieuw een 
daguitstap voor senioren naar de kust.

Wat staat er op het programma? 
Een bezoekje aan Plopsaland De Panne, een verzorgd middagmaal en een grandioze show in het theater van Plopsaland met 
optredens van o.a. niemand minder dan Sam Gooris, Lindsay en Paul Bruna.

De kostprijs voor dit alles (bus, middagmaal, show,…) bedraagt slechts € 45.
Inschrijven kan bij de cultuurdienst (A. Dassonvillelaan 3 – Tel. 051 31 58 70).
Tijdig inschrijven is de boodschap: de plaatsen zijn beperkt!

Kunstenaars gezocht

De lokale ‘Buren bij Kunstenaars’ in Lendelede zal 
plaatsvinden op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021.

Wie creatief is met schilderen, beeldhouwen, keramiek, 
fotografie, street-art, kunstsmeden, bloemensierkunst 
of meubeldesign kan zich inschrijven om zijn werk met 
andere creatievelingen te exposeren.

De expo zal plaatsvinden in het DOC van Lendelede.

Inschrijven en info kan bij de cultuurdienst 
(cultuurdienst@lendelede.be of 051 31 58 70) of 
via www.burenbijkunstenaars.be

KALENDER VINKENZETTINGEN

Een initiatief van de Kon.Verenigde Liefhebbers & 
Kon. De Lustige Zangers Sint Katherina. 

De wedstrijden zullen plaatsvinden in de Sentestraat. 
De straat wordt afgesloten vanaf huisnummer 10 tot de 

Beiaardstraat, vanaf 8u15 tot 10u15. 

Zondag 4 juli
Maandag 5 juli

Zaterdag 10 juli (16u15-18u15)
Zondag 11 juli

Donderdag 15 juli
Zondag 18 juli

Donderdag 22 juli

Een gezellige filmvoorstelling in het Patrijzenbos? Dat kan!
Bosbelevingen in zijn kleedje van de eerste edities kunnen we 
helaas niet organiseren. 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 cinéma 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 28 augustus 2021. Bij zonsondergang, omstreeks 
20u30, start de filmvoorstelling. 
We zorgen voor een coronavrije voorstelling, aangepast aan 
de dan geldende regeltjes. 
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.

Zaterdag 28 augustus 2021: Bosbeleven 2021 - Film in het Bos    voor iedereen     



LENDELEEFT   27

Elke inwoner van Lendelede kan een probleem, 
klacht of voorstel melden bij het gemeentebestuur. 

Dit kan via e-mail naar info@lendelede.be of 
online via www.lendelede.be/melding of 051 33 63 00

De verslagen van de raden en colleges 
kan je vinden op 

www.lendelede.be/bekendmakingen 

 Wielerwedstrijden

Maandag 23 augustus 2021 : Lendlee Koerse

Dit op onderstaand ( afgesloten ) parcours:
Start Dorpsplein - Stationsstraat - Nieuwstraat - Kuurnsestraat - J. Ottevaerelaan - Stationsstraat - Duifhuizenlaan - Rozebeekse-
straat - Beukenlaan - Ingelmunstersestraat - Kasteelstraat - Izegemsestraat - Oudstrijderslaan - Elfde Julilaan - A. Dassonvillelaan- 
Winkelsestraat - Langemuntelaan - Heulsestraat
De aankomst is voorzien in de Heulsestraat 29 ter hoogte van café De Kluisberg.

Het parcours wordt om 18 uur verkeersvrij gemaakt, de wedstrijd vangt aan om 19u en duurt tot omstreeks 20u30.
Op het parcours wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd, dit tussen 17u en 21u. Verplaats dus tijdig jouw wagen.

Zondag 15 augustus 2021: 
voor eliterenners zonder contract en beloften

Dinsdag 24 augustus 2021: 
Juniores

Start Dorpsplein - Izegemsestraat - Oudstrijderslaan - 
Winkelsestraat - Kortrijksestraat - Processieweg en met 
aankomst in de Heulsestraat ter hoogte van het huisnummer 29.

De wedstrijd vangt aan om 15 uur en duurt tot omstreeks 18u.

Tussen de rode en de groene vlag wordt geen voertuigenverkeer 
toegelaten. Verkeer tegen de rijrichting in van de renners wordt 
verboden. Op het parcours wordt een parkeerverbod ingevoerd, 
dit tussen 13u en 18u30. Verplaats dus tijdig uw wagen.



De volgende OCMW- en gemeenteraad is 
gepland op donderdag 23 september.  

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling:  woensdag 15 september 2021   

 Telefoonnummers
College van Burgemeester en Schepenen:   

   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

Noodnummer   112
Rode Kruis  105
Dokter van wacht   1733
Apotheek van wacht  www.apotheek.be
(€ 1,50/minuut)  0903 99 000
Tandarts van wacht  0903 39 969
Infolijn zelfstandige verpleegkundige  02 734 59 49
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 08 47
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
Loods technische dienst 051 31 67 05
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

Kringloopcentrum Izegem 051 31 34 81
IVIO  051 31 17 96
Postkantoor  022 01 23 45
DOCSTOP                                            00800 2123 2123

gemeente Lendelede @gemeentelendelede @bibLendeledewww.lendelede.be

 Openingsuren Voorlopig blijft de regeling voor bezoek enkel op afspraak in de administratieve diensten van kracht. 
  Op zaterdag zal de dienst burgerzaken enkel open zijn indien er vooraf een afspraak werd vastgelegd. Maak zeker tijdig een afspraak. 
  Dit kan telefonisch tijdens de openingsuren van het gemeentehuis via 051 33 63 00 of via een e-mail naar info@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

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

woensdag 21 juli (nationale feestdag)
maandag 23 en dinsdag 24 augustus 

(Lendelede kermis - er is wel bedeling van de warme maaltijden)

In juli en augustus is de dienst burgerzaken niet open op zaterdag 
De bibliotheek sluit van 26 juli t.e.m. 31 juli

De cultuurdienst is gesloten van 19 juli tot t.e.m. 6 augustus
De sportdienst is gesloten van 26 juli tot t.e.m. 13 augustus

gebruik
#LENDELEDE

Melden van een defect straatlicht kan via
www.straatlampen.be

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


