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Vandaag 3 december heb ik, bij het schrijven van dit voor-
woord, een déjà-vu gevoel. Het overlegcomité zit opnieuw 
samen om nieuwe en  strengere maatregelen te bepalen. De 
4de coronagolf brengt een winterpakket aan beperkingen 
met zich mee in diverse sectoren waardoor heel wat activi-
teiten worden geschrapt. De besmettingen vragen een blij-
vende inzet van het zorgpersoneel. We zien de beelden uit de 
ziekenhuizen en horen de verzuchtingen en de noodkreten. 
Uit respect en dankbaarheid voor iedereen die dagdagelijks 
werkzaam is in de zorgsector, vraag ik u, beste inwoner, om 
voorzichtig te zijn, uw mondmasker te dragen, uw contacten 
te beperken en afstand te houden. 

2021 was hét jaar van de vaccinaties. Dankzij de hulp van vele 
medewerkers en vrijwilligers verloopt de vaccinatiecampagne 
vlot en succesvol.

Halfweg juli werden we opgeschrikt door de watersnood in de 
Vesder vallei. Ongeziene beelden van instortende woningen, 
weggespoelde wegen en  onbeschrijfelijk menselijk leed. Hoe 
kon zoiets gebeuren? Spontane hulpverlening kwam op gang. 
Ook in onze gemeente organiseerden gedreven inwoners een  
hulpactie om mensen ter plaatse te helpen en de verzamelde 
hulpgoederen te verdelen.

Het voorbije jaar bracht heel wat veranderingen in onze om-
geving: de wegeniswerken in de Beuken-en Wilgenlaan, de 
Rozebeeksestraat en de Pastoor De Beirstraat zijn  afgewerkt, 
de fietsstraten werden ingevoerd, het fietspad Lendelede-
St. Eloois-Winkel is in uitvoering.   
                                                                  
De schuur op de Hoeve Vercamer is gerenoveerd en de ver-
dere inrichting van de site wordt voorbereid. Binnenin vindt 
u het voorontwerp van het inrichtingsplan dat voorgesteld 
werd op de gemeenteraad. De omgevingswerken voor dit 
project zijn voorzien in de tweede helft van 2022 en dienen 
samen met de eigenlijke bouwwerken voltooid te zijn tegen 
einde 2023. De hoeve Vercamer wordt zo uitgebouwd tot een 
groene ontmoetings- en belevingsplek voor elke Lendelede-
naar.                                                                                                                                

Kasteel Dassonville en de bijhorende parktuin werden aan-
gekocht door de intercommunale Leiedal in overleg met de 
gemeente. 
Deze site met de waardevolle en beschermde woning en de 
mooie historische tuin is een groene oase en een rustpunt 
in ons centrum waar alle inwoners en de verenigingen zullen 
van genieten. 

Lendlee kermis was opnieuw een topweekend! 
De spetterende optredens, voor elk wat wils, en Lendlee 
koerse brachten ons weer bij elkaar en we hebben genoten! 

Op sportief vlak werd Lendelede op de kaart gezet door 
Alec Segaert. We genoten van de vele prachtprestaties en 
we kijken reeds uit naar het volgend seizoen! Proficiat Alec! 
Ook heel wat andere sporters hebben titels veroverd, hopelijk 
kunnen we in 2022 een kampioenenhulde voor hen organi-
seren.

Dit jaar verscheen de stads- en gemeentemonitor, een bur-
gerbevraging die liep in het najaar van 2020, met heel wat 
interessant nieuws over onze gemeente. Zo lazen we dat 92% 
van de respondenten zich gelukkig voelt in Lendelede en 86% 
tevreden is over zijn of haar buurt. Het gevoel om thuis te ko-
men en zich thuis te voelen in onze buurt en onze gemeente is 
ontegensprekelijk één van de belangrijkste geluksfactoren in 
ons leven. Meer weten omtrent de stads en gemeentemoni-
tor? : https:/gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be. 

Beste lezer, 

De eindejaarsperiode komt eraan! Neem tijd voor uzelf, 
geniet van een goed boek of luister naar je favoriete muziek. 
Geniet van al het lekkers dat onze lokale handelaars bieden. 
Het jaareinde brengt mensen samen om te klinken op het 
nieuwe jaar!  Maar… blijf voorzichtig in uw contacten. 
Zorg voor uzelf, zo zorgen we voor elkaar!

Ik wens u allen, in naam van het gemeentebestuur en alle 
medewerkers, een gelukkig en vooral gezond 2022 toe! 

