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“Geniet van het leven en zorg voor elkaar!”
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Het is me een jaar geweest. Van de ene dag op de andere was 
er niets anders dan corona. Veel menselijk leed maar ook en 
vooral veel hoop!

Als schepen van sociale zaken, waaronder ook welzijn, blik ik 
met enthousiasme terug op een geslaagd kermisweekend. 
De drang om weer uit ons kot te komen was en blijft groot. 
Er was op het Dorpsplein een super opkomst voor de verschil-
lende optredens georganiseerd door de gemeente. 
Ook op de Skalulfeesten was het aangenaam druk.

Het openbaar leven onder de kerktoren is terug een feit. De 
weergoden waren ons bij momenten goedgezind en daar 
werd gretig gebruik van gemaakt om een terrasje te doen, 
om van een concert van de KH Kunst en Eendracht of de GL 
Jazzclub te genieten, om te supporteren voor Lendlee koerse. 
Intussen proeven van een lekker hapje of drankje. Absoluut 
niet te vergeten. Wat moet een mens meer hebben?

Ondertussen wordt er in onze mooie gemeente verder ge-
werkt aan de diverse realisaties. De bouw van de nieuwe so-
ciale appartementen op de Vierschaar en in de Heulsestraat 
zitten op schema, de fietsstraten zijn een feit, ook de site Ver-
camer zal je de komende tijd zien veranderen. Lendelede leeft 
en evolueert.

Maar er zijn ook mensen die het moeilijk hebben zowel psy-
chisch, lichamelijk of financieel. Ook die mensen vergeten 
we niet. Er mag geen drempel zijn om bij ons Sociaal Thuis 
binnen te komen. Iedereen kan verzeilen in een situatie van 
tegenslag, ziekte... Weet dat je altijd zult gehoord worden en 
dat er naar een mogelijke oplossing gezocht wordt.  Zeker in 
de nasleep van de pandemie kan extra hulp nodig zijn.

De  werking zowel bij de sociale dienst, de thuiszorgdienst, 
de dienstenonderneming,  de klusjesdienst, de maaltijdbezor-
ging, de mindermobiele centrale draait op volle toeren. 
Ook onze vele vrijwilligers leveren prachtig werk, zonder onze 
administratieve diensten te vergeten. 

Elke vraag verdient een antwoord. Bel of mail ons voor een 
afspraak (051 30 31 31 of mail naar ocmw@lendelede.be) 
of kom langs tijdens de openingsuren van het Sociaal Thuis. 
Je zal aan het onthaal vriendelijk ontvangen worden en door-
verwezen worden naar de juiste persoon. 

Het Sociaal Thuis is er voor IEDEREEN.

Tenslotte wens ik jullie allemaal het beste toe, geniet van het 
leven, zorg voor elkaar en veel lees- en kijkgenot met deze 
Lendeleeft. 
                                                

                                            Rita Lammertyn
                                           Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst

                                 Schepen Sociaal Beleid, Wonen, 
Armoedebestrijding, Senioren en Gelijke Kansen          

Hoe gaat het met je?
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Berichten
Vic De Sutter   14.05.2021
Theresa Hollingsworth   20.05.2021
Oona Hugelier   24.05.2021
Madelyne Sanchez De la Cruz 24.05.2021
Julien Bossier   14.06.2021
Jules Plaisier   14.06.2021
Romy Deconinck   29.06.2021
Fons Schampelaere  08.07.2021
Camilla Schamp   11.07.2021
Ellanore Eeckhout  18.07.2021
Lucas Muylle   22.07.2021
Amarant Vandekerckhove  24.07.2021
Céleste Demets   30.07.2021
Aline Parmentier   31.07.2021
Faustin Claeren   01.08.2021
Ube Beke   14.08.2021
Aaron Fiers   14.08.2021

 Geboren  Overleden
Binnen de gemeente
Cecilia Maes   19.05.2021
Rika Reynaert   01.08.2021

Buiten de gemeente
Daisy Cools   18.05.2021
José Vandaele   27.06.2021
Hindrik van Bergen  19.07.2021
Jacques Vercouillie  24.07.2021
Firmin Roelens   24.07.2021
Roger Kesteloot   27.07.2021

 Gehuwd
Frederic De Laere - Charlotte Osteux
Tom Devoldere - Cindy Croubels
Hitoshi Raes - Tasha De Baets
Simon Dewulf - Lieselot Wynendaele

 Komende jubilea
50 jaar huwelijk
Jules Spillebeen - Christine Mondy  30.10.1971

65 jaar huwelijk
Georges Vandenbussche - Erna Vandewalle 16.11.1956
Lucien Coeman - Cecilia Lannoo  16.11.1956
Georges Verfaillie - Monica Pieters  27.11.1956
Michel Vergauwe - Adronie Vercruysse 27.11.1956

70 jaar huwelijk
Roger Vandekerckhove - Jenny Dekimpe 19.10.1951

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).
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  Voorbije jubilea

Rik Van Ackere - Marie-Jeanne Werbrouck
(50 jaar huwelijk) 

Leopold Vanslambrouck - Rita Verhelle
(60 jaar huwelijk)

Bernard Demets - Cecile Verhaeghe
(50 jaar huwelijk) 

Daniël Buyse - Godelieva Vercamert
(50 jaar huwelijk)  

Proficiat aan de jubilarissen

André Verstraete - Annie Remmerie
(65 jaar huwelijk)

Guido Beils - Magda Viaene
(60 jaar huwelijk) 
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Nieuwe elektrische wagen voor de dienst feestelijkheden!
Het gemeentebestuur van Lendelede investeerde in een nieuwe elektrische wagen voor de dienst feestekijkheden. Ook nu werd 
gekozen voor een honderd procent elektrische 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 verminderen. De Renault Kangoo ZE 
voldoet aan deze vereisten.

Hoe lang is je rijbewijs nog geldig?

Heb je je rijbewijs in bankkaartmodel bijna 10 jaar op zak? 
Vergeet het niet te vernieuwen!
Begin 2011 werden de allereerste rijbewijzen in bankkaart-
model in omloop gebracht. 
Deze rijbewijzen zijn 10 jaar geldig. 

De dienst Burgerzaken beschikt niet over een lijst van 
rijbewijzen die hun vervaldatum bereiken en kan de burger 
bijgevolg geen oproeping sturen om het rijbewijs opnieuw 
aan te vragen.

Hou de einddatum van je rijbewijs goed in de gaten.
Iedere burger heeft de plicht om de administratieve 
einddatum van zijn of haar rijbewijs zelf op te volgen om 
het tijdig te kunnen vernieuwen. 

Meer info: 
Dienst Rijbewijzen, 051 33 63 09 bevolking@lendelede.be

Nog niet in het bezit van een rijbewijs in bankkaartmodel?
Dat is nog steeds niet verplicht. De papieren rijbewijzen blij-
ven geldig tot in 2033. Het spreekt voor zich dat het rijbewijs 
niet beschadigd is, duidelijk leesbaar en de foto gelijkend.

Iedereen kan uiteraard een rijbewijs in bankkaartmodel 
aanvragen. De kostprijs bedraagt € 25 en de foto van je 
identiteitskaart kan overgenomen worden op het rijbewijs.

     
Plechtigheid 

11 november 2021
  
                   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.
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Elk jaar organiseert crematorium UITZICHT in de periode voor 
1 november ‘de Herinnering’. Ook dit jaar vinden we dit mo-
ment meer dan ooit belangrijk. UITZICHT staat open voor elke 
levensvisie. Daarom zijn er drie  herinneringsmomenten in de 
aula van UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5, Kortrijk.

• Op dinsdag 19 oktober is er om 19u een vrijzinnig-humanis-
tische herdenking, met en door het Huis van de Mens Kortrijk.

• Op dinsdag 26 oktober richt het UITZICHT-team om 19u een 
open herinneringsmoment in. 
Met woord, beeld en live muziek staan we even stil bij leven 
en afscheid nemen.

• Op donderdag 28 oktober om 19u vindt er een herdenking 
plaats voor de overledenen door de christelijke kerken, met 
de gebedsvoorgangers van de R.K. Kerk en de Protestantse 
Kerk van Kortrijk.

Inschrijven
Om organisatorische redenen vragen we om vooraf in 
te schrijven en het aantal personen te vermelden.  
Dit kan per mail naar deherinnering@uitzicht.be 
of telefonisch op 056 28.29.30.

De Herinnering 2021

FESTIVAL ARCHITECTUUR VLAANDEREN: BEZOEK HET CREMATORIUM
Wie graag kennis wil maken met de architectuur van UITZICHT kan op zondag 17 oktober 2021 tussen 10u en 17u 

het gebouw vrij bezichtigen in het kader van het Festival van de Architectuur in Vlaanderen. 
Om 14u brengen schrijver Peter Verhelst en muzikant Colin H. van Eeckhout een 

poëtisch-muzikale performance in de aula van UITZICHT.

Lendlee Koerse opnieuw een groot succes!

Op maandag 23 augustus vond, na een jaartje Corona-onder-
breking, de vijfde editie van Lendlee Koerse plaats. Het mooie 
weer en het verlangen om weer eens ‘buiten te zijn’ brachten 
heel veel toeschouwers op de been.

Eerst werd het mooie initiatief van de Fietsersbond voorge-
steld. Zij organiseren sinds 1 september 2 fietsbussen om 
schoolgaande kinderen te motiveren met de fiets naar school 
te gaan en hen ook veilig te begeleiden.

Na hun gezamenlijke opwarmingsronde namen 75 renners, 
waaronder 9 dames de start op het Dorpsplein.  De dames 
kregen een voorsprong van 5 minuten, wat ook voor hen een 
mooie, aparte wedstrijd mogelijk maakte.  

Het damespeloton reed aan een gezwinde snelheid, maar 
bleef lang bij elkaar. Bij de heren werd er van bij de start 
hard gekoerst.  Ewout Rommens vertrok als een pijl uit een 
boog en de ene demarrage volgde op de andere, wat algauw 

tot een afscheiding in verschillende groepjes leidde. Vooral 
Tom Schotte was zeer actief in de aanval maar werd telkens 
teruggefloten door de beresterke ex-winnaar Christ Lefever 
en Goran Vansteenkiste.  In de voorlaatste ronde koos Go-
ran Vansteenkiste, die de week ervoor nog de Ironman van 
Frankfurt had gedaan, het hazenpad.  Hij werd nog terugge-
grepen, maar won toch de sprint voor de eerste plaats, voor 
Christ Lefever en Tom Schotte. Bij de dames moest ex-winna-
res Camille Degroote de duimen leggen voor de debuterende 
Charlot Bultheel.  Twee mooie winnaars na een zeer boeiend 
koersverloop.