Carine Dewaele, burgemeester

Afscheid van 2021…  Een terugblik…
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Berichten
Eloïse Bostoen   22.08.2021
Oona Duvillier   05.09.2021
Briek Declercq   07.09.2021
Esmée Mahau   13.09.2021
Viv Ottevaere   17.09.2021
Jane Depreitere   21.09.2021
Cézanne Claeys   25.09.2021
Ocean Vandermeiren  30.09.2021
Eric-Gabriel Patras  01.10.2021
Jack Debruyne   13.10.2021
Ida Allegaert    22.10.2021
Kasper Schollier   22.10.2021
Alivia Plancke   25.10.2021
Yara Verhulst                      26.10.2021
Rémond Ronse   28.10.2021

 Geboren

 Gehuwd
Simon Dewulf - Lieselot Wynendaele
Bart Sagaert - Sarah Lammens 
Wesley Vandermeiren - Kimberly Soenens
Henri Clarysse - Heleen Allaert
Louis Defraeye - Julie Holvoet

 Overleden
Binnen de gemeente
Jeanine Craeymeersch  10.09.2021
Silvain Verhamme  17.09.2021
Gilbert Glorieux   24.09.2021
Anna Remmerie   28.09.2021
Dirk Guillemyn   29.09.2021
Nora Holvoet                      22.10.2021

Buiten de gemeente
Zoë Jacobs   09.09.2021
Noël Dejonghe   12.09.2021
Patrick Catteeuw   28.10.2021

 Komende jubilea
50 jaar huwelijk
Roland Demeyere- Nadina Delaere  14.01.1972
Freddy Decramer- Claudine Segaert  18.01.1972
Jacques Wastyn- Marleen De Jaeghere 17.03.1972

60 jaar huwelijk
André Bourgeois – Nicole Delaere  12.01.1962
Josef Vinckier- Julia Vandemaele  31.01.1962
Remi Buyck- Rosa Vandamme  31.01.1962
André Deprez- Monique Dumortier  03.03.1962

65 jaar huwelijk
Roger Vanhie – Anna Maertens  22.02.1957

 Voorbije jubilea

Georges Verfaillie - Monica Pieters  (65 jaar huwelijk)  

Michel Vergauwe - Adronie Vercruysse  (65 jaar huwelijk)  

Roger Vandekerkhove - Jenny Dekimpe (70 jaar huwelijk) 

Alois Vandebuerie - Huguette Bultynck (60 jaar huwelijk) 
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  Ontvangsten

De Koninklijke Maatschappij Verenigde Liefhebbers Lendelede vierde haar negentig jarig bestaan

William Blackburn werd 100 jaar! 

Laureaat van de arbeid Ingrid Hanson Alec Segaert, Europees kampioen tijdrijden junioren
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Schetsontwerp 
1) Gerestaureerde schuur

2) Polyvalent gebouw

3) Terras in waterpassende klinkers 

4) Vlak gazon (groen terras)

5) Ovenbuur

6) Zit/picknickruimte (Westtoer)

7) Entreezone met parking voor 
mindervaliden

8) Toelevering achterzijde in 
grindgazon

9) Moestuin met serre

10) Stalling dieren

11) Weide dieren

12) Boomgaard met bloemenweide

13) Evenwichtsparcour over wadi 
(ondiep gedeelte)

14) Vlonder over poel (dieper 
gedeeltelijk afgezet voor de 
veiligheid) 1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
15

Deze zomer heeft het college van burgemeester en schepenen Buro Bossaert aangesteld als 
landschapsarchitect voor de site Vercamer. Zij kregen de opdracht om de visie en de vele 
ideeën in een inrichtingsplan te gieten rekening houdend met de wensen van Samentuin, de 
vrijwilligers van de dieren en het bestuur.

Het resultaat, een voorontwerp, is voorgesteld in de gemeenteraad van november. Een 
groene oase gecombineerd met tal van functies. Een volwaardige weide voor de neerhof-
dieren, de Samentuin mooi ingekleed in een lichtrijke omgeving, een opgewaardeerde poel 
en boomgaard. Dit alles in samenhang met het bestaande Patrijzenbos en zijn biodiversiteit. 

Een leesbare en doordachte structuur zorgen voor een plek waar het aangenaam vertoeven zal zijn. Als, de nieuw te bouwen, 
polyvalente ruimte zal gerealiseerd worden zal dit dé plek zijn om met de vereniging een activiteit te organiseren voor jong en oud. 
De toevallige passant op de fiets zal getriggerd zijn te stoppen om te genieten van de site.

Na het renoveren van de grote schuur op de site was het opmaken van een globaal inrichtingsplan opnieuw een belangrijke stap in 
de realisatie van de site Vercamer. In 2022 zal een architect aangesteld worden om een gebouw te ontwerpen dat polyvalent kan 
ingezet worden voor de gemeente Lendelede en haar verenigingen.

Via www.lendelede.be/sitevercamer kan je het inrichtingsplan in detail bekijken. Zijn er opmerkingen, bedenkingen, suggesties of 
wil je je enthousiasme kwijt? Vul dan het formulier in, wij gaan er mee aan de slag. 