Op zaterdag 18 december organiseert Comité Lendlee Koerse, 
na een jaar COVID-ellende, opnieuw de Baekelandt-corrida.  
Ook dit jaar is er een kids-loop, een kleine corrida van 3 km 
en de grote corrida van 9 km.  

Samen met de Baekelandt Corrida is er ook rond de Kerk 
en op het Dorpsplein onze sfeervolle kerstmarkt.  
Geïnteresseerde verenigingen kunnen mailen naar 
lendleekoerse@gmail.com voor meer info.
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Oktober 2021: 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 leeftijdsgroep (50 tot en met 69 jaar) behoort 
en het twee jaar geleden is dat je een mammografie liet nemen. 
Wil je weten wanneer je een uitnodiging voor een screeningsmammografie 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 medicatieschema vinden.
Inloggen kan met je elektronische identiteitskaart. Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken. 

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

Borstkankers bij mannen

Als je als man geconfronteerd wordt met borstkanker, dan 
stel je jezelf toch heel wat vragen. Borstkanker is toch een 
typische vrouwenziekte, of niet soms? Wat is of wat zijn de 
oorzaken van deze ziekte? Zal ik dit overleven, want kanker 
is toch een levensbedreigende ziekte? Zal ik mijn werk en/of 
mijn hobby’s nog verder kunnen uitoefenen? Ben ik de enige 
man met borstkanker? Hoe moet ik dit vertellen aan fami-
lie en vrienden? Wie kent er nog mannen met borstkanker? 
Bestaat er informatie over deze vrij onbekende ziekte? Zijn 
er artsen gespecialiseerd in borstkanker bij mannen? Is deze 
ziekte erfelijk?

Velen denken inderdaad dat borstkanker een typische vrou-
wenziekte is. Dat is dus fout. Het is een ziekte die veel meer 
bij vrouwen voorkomt dan bij mannen: 

in België zijn er jaarlijks meer dan 10.000 vrouwen die de di-
agnose te horen krijgen, tegenover slechts iets meer dan 100 
mannen. Maar daar staat tegenover dat de overlevingskans 
voor vrouwen groter is. Voor mannen bestaat er immers geen 
bevolkingsonderzoek (50-69 jaar) en de meeste mannen on-
derzoeken hun eigen borsten nooit. Ook de huisarts zal zeer 
zelden de borsten van een man onderzoeken. Gevolg: de di-
agnose wordt dikwijls te laat gesteld. Want ook hier geldt de 
regel: de diagnose wordt best in een vroeg stadium van de 
ziekte vastgesteld opdat therapieën tijdig kunnen opstarten 
en de patiënt maximale overlevingskansen heeft.

In 2018 werd de vzw BorstkankerMAN opgericht door vijf 
patiënten, maar het aantal leden (allemaal patiënten) steeg 
sneller dan gedacht. Wij willen elke mannelijke patiënt met 
raad en daad bijstaan en informatie bezorgen voor maximale 
overlevingskansen. Onwetendheid kan mensenlevens kosten. 
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GEMEENTEHUIS

Burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand)
Vrije openingsuren: 

dagelijks van 8u30 tot 12u en de dinsdagnamiddag 
van 16u tot 18u

Op afspraak :
dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u

zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 11u30

Grondsgebiedzaken
Vrije openingsuren: 

dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 8u30 tot 12u 
en de dinsdagnamiddag van 16u tot 18u

Op afspraak :
maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 12u 

dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u

SOCIAAL THUIS

Dienstonderneming en thuiszorgdienst
Vrije openingsuren: 

dagelijks van 8u30 tot 12u en de dinsdagnamiddag 
van 16u tot 18u

Op afspraak :
dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u

Sociale Dienst
Vrije openingsuren: 

dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 8u30 tot 12u 
en de dinsdagnamiddag van 16u tot 18u

Op afspraak:
maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 12u 

dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u

Wijkwerken/Arbeidsbegeleiding
De regeling voor het wijkwerken blijft behouden, 

nl. enkel op afspraak de woensdagvoormiddag

WIJZIGING OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS EN SOCIAAL THUIS

Vanaf 1 september werden de Corona-maatregelen versoepeld. In die zin pasten wij ook onze openingsuren opnieuw aan. 
Toch blijven we voor een deel het werken op afspraak behouden. We zagen dat dit een aanzienlijke vermindering van 

de wachttijden opleverde, wat een extra service is voor onze inwoners.

Hieronder de regeling voor het gemeentehuis en het sociaal thuis

De GELE DOOS komt eraan!

De “Gele Doos” bevat medische en andere gegevens over 
jezelf en bewaar je best in je koelkast zodat deze steeds 
gemakkelijk terug te vinden is.

Deze info is vooral nuttig voor de diensten zoals brandweer, 
politie en medische hulpverleners in een noodsituatie.
Lendelede voorziet deze “Gele Doos” voor de 80-plussers 
en mensen met een zorgbehoefte.
Meer info volgt.
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Iedereen mee

             LUISTERLIJN AWEL!

Awel, een luisterlijn voor kinderen en jongeren. 
Even luisteren, beluisteren. Zo belangrijk. 
De luisterlijn zoekt ‘beantwoorders’. Op vrijwillige basis.
Iets voor jou?
Surf naar awel.be/word-beantwoorder.

Samen voor meer veerkracht! 10-daagse Geestelijke Gezondheid 1-10 oktober

Tegenslagen, die kennen we allemaal. Moet je dan meteen de 
moed verliezen? Absoluut niet. Je veerkracht houdt je over-
eind en zorgt dat je er sterker uitkomt. Natuurlijk kan je niet 
altijd even sterk zijn. Maar wanneer je je verbonden voelt met 
anderen kom je al een heel eind. 