Voorontwerp inrichtingsplan Site Vercamer

1) Gerestaureerde schuur - 2) Polyvalent gebouw - 3) Terras in waterpasserende klinkers - 4) Vlak gazon (groen terras)
5) Ovenbuur - 6) Zit/picknickruimte (Westtoer) - 7) Entreezone met parking voor mindervaliden - 8) Toelevering achterzijde in 

grindgazon - 9) Moestuin met serre - 10) Stalling dieren - 11) Weide dieren - 12) Boomgaard met bloemenweide
13) Evenwichtsparcours over wadi (ondiep gedeelte) - 14) Vlonder over poel (dieper gedeeltelijk afgezet voor de veiligheid) - 

15) Pad in verstevigd gras
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Straatverlichting dient tot niets indien het niet werkt.
Soms gaat een lamp stuk.
Je kan zelf een defecte straatverlichting melden via www.straatlampen.be
Daar vul je dan de straat en het nummer in en drukt op zoeken.
Er verschijnt een satellietkaart waarop je de verlichtingspaal kan selecteren om een melding te doen.
Indien de melding reeds gekend is, wordt dit ook meegedeeld.
Geen mogelijkheid om digitaal te melden? Geen probleem. 
Neem contact op met Fanny Seurinck in het gemeentehuis via het nummer  051 33 63 06

Cybercriminaliteit stopt zeker niet bij onze zone- of 
gemeentegrenzen. 
Dit recent fenomeen is meer dan ooit een mondiaal gegeven. 

Vandaar dat preventiediensten, politiezones, onderwijs en 
de vele andere verenigingen of instellingen samen deze vorm 
van criminaliteit moeten proberen in te dijken. 

Meer info nodig? 
www.pzvlas.be/diensten/preventie

Reageer bij verdachte boodschappen naar: 
verdacht@safeonweb.be

 

DEFECTE STRAATVERLICHTING

Wees alert: geloof je eigen scherm niet! Campagnes tegen cybercriminaliteit
Alvast een paar tips:

• Kijk altijd naar het adres van de afzender als je e-mails 
ontvangt. Herken je de afzender? Klopt de uitgang?
• Ga nooit in om via een link meer te weten te komen van 
een afzender die jij niet kent. 
• Geef nooit privé-gegevens door, zoals adres, bankkaart, 
… ed. Jouw bank zal je ofwel zelf bellen ofwel per brief 
verwittigen om een afspraak te maken.
• Verwijder direct boodschappen van mensen die je niet 
kent.
• Ga niet in op verzoeken om geld te geven aan goede 
doelen. Kies zelf goede doelen!
• Controleer wanneer de boodschap werd verzonden.

Nieuwe pincode nodig ? Deze kan u vanaf nu online aanvragen.

Is uw identiteitskaart geblokkeerd of bent u uw pincode vergeten EN heeft u het kaartje met de puk- en pincode niet meer in uw 
bezit, dan kan u een nieuw kaartje aanvragen op het gemeentehuis. 

Dit kan voortaan ook online via het e-loket.
Het e-loket vindt u terug op de gemeentelijke website: https://www.lendelede.be/e-loket 

Daar kan u doorklikken op 

 

Eens de codes op het gemeentehuis aangekomen zijn, wordt u hiervan verwittigd.
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Iedereen mee
Elke stap telt!

17 gemeenten uit regio Midden-West-Vlaanderen zetten in 
oktober de eerste stappen naar een beweegvriendelijkere 
buurt tegen 2024. En dat is zinvol, want 1 op 3 Vlamingen 
beweegt nog te weinig. De vierjarige beweegcampagne ‘Elke 
stap telt’ ondersteunt lokale besturen hierbij. De aftrap werd 
eind oktober gegeven met stappensignalisatie en uitnodigen-
de boodschappen in het straatbeeld. 

De vierjarige beweegcampagne ‘Elke stap telt’ is een initiatief 
van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, 
de Vlaamse Logo’s en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

1 op 3 Vlamingen beweegt nog te weinig. Goed is om 150 
minuten per week te bewegen aan matige intensiteit (zoals 
elektrisch fietsen, wandelen aan goed tempo en zwemmen) 
of hoge intensiteit (zoals joggen, stevig doorfietsen of spitten 
in de tuin).

Daarom zal Lendelede, net zoals 217 andere gemeenten, 
inwoners motiveren om stappen te zetten. Misschien haal je 
die 10.000 stappen per dag niet. Maar elke stap telt. En elke 
stap is goed voor lichaam en geest.

Met plezante bordjes weet je hoeveel stappen je zet om bin-
nen je gemeente van de ene plek naar de andere te gaan. 
En dat zijn er niet altijd duizend. 
Maar nogmaals: elke stap is er eentje bij en helpt voor jouw 
fysiek. Overigens is wandelen ook de beste manier om na te 
denken. Denk maar eens aan brevieren of ijsberen of wandel-
gangen. 