Dat willen we in de kijker zetten tijdens de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid. 

Hoe? Gewoon door rustig te gaan zitten en een babbeltje te 
slaan. De pandemie gaf onze veerkracht een flinke deuk. 
Plots stond ons sociale leven stil en laat nu net de verbon-
denheid met andere mensen één van de zaken zijn die ons 
veerkrachtiger maakt. Een babbeltje met de buur, kletsen met 
iemand op straat, praten met je vrienden ... 
Het kon allemaal niet meer. 
Hoogtijd om die momenten in te halen.   

Acht maanden lang hebben heel wat vrijwilligers en mede-
werkers hun uiterste best gedaan om de vaccinatiecampagne 
vlot te laten verlopen. 
Vrijwilligers hebben jullie steeds met een grote glimlach 
ontvangen in zaal ISO. Medewerkers van de gemeenten 
Lendelede, Ledegem, Ingelmunster en Stad Izegem hebben 
maandenlang achter de schermen gewerkt om alles in goede 
banen te leiden of jullie vele vragen te beantwoorden in het 
callcentrum. 
Een dikke ‘merci’ aan alle medewerkers en vrijwilligers van 
het vaccinatiecentrum in Izegem. Dankzij hun grote inzet en 
vriendelijkheid verliep de vaccinatiecampagne vlot en vlek-
keloos. 
Proficiat!  
(Op de foto ontbreken nog enkele Lendeleedse vrijwilligers)

Lendeledeedse vrijwilligers, bedankt!
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Zeven nieuwe bankdirecteurs in Lendelede!

Tijdens de 10-daagse Geestelijke Gezondheid openen deze bankdirecteurs als eerste hun bank! Niet echt een beursbericht. 
Maar wel een tof idee om samen te werken, samen te zitten en eventjes te verpozen met een goede babbel. 
Dus nee, we hebben geen 7 nieuwe (geld)banken in Lendelede  maar wel lokale inwoners die gepromoveerd werden tot 
bankdirecteurs. Zij zullen zorg dragen voor een ‘openbare zitbank’ in hun buurt alsof die in hun eigen living staat. 
Zij staan garant voor een propere en opgesmukte bank waar het fijn vertoeven is.

De directeur nodigt inwoners uit voor een drankje en een hapje en een goede ‘bank’babbel. 
Een ideaal moment om elkaar beter te leren kennen of om samen  een spelletje petanque of kubb te spelen. 
Op deze manier creëren we nieuwe ontmoetingsplaatsen in Lendelede. 

Op dit moment zijn dit onze ‘bankiers’ van doen:

- Martine Heggermont - tafelzitbank aan het groot grasplein op Hoog Einde
- Eddy Spiessens - tafelzitbank aan het grasplein op Rodemont
- Ann Malysse - bankjes aan het pleintje Vijverzicht – hoek Dassonvillelaan
- Christine D’Hondt - tafelzitbanken op het stenen pleintje aan Gerstveld
- Tamara Beirnaert - tafelzitbanken op het stenen pleintje aan Gerstveld
- Mia Vanderhaeghen - de rode bankjes op het Burg. G. Vandemaeleplein 
- Melissa Dekijvere - tafelzitbank aan het grasplein Kloostertuin

Nieuwsgierig? Tuk op een babbel? Wanneer heb jij een gaatje vrij om eens langs te gaan bij onze kersverse bankdirecteurs? 
Zij ontvangen jullie heel graag met open banken !! Breng ook een lege soeptas mee want wij vullen ze graag voor jou. 

Wil je meer info? Je kan een kijkje nemen op de website van de gemeente: www.lendelede.be/bankdirecteurslendelede  

Ps. Wil je ook graag bankdirecteur worden en een openbare bank & buurt opnieuw leven inblazen, dat kan altijd, het hele jaar door, 
want bankdirecteur ben je voor het leven! 

Contactpersoon voor Lendelede san.maes@midwest.be
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Natuurlijk heerlijk
Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen!

Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin, heb je een 
boontje voor klimplanten of wil je graag kunnen snoepen van 
je tuin? Dan is de verkoopactie van streekeigen (fruit)bomen, 
struiken, kleinfruit en klimplanten van Natuurpunt zeker iets 
voor jou! Neem een kijkje op www.maakhetgroener.be en 
bestel vandaag nog. Lendeledenaren krijgen € 5 korting op 
hun bestelling! 

Alle pakketten en soorten kan je aanplanten op een beperkte 
oppervlakte, je hoeft dus zeker geen grote tuin te hebben. 
Natuurpunt verkoopt deze pakketten aan een zeer voorde-
lige prijs en de opbrengst van de actie gaat naar de aankoop 
van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving. Dubbele 
winst voor de natuur dus! Alle info op www.maakhetgroener.
be

Week van het Bos

10-17 oktober

Ook dit jaar vliegen we in oktober de deur uit. Tijdens de 
Week van het Bos gaan we op ontdekking in de natuur om de 
hoek. 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 verbeelding van jong en oud.

Je bent jong en je wil spelen en ravotten in het bos. Dat kan 
met veel plezier in de speelzones! Speelzones zijn stukjes na-
tuur of bos waar kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij 
kunnen spelen en daarbij de paden mogen verlaten. Je mag 
er kampen bouwen of zelfs een touwenparcours aanleggen. 
Voorwaarde is wel dat je na de activiteit alle constructies 
netjes verwijdert en zo het bos in zijn oorspronkelijke staat 
terugbrengt.

Ga dus op ontdekking in het bos en ravot er op los. 
In het Patrijzenbos bijvoorbeeld, ons gemeentelijk speelbos 
van zo’n 5 hectare. Je vindt dit leuke natuurterrein ter hoogte 
van de site Vercamer, Kuurnsestraat 64. 
Veel speelplezier! 

Oude schuur op site Vercamer helemaal opgeknapt!

De grote, oude schuur op de site Vercamer is helemaal gerenoveerd. 
Gedurende enkele maanden waren aannemers aan de slag om de schuur 
te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. 

Een grotendeels nieuw dakgebinte, herstelde scheuren, barsten en
 hervoegde muren geven het gebouw opnieuw stabiliteit.  
Alle schrijnwerk werd vernieuwd waardoor het gebouw een mooi cachet 
krijgt. Bovendien werden twee regenputten voorzien die al het regenwater 
van het dak opvangen. Met de natte zomer die we hebben gehad zaten de 
regenputten onmiddellijk vol. Het water zal gebruikt worden door 
Samentuin, de vrijwilligers van de diertjes en de technische dienst 
(in droge periodes).

Tijdens het plannen en het realiseren van de renovatiewerken is er rekening gehouden met de biodiversiteit die aanwezig is op 
de site. Zo is in de rechter topgevel een vlieggat gemaakt voor een kerkuil! Natuurpunt heeft een nestbak gehangen aan de bin-
nenkant van de schuur. 
Hopelijk zal de kerkuil snel het nieuw stekje ontdekken. Mocht er een broedgeval zijn zal je het zeker vernemen.

Ook het schrijnwerk is aangepast in functie van mogelijke gasten. Door een venster te voorzien van een luikje hopen we dat de 
boerenzwaluw opnieuw nesten zal bouwen in de schuur. De oude steunplankjes hangen er alvast nog. Bij de start van het volgend 
broedseizoen (voorjaar 2022) laten we het luikje open en verwelkomen we graag de boerenzwaluw in de schuur.

Langs de buitenzijde van de schuur zullen nog nestkasten gehangen worden voor de gierzwaluw en een ‘nestbakje’ voor de 
vleermuis. Wie niet waagt, niet wint!
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Goed wonen

Heb je een digitale meter en zonnepanelen geplaatst vóór 
2021?  Vanaf 20 juli 2021 tot en met 19 januari 2022 kan je 
een aanvraag indienen voor de retroactieve investeringspre-
mie voor zonnepanelen.

De aanvraag verloopt via Fluvius, 
via het digitale loket in Mijn Fluvius.

De doelstelling is om alle premies die
 voor half november werden aangevraagd 
nog dit jaar uit te betalen. 

• Wie al over een digitale meter beschikt en zonnepanelen 
plaatste voor 2021, kan vanaf 20 juli 2021 de aanvraag voor 
de retroactieve investeringspremie indienen en heeft tot en 
met 19 januari 2022 de tijd.

• Wie nu nog een klassieke Ferrarismeter heeft en zonnepa-
nelen plaatste voor 2021, kan de premie tot 6 maanden na 
de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 
31 december 2025). 

Heb je een hoog zelfverbruik of pas je jouw gedrag aan om dat 
te bereiken en zodoende op een relatief laag elektriciteitsver-
bruik het nettarief te betalen? Dan kan de digitale meter een 
financieel voordeel betekenen: het prosumententarief valt 
immers weg en wie zelf een digitale meter aanvraagt, krijgt 
bovendien een bonus van € 100 bovenop de premie. 

Let op!

Geïnvesteerd in zonnepanelen en een warmtepomp? Dan 
kan je bovenop de retroactieve investeringspremie voor zon-
nepanelen ook in aanmerking komen voor de retroactieve 
warmtepomppremie. Vraag alvast tijdig de retroactieve inves-
teringspremie voor zonnepanelen aan. De premieaanvraag 
voor de warmtepomp (evenals de premie voor decentrale 
installaties zoals een micro-WKK of windturbine) kreeg nog 
geen definitieve goedkeuring. Meer informatie over die  pre-
mieaanvraag, volgt nog. 

De belangrijkste voorwaarden op een rijtje
Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve 
investeringspremie voor zonnepanelen, moet jouw zonnepa-
neleninstallatie aan voorwaarden voldoen, zoals:

• beschikken over een maximaal omvormervermogen van 
10 kVA per EAN-nummer; 
• in dienst genomen zijn in de periode van 1 januari 2006 
tot en met 31 december 2020 (zie datum in het AREI-keu-
ringsverslag);
• beschikken over een digitale meter;
• aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) 
uiterlijk op 1 oktober 2021.

Nodige documenten voor de aanvraag:
• Factuur van de installatie 
• Keuringsattest 

Meer info: www.fluvius.be

Retroactieve investeringspremie zonnepanelen
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Zeker veilig

FIETS- EN SLEUTELBOS
LABELACTIE

Zaterdag 9 oktober 2021
van 9 uur tot 12 uur | binnenplein van het DOC

|  GRATIS |  
Vergeet je identiteitskaart niet mee te brengen.

Zij geven jouw kinderen een veilige oversteek!