Stappen zetten, zet gewoonweg alles in gang. 
En wie weet, ontmoet je ook nog mensen die meestappen!

deze straat is
236 stappen lang

 
Basisbedrag Leefloon op jaarbasis op 

01.09.2021
Leefloon op maandbasis op 

01.09.2021
Categorie 1
Samenwonende persoon € 5.625,93 € 8.195,85 € 682,99

Categorie 2
Alleenstaande persoon € 8.438,92 € 12.293,82 € 1.024,49

Categorie 3
Persoon die samenwoont
met een gezin te zijnen laste

€ 11.404,75 € 16.614,44 € 1.384,54

Leefloonbedragen
• Indexatie van de leefloonbedragen vanaf 01.09.2021:

• Verwarmingstoelage: verhoging van de interventiedrempels vanaf 01.09.2021: 
het maximum jaarlijks belastbare bruto-inkomen bedraagt € 20.356,30 verhoogd met € 3.768,51 per persoon ten laste.
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Huis van het Kind wil met brede kijk inzetten op preventie 
van het jonge kind. De Pamperbank past dan ook volledig 
binnen onze doelstellingen.

Het gaat om een samenwerking met Pamperbank , 
vzw Samen Sterker. 

Zo kunnen we de speciaal ontworpen herkenbare inzamel-
boxen plaatsen waar mensen luieroverschotjes kunnen 
deponeren.

Inzamelpunten:
- Gemeentehuis Lendelede
- Bibliotheek Lendelede
- Sociaal Huis Lendelede, Huis van het Kind
- Prizma Talententuin

Achterliggend idee is dat ouders met iets oudere kinderen 
hun luieroverschotten kunnen binnenbrengen in een van 
deze inzamelpunten. Dat is beter dan ze zomaar weg te 
gooien. 

Die luieroverschotten worden gesorteerd per maat en in 
pakketjes van 25 luiers verkocht aan gezinnen met een 
beperkt budget. Gezinnen uit Lendelede die nood hebben 
aan pampers en in het bezit zijn van een pamperkaart kun-
nen zo’n pakket kopen voor € 1.  Gezinnen met een beperkt 
inkomen zoals gezinnen met een leefloon, verminderd ta-
rief kinderopvang of voedselkaart hebben sowieso recht op 
een pamperkaart. 

Voor meer info kan je steeds contact opnemen met het 
Huis van het Kind, Dorpsplein 8, Lendelede. 051 30 34 14 
of huisvanhetkindlendelede@lendelede.be

PAMPERBANK, EEN INITIATIEF VAN HET HUIS VAN HET KIND LENDELEDE

De Bankbezoekjes waren een succes! 

Bedankt bankdirecteurs en Lendeledenaars voor jullie massale aanwezigheid tijdens de afgelopen 10-daagse van de geestelijke 
gezondheidszorg! (cfr. artikel in vorige Lendeleeft pg. 11)

We hoorden van alle bankdirecteurs dat ze blij waren met jullie bezoekjes aan hun speciale gezonde Buurt-Babbel-Bank! 
Er wordt al stiekem gefluisterd dat ze hieraan graag een vervolg willen breien in 2022, zo tevreden waren ze! 

We mogen dus zeker nog meer van deze fijne ontmoetingsmomenten verwachten. 
De bankdirecteurs & hun bankjes zijn er altijd om eens plaats te nemen voor een babbeltje tijdens de komende maanden. 

Soms zeggen beelden zoveel meer dan woorden. Een uitspraak die hier zeker van toepassing is!
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Covid is een gevaarlijke, fysische ziekte. Maar blijkbaar 
wordt ook onze mentale weerstand ondermijnd?

“Op het ogenblik dat het coronavirus ons de blik noodge-
dwongen deed richten op onze fysieke gezondheid, werd ook 
duidelijk hoezeer ook onze mentale gezondheid onder druk 
kon komen te staan. Op zich zijn mensen niet minder veer-
krachtig dan voor de pandemie. Wel is het zo dat we minder 
energiegevers ter beschikking hebben. We zien elkaar minder, 
we houden afstand, we zijn bezorgd over onze eigen gezond-
heid en die van onze geliefden, over hoe het verder moet … 
Dat heeft veel mensen met de grenzen van hun mentale veer-
kracht laten kennismaken.” 

Wat zijn tips om je veerkracht te vergroten?

“Je kan je veerkracht wel degelijk vergroten en trainen. Het 
hele proces van hoe je omgaat met stressvolle situaties heet 
‘coping’. Hoe ga jij om met problemen? Probeer je het pro-
bleem zo lang mogelijk te ontkennen of zoek je onmiddellijk 
een oplossing? Er zijn effectieve en minder effectieve manie-
ren om een probleem aan te pakken. Je lost natuurlijk weinig 
op als je bijvoorbeeld het probleem blijft ontkennen, er heel 
veel over blijft piekeren, er niet over praat en niet in een op-
lossing gelooft.” 
De meest effectieve copingstrategieën zijn: 

• het probleem aanpakken, 
• steun zoeken bij familie en vrienden, 
• je gevoelens uiten, 
• ontspanning zoeken en…
• blijven geloven dat alles uiteindelijk goed komt. 

Maar je kan toch soms een probleem gewoonweg niet 
oplossen?

“Je kunt leren om op een zo effectief mogelijke manier pro-
blemen aan te pakken en met stress om te gaan. 

Als je de mogelijkheid hebt om het probleem op te lossen, 
kun je daadwerkelijk actie ondernemen. Maar soms kun je 
een situatie of gebeurtenis niet veranderen, dat is waar. 
In dat geval kun je leren om controle te krijgen over de emo-
ties die ermee gepaard gaan. Je kunt proberen emoties te 
aanvaarden en je aan te passen.

Waaruit bestaat jouw aanpak? Wat gebeurt in zo’n sessie?

“Als eerstelijnspsycholoog vorm ik letterlijk ‘de eerste lijn’, tri-
eren en helpen waar kan, doorverwijzen waar moet. Het zorgt 
er voor dat problemen de kans niet krijgen om groter te wor-
den. Je mentale gezondheid verschilt hierin niet van je fysieke 
gezondheid. Binnen een vertrouwelijk kader - ik ben uiteraard 
gebonden aan het beroepsgeheim - en aan een gunstig tarief 
kunnen we heel vaak op enkele sessies reeds een aanzienlijke 
vooruitgang boeken. Tijdens de sessies maak ik een inschat-
ting van de aanwezige problemen en verhelderen we jouw 
vraag. Ik bied kaders aan (psycho-educatie) en oefeningen die 
er toe leiden dat je zelf tot inzichten komt. Op deze manier 
wordt jouw zelfredzaamheid en veerkracht groter. 
Indien er toch een meer ernstige problematiek is, wordt er 
doorverwezen naar meer gespecialiseerde zorg.”

Is corona een valkuil voor onze mentale weerstand?
“Stress, vermoeidheid, angst, frustraties … op zich verschillen 
de aanmeldingsklachten niet door corona. Wel is het zo dat 
de pandemie er voor zorgt dat situaties die minder evident lo-
pen en al langer sluimeren bij mensen nu naar boven komen. 

Daarnaast worden mensen ook meer geconfronteerd met 
hun waarden en normen en deze komen ook meer tot uiting 
in conflictsituaties naar anderen toe. Het is op die momenten 
dat ons vermogen om terug recht te veren en er nadien mis-
schien zelfs sterker uit te komen op de proef wordt gesteld.” 

Mentale veerkracht: meer dan ooit belangrijk in deze pandemie!

Sinds december vorig jaar helpt Stefanie Versaevel, als eerstelijnspsycholoog, het mentale welzijn van mensen te verstevigen. Dit is 
een initiatief van Sociaal Thuis. De pandemie verscherpt soms bestaande problemen of veroorzaakt door angst, isolatie of onzeker-
heid nieuwe problemen. 

Werken aan veerkracht en zelfredzaamheid staat centraal bij de sessies van psychologe Versaevel. Lendeleeft vroeg haar wat meer 
uitleg over het wat en hoe.

        PRAKTISCHE INFO
- via de coronamiddelen van het OCMW: 1ste sessie gratis, 

daaropvolgend 3 sessies aan € 15 per sessie. 
Mits motivatie verlengbaar.

• 45’/sessie
• Sociale dienst: 051 30 34 14 of socialedienst@lendelede.be

- rechtstreekse eerstelijnspsychologie: per sessie € 11 of € 4 voor mensen die recht 
hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Max. recht op 8 sessies per jaar.

• 1ste sessie: 60’, daaropvolgende 45’
• Stefanie: 0471 10 59 46 of info@stefanieversaevel.be

In bepaalde situaties zijn beide cumuleerbaar.
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Nood aan extra informatie? Een ruggensteuntje? Hulp?

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker moedigt 
vrouwen van 25 tot en met 64 jaar ertoe aan om elke drie jaar 
een uitstrijkje te laten nemen.
Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om baarmoe-
derhalskanker te voorkomen of al in een vroeg stadium op 
te sporen. Daardoor zullen minder mensen aan deze kanker 
overlijden.

HEB JE VRAGEN?
Voor meer informatie kun je terecht:

• bij je huisarts of gynaecoloog
• op www.bevolkingsonderzoek.be
• op het gratis nummer 0800 60 160.

Je beslist zelf of je al dan niet aan het bevolkingsonderzoek 
deelneemt. Informeer je goed. 

Surf naar 
www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker

Onderzoek voor vrouwen van 25 tot en met 64 jaar. 
Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker moedigt vrouwen van 25 tot en met 64 
jaar ertoe aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Het bevolkingsonderzoek 
maakt het mogelijk om baarmoederhalskanker te voorkomen of al in een vroeg stadium op 
te sporen. Voor meer informatie kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

Ontdek hoe ook jij  
kan deelnemen op  
www.bevolkingsonderzoek.be

TIJDIG  
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK

WIJ DOEN HET. 
EN WAT DOE 

JIJ?

Januari: de internationale maand in de strijd tegen baarmoederhalskanker
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Goed wonen
Inschrijven kan tot 8 februari 2022!!

Hulp nodig? 