Naar jaarlijkse gewoonte werd op 11 augustus een bijeenkomst met de gemachtigde opzichters gehouden. Een welgemeende 
DANKJEWEL aan Maddy, Marleen, Mia, Antoon, Eddy, Erik en Michel voor hun dagelijkse inzet om alle kinderen veilig de oversteek 
van thuis naar school te laten maken.
Onze gemachtigde opzichters staan op de volgende kruispunten:

- Heulsestraat – Dorpsplein van 7u45 tot 8u25 en van 12u45 tot 13u35
- Sint Jozefsstraat – Stationsstraat van 7u55 tot 8u25 en van 13u tot 13u35
- Nieuwstraat van 7u55 tot 8u25 en van 13u tot 13u35.

Op het kruispunt aan de school in  Sente houdt de politie toezicht.

Gratis fietslabelactie

Een gelabelde fiets wordt minder snel gestolen dan een niet-
gelabelde fiets. Omgekeerd zorgt het label ervoor dat een 
verloren fiets sneller terug is bij de rechtmatige eigenaar. Je 
hebt er dus alle belang bij dit te laten doen.

Wij labelen je fiets(en) op zaterdag 9 oktober 2021. 
Tussen 9u en 12u kan je terecht op het binnenplein van het 
DOC. 
We voorzien eveneens sleutelbosplaatjes zodat ook sleutel-
bossen sneller bij de eigenaar terecht komen bij verlies. 

Wat breng je mee: identiteitskaart, fiets en/of sleutelbos(sen).
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Met de Fietsbus wil de Fietsersbond Lendelede kinderen van-
af dit schooljaar met de fiets onder begeleiding van volwas-
senen van en naar school brengen. Dit zowel ’s morgens als 
‘s avonds (12u10 op woensdag).
Er zijn twee vaste trajecten uitgestippeld:
• Vertrek in de Winkelsestraat ter hoogte van huisnummer 
166C via Langemuntelaan, Heulsestraat, Kuurnsestraat en 
Nieuwstraat,
• Vertrek aan het kruispunt van Zomerweg en Hulstemolen-
straat via Stationsstraat, Em. Neirynckstraat, Bostoensweg 
(fietspad achter Nelcasite tot Duifhuizenlaan), Rozebeekse-
straat, Beukenlaan, Ingelmunstersestraat, P. De Beirstraat, 
Izegemsestraat, Dorpsplein, Stationsstraat en Nieuwstraat.

Om de Fietsbus elke dag te garanderen, zijn we nog op zoek 
naar vrijwilligers! 

Heb je interesse om je te engageren als begeleider? 
Of wil je je kinderen laten mee fietsen in de Fietsbus? 
Contacteer ons dan via lendelede@fietsersbond.be 

Info en overzichtskaartjes vind je op onze facebookpagina:  
https://www.facebook.com/fietsersbondlendelede 

De fFetsersbond Lendelede bestaat momenteel uit Steven 
Banckaert, Dries De Zaeytijd, Tim Dierynck, Thomas Kemseke 
en Hanne Messely.

Fietsbus met pedalen in Lendelede!

CHECKPOINT: EEN CONTAINER VOOR JE HUIS?

Als je als particulier of zelfstandige werken uitvoert en hiervoor een deel van het openbaar domein 
inneemt, dan moet er hiervoor een aanvraag ingediend worden bij de dienst mobiliteit van de 
gemeente. 
Dat kan gaan over de inname van een deel van het voetpad, een parkeerstrook of een deel van de 
rijweg voor het plaatsen van een steiger, verhuiswagen of container.

De dienst mobiliteit bezorgt je een machtiging voor de inname, alsook een plan met de signalisatie 
die geplaatst moet worden om veilig verkeer te garanderen.
Als particulier kan je ook gratis parkeerverbodsborden ontlenen bij de gemeente. 
Aannemers moeten zelf hun borden voorzien.

Meer info omtrent deze dienst van de gemeente kan je vinden op 
https://www.lendelede.be/formulieren/aanvraag-plaatsen-container-signalisatie
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Graag uit
 Jeugd

Breng vooraleer je in jouw uniform van de jeugdbeweging
de schoolpoorten binnengaat (dit kan vanaf 07u tot de schoolbel!)

een bezoekje aan onze jeugdbewegingstand
(parking voor gemeentehuis van Lendelede)
en ontvang een superleuk en tof aandenken!
Gratis ontbijtkoek en warme chocolademelk

VRIJDAG 22 OKTOBER: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Toffe uitstap dankzij Oude Zakken!

De laatste ‘Oude Zakken-fuif’ dateert van 2019. Een fuif met 
een mooie winst. 
Ieder jaar wordt gezocht naar een goed doel om deze winst 
sociaal en leuk te spenderen. 
We hebben daarom de pleeggezinnen van Lendelede en 
Sente aangeboden om een daguitstap te organiseren, 
gesponsord met de ‘Oude zakken’-winst. 
4 gezinnen, 9 pleegkinderen hebben een dag genoten in Pairi 
Daiza! Ontspannend, leerrijk, sportief en intussen babbel je 
ook een dagje weg. Een uitwisselingstafel zonder weerga.

        SPEELPLEIN JAKKEDOE

          522 unieke kinderen 
                 waren één of meerdere 
                 dagen aanwezig!

aantallen kinderen/jongeren per leeftijd:
°2018:        37 kinderen
°2017:  58 kinderen
°2016:  53 kinderen
°2015:  63 kinderen
°2014:  58 kinderen
°2013:  67 kinderen
°2012:  41 kinderen
°2011:  47 kinderen
°2010:  41 kinderen
°2009:  32 kinderen
°2008:  17 kinderen
°2007:  8 kinderen
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Summertime in Lendelive!

Na een vorige zomer zonder ambiance, was er de afgelopen maanden ietwat sprake van knaldrang. 

Een speelplein op volle toeren. Jakkedoe! 
Een kermis met zwier en zwaai! Skalulfeesten! 
Film zien in het groen! Waaw! Ontspannen in het bos. 
Yoga, ja gauw zeg!
Hierop geen verdere commentaar. 

Lendelede genoot en wij genieten samen met jullie van een aantal mooie beelden als herinnering. Lendelede live! 
En nee, dat houdt niet op na de zomer!
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Sporthal in een nieuw kleedje!

De zaal werd deze zomer geschilderd. Tegelijkertijd werden er 
nieuwe scheidingsnetten gehangen.
Klaar voor een sportief najaar!
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 Sport

Tijdens de herfstvakantie organiseren de sport- en 
jeugddienst samen een sport- en spel/creakamp. 

Voor de kinderen van het lager onderwijs is er sport in de 
voormiddag in de sporthal. In de namiddag kunnen die 
jongeren gaan spelen/knutselen in het DOC. 

Kinderen van het kleuter kunnen in de voormiddag eerst in 
het DOC spelen en knutselen om na de middag dan naar 
de sporthal te wandelen om er te sporten. 

De activiteiten starten om 9u en om 13u30. ’s Morgens 
is er opvang vanaf 8u, over de middag is er ook opvang 
en begeleiding voorzien om te verplaatsen van DOC naar  
de sporthal. ’s Avonds kunnen kinderen blijven tot 17u30. 
Voor de voor- en naopvang moet er afzonderlijk worden 
ingeschreven, zelfs al is dit gratis. 

Inschrijven kan vanaf 5 oktober om 9u via de webshop van 
de gemeente : www.lendelede.be/webshop.  
Bij inschrijving volgt direct de betaling, zorg dat je een 
kaartlezer bij de hand hebt.  
Maak gerust een account aan op voorhand zodat je vlot 
kan inschrijven want de inschrijvingen gaan snel en zijn 
beperkt. 

Voor het sportkamp schrijf je direct in voor de 
4 opeenvolgende data en dit kost € 32. 
Voor de spel/creakampen kan je per dag kiezen en 
daarvoor betaal je € 4 per halve dag. 

Voor meer info kan je altijd terecht bij de sport- of 
jeugddienst. 

NATUURLOOP

ZONDAG 17 OKTOBER 2021

VAN 9 UUR TOT 10 UUR

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

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

 

G R A T I S  D R A N K  E N

V E R S N A P E R I N G  V O O R  E L K E

D E E L N E M E R !

W E E K  V A N  H E T  B O S

Lukt het om gezamenlijk in 60 minuten

meer dan 436 km te lopen of te

wandelen? Elk op eigen tempo.

Gezamenlijk start om 9 uur. 

AFSPRAAK OM 8.45 UUR | PATRIJZENBOS 

SITE VERCAMER (KUURNSESTRAAT 64)

KAMPEN TIJDENS 
DE HERFSTVAKANTIE
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 Bibliotheek

Tiptafel

Welk boek te kiezen uit het grote aanbod van onze biblio-
theek?  Bibmedewerkers en bibbezoekers die een goed boek 
gelezen of een mooie film gezien hebben, kunnen die op de 
tiptafel leggen. 
Op het tipbriefje kan je lezen waarom het boek/de film ze 
beviel. Ga zeker een kijkje nemen en wie weet tip je zelf straks 
een nieuwsgierige lezer of kijker. 

Verkoop afgevoerde boeken

Er is helaas geen plaats voor alle boeken. 
Plaats maken in onze rekken doen we door oude boeken te 
verkopen in de leeszaal:

- in september: verkoop romans 
(verhalend, zonder een specifiek genre) 

- in oktober: verkoop thrillers en detectives

- in november: verkoop romantische verhalen, chicklits, 
familie- en streekromans 

- in december: waargebeurd, autobiografisch, histori-
sche verhalen, oorlogsromans, scheepsverhalen, humor, 
science fiction en fantasy.

Je betaalt € 0,50 per boek. 
Per 5 gekochte boeken kan je er één gratis uitkiezen!

Nieuwe etiketten 
Hier en daar zie je nieuwe etiketten op de boeken. 
Die etiketten bevatten extra informatie: benaming genre, het 
publicatiejaar en (eventueel) welk deel uit een reeks het boek 
is. 
Babyboeken (0-2 jaar) krijgen vanaf nu  een fopspeen als eti-
ket en je krijgt ook meer info over het thema van het boekje 
(natuur, familie…)

In de bib zijn er affiches met meer informatie over de manier 
van indelen. 

Prentenboeken (voor de lezertjes van 3-5 jaar)
De prentenboeken staan niet langer per auteur geordend 
maar per thema. De technische dienst maakte houten 
tussenschotten voor deze verschillende thema’s. 

Met een grote dankjewel aan de technische dienst voor dit 
prachtige resultaat! Het ziet er niet alleen mooi uit, het is ook 
een milieubewuste keuze om plastic in de bib te 
vermijden. 

Enkele veranderingen in de bib

DE BIBLIOTHEEKWEEK

Ook de bibliotheek wil tijdens het Weekend van de Klant 
haar bezoekers verwennen. 

Kom daarom zeker op zaterdag 2 oktober langs! 