• Woonwinkel Lendelede Dorpsplein 1
• Wij vragen je om in een gesloten omslag volgende zaken te 
bezorgen in de brievenbus van het gemeentehuis tav. Fanny 
Seurinck:

o Laatste twee EINDAFREKENINGEN 
(geen voorschotfacturen!!!) van het laatste jaar 
van zowel gas als elektriciteit 
(veelal gaat dit om een afrekening in mei en een 
afrekening in oktober)

o Zonnepanelen en een analoge meter: grootte van 
de omvormer (terug te vinden op het AREI attest)

o Zonnepanelen en een digitale meter: injectie 
invullen (terug te vinden op de jaarrekening)

o Jouw telefoonnummer en indien van toepassing 
je e-mailadres.

• Indien de documenten volledig zijn, wordt de inschrijving 
voor jou gedaan.
De afgegeven documenten worden na inschrijving terugbe-
zorgd samen met een bevestiging van inschrijving.

Vragen? woonwinkel@lendelede.be 
of surf naar www.west-vlaanderen.be/besparen 
of bel naar 0800 18 711 (ma t/m vr: 8u30 tot 18u).

11de groepsaankoop gas en elektriciteit Provincie West-Vlaanderen

Vanaf 2021 gelden verhoogde energiepremies voor 
Vlamingen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet 
met uitsluitend nachttarief. 
Heb je een exclusieve nachtmeter en wil je energiebespa-
rende investeringen uitvoeren? Dan kan je rekenen op extra 
financiële steun van de Vlaamse overheid. 
De Vlaamse overheid wil op die manier de verhoogde kosten 
voor gezinnen met uitsluitend nachttarief verlagen ten gevol-
ge van de gefaseerde uitdoving van het uitsluitend nachttarief 
in 2022.
Steunmaatregelen?

• Verhoogde energiepremie voor isolatie 
(dak, muur, kelder, vloer, zolder)
• Verhoogde energiepremie voor 
hoogrendementsbeglazing
• Verhoogde energiepremies voor verwarmingsinstallaties 
(warmtepomp, warmtepompboiler)
• Energielening aan 0% rentevoet

Steun voor afnemers met uitsluitend nachttarief

ACASUS
Particulieren kunnen bij Acasus terecht voor onafhankelijk advies over hun bouwproject. 
Acasus geeft advies rond nieuwbouwprojecten, maar ook bij (totaal)renovaties, sloop met 
heropbouw ... De adviseurs screenen jouw plannen of woning en bekijken waar je, door middel 
van duurzame oplossingen, winst kunt boeken in zowel comfort als budget.

058 31 06 30 - info@acasus.be - www.acasus.be

Meer info op 
www.energiesparen.be/steunmaatregelen-uitsluitend-nachttarief
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Wie komt in aanmerking?

Eigenaar, bewoner of gebruiker van een woning of kleinhan-
delspand gelegen op het grondgebied van Lendelede.

Welke voorwaarden worden gesteld?

• De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de bevei-
liging van de gehele woning of het gehele kleinhandelspand. 
Dit houdt in dat onder meer alle gevelopeningen die direct 
toegang geven tot de woning of kleinhandelspand in dezelfde 
mate moeten beveiligd worden.
• De maatregelen die wel in aanmerking komen, moeten ge-
richt zijn op de algehele verbetering van de organisatorische 
en fysische beveiliging van een woning of kleinhandelspand.
• De premie wordt niet toegekend voor de installatie van 
alarmsystemen en voor de installatie van camerabeveiliging. 
Evenmin komen in aanmerking alle ingrepen aan onbewoon-
de gebouwen of niet in gebruik zijnde kleinhandelspanden, 
alsook de gedeelten van de gebouwen die niet direct verbon-
den zijn met bewoonde of als handelspand gebruikte gedeel-
tes.

Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende 
beveiligingsmaatregelen kan gratis advies gevraagd worden 
aan de technopreventie-adviseur van de politiezone VLAS. 
Dit advies moet verplicht gegeven worden aan iedereen die 
hierom verzoekt. 

Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen 
maatregelen die in aanmerking komen voor de premie.

Hoe en wanneer aanvragen?
Er moet een aanvraagformulier voor het technopreventief 
beveiligingsadvies ingediend worden bij het gemeentebe-
stuur. De technopreventie-adviseur van de politiezone VLAS 
zal een afspraak maken met de aanvrager voor een bezoek 
ter plaatse. Er zal een adviesverslag met aanbevelingen voor 
beveiliging overgemaakt worden. Dit advies wordt bij het 
aanvraagformulier gevoegd. De aanvrager voert de werken 
binnen het jaar na datum van het adviesverslag uit. Hij ver-
wittigt de technopreventie-adviseur wanneer de werken be-
eindigd zijn. De technopreventie-adviseur komt vaststellen of 
de genomen maatregelen overeenstemmen met het gegeven 
advies en met de facturen van de uitgevoerde werken. Hij ver-
volledigt het aanvraagformulier en voegt er de facturen aan 
toe. Het aanvraagformulier wordt ingediend bij het gemeen-
tebestuur.

Bedrag en uitbetaling van de premie?
De premie bedraagt 50% van de aankoop en/of installatie-
kosten met een maximum van € 250/woning of kleinhandels-
pand. Er kan slechts 1 maal per woning of kleinhandelspand 
een premie worden toegekend. De uitbetaling gebeurt op het 
rekeningnummer van de begunstigde.

Omschrijving van de toelage 

Deze premie wordt toegekend voor de aanleg van een ge-
scheiden afvoer van afvalwater en hemelwater en niet-ver-
ontreinigd hemelwater voor bestaande, particuliere wonin-
gen. Opgelet, nieuwbouw komt niet in aanmerking omdat bij 
de bouw van een nieuwe woning een gescheiden riolering 
verplicht is. 

Welke voorwaarden worden gesteld? 

Bij het aanvraagformulier moet een kopie van de uitbetalings-
brief van Fluvius en een kopie van de factuur zitten. De uitbe-
talingsbrief van Fluvius is de brief die bevestigt dat de afkop-
pelingspremie van Fluvius zal gestort worden op een door jou 
opgegeven rekeningnummer.

Bijdrage van de toelage?

Het bedrag van de subsidie voor de aanleg van een gescheiden 

afvoer van afvalwater en hemelwater bedraagt 50% van 
de bewezen kosten boven de € 800, met een maximum van 
€ 400. 

Hoe aanvragen? 

Om van deze premie te kunnen genieten moet het aanvraag-
formulier ingediend worden bij het woonloket, samen met de 
verplichte bijlagen.
Na goedkeuring van het College van Burgemeester en 
Schepenen zal het formulier doorgegeven worden aan de 
financiële dienst voor de uitbetaling van de premie.

Wie komt in aanmerking? 

Elke woning die aangesloten is of 
aangesloten kan worden 
op het rioleringsnet. 

Gemeentelijke premie inbraakpreventie

Gemeentelijke aanvullende subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem voor hemel-
water en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen.

In de loop van de 2de helft van 2022 zullen particulieren en 
bedrijven via één online loket een premie kunnen aanvragen 
voor renovatie én energiebesparende investeringen. 

Tot dan moeten de huidige renovatiepremie en de energie-
premies van Fluvius apart aangevraagd worden. Die eenge-
maakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle 
andere gebouwen in het Vlaamse Gewest. 

De voorwaarden, procedure, bedragen ... van Mijn Verbouw-
Premie zijn nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk.

De verbouwpremie komt er aan!

Contactpersoon voor bijkomende inlichtingen 
betreffende deze premies:

Woonwinkel Lendelede- Fanny Seurinck
Dorpsplein 1 - Tel. 051 33 63 06
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Boeiend bedrijvig

Naam: ..........................................
Adres:      ..........................................

..........................................
Email:       ..........................................
Tel.:          ..........................................
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Op 1 oktober 2020 werden de eerste LENDLEEbonnen 
uitgegeven.  

1 jaar verder hebben wij 2.777 bonnen opgemaakt voor een 
waarde van € 31.595. De Lendleebon kan bij 70 handelaars en 
7 verenigingen gespendeerd worden. De lijst vindt u op onze 
website https://www.lendelede.be/lendleebon.

Ondertussen brachten de handelaars 1.560 bonnen terug 
binnen voor een waarde van € 18.505.

. 

Een jaar verder…

Handelaars, aandacht: 
de bonnen kunnen tot 3 maanden na vervaldatum binnen gebracht worden op het gemeentehuis voor uitbetaling

SPECIALE EINDEJAARSACTIE

Tussen 1 december 2021 en 31 januari 2022 zal bij aankoop van een Lendleebon van € 25 
telkens één tombolaticket uitgereikt worden.

Hoe meer geschenkbonnen je koopt, 
hoe meer kans je maakt om een geschenkmand met producten van onze lokale 

handelaars te winnen!

De trekking zal plaatsvinden op vrijdag 4 februari.
De winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden en de winnende nummers 

en namen worden ook nog eens in ’t Gazetje van Lendlee vermeld.

Op Valentijnsdag, 14 februari 2022 zullen de 10 gelukkige winnaars op het gemeentehuis uitgenodigd worden 
om tijdens een persmoment hun geschenkmand in ontvangst te nemen.

Dus niet aarzelen: verwen familie en vrienden met het eindejaar dankzij de Lendleebonnen 
en misschien verwen je jezelf dankzij een leuke geschenkmand!
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Een handelaar vertelt…

Lendeleeft nam even poolshoogte bij Mieke van Mostaert 
Fashion. Wij vroegen naar haar ervaring met de Lendleebonnen.

“Wij werken hieraan graag mee”, aldus een enthousiaste Mieke. 
“Vroeger deed Unizo ook zoiets en sedert een jaar nam de 
gemeente Lendelede het initiatief over. Ik vind dat zeer goed”
We vragen Mieke welke klanten hiervan gebruik maken.
“Ho, eigenlijk merk je dat de bons vooral als een cadeautje be-
steed worden. Zeker oudere mensen vinden het leuk om eens 
met een bon iets te kopen wat ze anders minder snel zouden 
doen. Ik vind die bon echt een ‘geestige’ cadeau. Zeker ook nu 
het eindejaar in zicht is.”