Op dinsdag 5 oktober om 14u komt volksverteller 
Marcel Vandemaele ons humoristische verhalen over 

vroeger en nu vertellen. 

Het belooft een leutige namiddag in Lindelei te worden. 
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SENIORENFEEST
Maandag 15 november 2021

Showrevue
met Eddy Herman, 

Showballet Showcase,
accordeonist Thomas Julian, 

Gene Thomas
GC DEN TAP Lendelede

Inkom: € 6
Aanvang: 14u

Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden
van de verschillende seniorenverenigingen

en bij de cultuurdienst (051/31 58 70)

 Cultuur

7 kunstenaars van Lendelede  
stellen op 23 en 24 oktober 

tentoon in het DOC, 
Dassonvillelaan 3 

in Lendelede
 
 

Een ruime waaier van lokale
kunstwerken is te zien: 

Keramiek - Schilderijen - Schetsen -
Tekeningen - Fotografie - modelbouw

 
 

Deelnemende kunstenaars:
Christine Debrouwere

Tom Delbecque
Daniel Masschelein

Solange Theys
Joris Tinel

Ann Verhelle
Andrea Vynckier
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 Wielerwedstrijd
Grote Sluitingsprijs zondag 24 oktober  2021

Wielerwedstrijd voor juniores volgens dit parcours:
Start Dorpsplein - Izegemsestraat - Oudstrijderslaan -
Winkelsestraat - Kortrijksestraat - Processieweg -
aankomst in de Heulsestraat ter hoogte van het huisnummer 
29. De wedstrijd start om 15u en duurt tot omstreeks 18u.

Tijdelijk reglement
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.

CULTUURKALENDER
Vanaf 2022 hopen we dat alle evenementen terug normaal mogen verlopen. 

We willen dan ook heel graag vanuit de cultuurdienst terug starten met de opmaak van een cultuurkalender die zoals 
vroeger zal opgenomen worden in de Lendeleeft. 

Daarom doen we nu een oproep aan iedere vereniging om alle activiteiten door te geven zodat we dit kunnen bundelen. 
Geef jouw evenement alvast door naar cultuur@lendelede.be!

Winter op komst? Haal 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 risicogroepen om zich te laten vaccineren tegen de 
griep. 

Behoor je tot één van volgende groepen vraag dan je vaccin 
in de apotheek zodra het beschikbaar is. Je hebt daarvoor 
geen voorschrift meer nodig.

Wie laat zich het best vaccineren?

• Iedereen vanaf 50 jaar, 

• zwangere vrouwen, 

• chronisch zieken,  

• bewoners van een woonzorgcentrum, psychiatrische in-
stelling voor lang verblijf of instelling voor personen met 
een beperking.

Iedereen die onder hetzelfde dak woont met bovenstaande 
risicogroepen en ook met kinderen jonger dan 6 maanden 
behoort tot de risicogroep. Iedereen die werkt in de gezond-
heidssector laat zich best vaccineren.

Hoeveel kost je griepvaccin?

Voor risicogroepen kost het vaccin ongeveer € 4. 
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.  

laatjevaccineren.be

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

LAAT GRIEP 
DEZE WINTER 
IN DE KOU STAAN



De volgende OCMW- en gemeenteraden zijn gepland op 
donderdag 21 oktober, 25 november en 16 december.  

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling:  woensdag 29 december 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
gebruik

#LENDELEDE

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

maandag 1 november (Allerheiligen) 
dinsdag 2 november (Allerzielen)  

(wel bedeling van de warme maaltijden)
donderdag 11 november (Wapenstilstand) 

vrijdag 12 november (brugdag) & zaterdag 13 november 
(wel bedeling van de warme maaltijden)

vrijdag 24 december (kerstavond) & zaterdag 25 december 
(kerstmis) - wel bedeling van de warme maaltijden

vrijdag 31 december (oudejaarsavond)  & zaterdag 1 januari 
(Nieuwjaar) - wel bedeling van de warme maaltijden

 Openingsuren
Gemeentehuis  info@lendelede.be
051 33 63 00 
             Burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand) 
 maan- tot vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u
             Op afspraak: dinsdag 13u30-16u
 zaterdag 09u30-11u30
 
             Grondgebiedszaken 
 dinsdag en vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u

Op afspraak:     maan-, woens- en donderdag       08u30-12u
 zaterdag 09u30-11u30
 
Sociaal Thuis     sociaalthuis@lendelede.be
051 30 31 31 
             Dienstenonderneming en thuiszorgdienst 
 maan- tot vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u
             Op afspraak: dinsdag 13u30-16u
  
             Sociale dienst 
 dinsdag en vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u

Op afspraak:     maan-, woens- en donderdag       08u30-12u
 dinsdag 13u30-16u

             Wijkwerken/Arbeidsbegeleiding
              op afspraak (woensdagvoormiddag)

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 

Bibliotheek   bibliotheek@lendelede.be
051 30 06 15 maandag, woensdag              14u-19u
 dins-, donder-, vrijdag 16u-19u
 zaterdag                              9u30-12u

Jeugd- en cultuurdienst jeugddienst@lendelede.be
051 31 58 70                                            cultuurdienst@lendelede.be

 maan- tot vrijdag  8u30-12u
  dinsdag (op afspraak)       13u30-18u

Sportdienst   sportdienst@lendelede.be
051 30 60 39
 maan- tot vrijdag  8u30-12u
  dinsdag (op afspraak)       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
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