Is het gemakkelijk voor een handelaar om met die bonnen te 
werken?
“Absoluut! Het systeem zit goed in elkaar. Leuk is dat er bon-
nen zijn in coupures van € 5 tot € 20 en zo kunnen klanten een 
beetje mikken met hun bons. Wij dienen onze bons in via het 
gemeentehuis en dat staat dan snel op onze rekening. Alles 
wordt vlot afgehandeld.”

Dus, voor jou mag de Lendleebon blijven?
“Zeker. Mensen kopen dan lokaal en voor ons, met de concur-
rentie van Kortrijk en Roeselare, is dat een opsteker. Het is een 
toffe boost voor lokale handelaars in deze moeilijke tijden.
Kijk, wij zijn echte Lendeledenaars en wij willen hier niet weg-
gaan. Lendelede leeft. En het is tof dat die bonnen ook leven 
in huis brengen.”

Een klant vertelt…

Hilde Fonteyne werkt op de geriatrische afdeling van het zie-
kenhuis in Izegem. Met de corona-periode zeker geen gemak-
kelijke opgave. Maar ja, aldus Hilde, we hebben geen keuze. 
We moeten vooruit.

In deze moeilijke tijden bieden de Lendleebonnen toch wel 
een lichtpuntje. “Het is een tof systeem”, vertelt Hilde. 

“Wij gebruiken de bonnen vaak als cadeau voor mensen die 
wat ouder zijn. Dan leggen we samen om een aantal bonnen 
aan te kopen. Wat moet je kopen als mensen zowat alles al in 
huis hebben? 
Met de bonnen kunnen ze zowel naar de kapper, eens profite-
ren van een schoonheidsbehandeling, of simpelweg naar de 
Spar. De gebruiker is vrij de bonnen te spenderen naar eigen 
goesting en smaak. Dat maakt het echt een vrij geschenk dat 
je kan inzetten waar je zelf wil!”

Hilde vindt het goed dat de bonnen niet direct allemaal € 25 
of € 50 bedragen, want een bon kun je niet in twee opsplit-
sen. Met de kleinere bedragen kan je dan goed ‘mikken’ om 
precies datgene te betalen wat je nodig hebt.

“Voor mij is het duidelijk”, lacht Hilde. “Als ik niet weet wat 
te geven, dan geef ik bons. Voor de ontvanger is het dan een 
persoonlijke zoektocht hoe je het besteedt. Maar missen met 
die bons kun je nooit!”
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Natuurlijk heerlijk
De gemeente Lendelede heeft geïnvesteerd in elektrische 
dienstfietsen voor het personeel. Zo wil het bestuur het per-
soneel stimuleren korte verplaatsingen, al dan niet binnen de 
gemeente, per fiets te doen. 

Een plaatsbezoek, een huisbezoek, een vergadering bij een 
andere dienst, verplaatsingen van het gemeentehuis naar 
de sporthal of omgekeerd; voor dergelijke korte verplaatsin-
gen werd in het verleden te snel de wagen genomen. Uit een 
bevraging van het personeel bleek dat, indien er een fiets 
voorhanden was, het personeel dergelijke korte verplaatsin-
gen graag met de fiets zou doen. Daarom heeft het bestuur 4 
elektrische dienstfietsen aangekocht. Er zal een fiets voorzien 
worden aan het gemeentehuis, het sociaal huis, de sporthal 
en het DOC (bib/cultuurdienst). De fietsen zijn van Belgische 
makelij en aangekocht via een lokale handelaar. 

Voor de technische dienst investeert de gemeente in de aan-
koop van een elektrische cargofiets. Op die manier is het per-
soneel in de mogelijkheid om klein materiaal mee te nemen 
en kan de (vracht)wagen in bepaalde gevallen in de loods blij-
ven. De personeelsploeg is alvast enthousiast! 
Al is het nog even wachten op de levering van de cargofiets. 
Sowieso zal de cargofiets zichtbaar zijn in het straatbeeld 
vanaf voorjaar 2022.

Op deze manier hoopt het bestuur haar personeel te stimu-
leren om korte verplaatsingen steeds met de fiets te doen. 
De auto laten staan en meer gebruik maken van de fiets is 
een goede zaak voor het milieu maar ook voor de gezondheid 
van het personeel. Een kort bewegingsmoment in open lucht 
zorgt voor extra focus nadien. Een mooie win-win!

Elektrische dienstfietsen

01/01 - 03/01 - 18/04 - 02/05 - 26/05 - 06/06  
11/7 - 21/07 - 15/08 - 31/10 - 01/11 - 2/11  

11/11 - 12/11 - 26/12 - 27/12 - 31/12

SLUITINGSDAGEN IVIO 
VOOR 2022
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Wist je dat de naam Lendelede afkomstig is van lindenheuvel?
Op de heuvel waar de gemeente zich vestigde, stond vroeger 
een stel linden als herkenningspunt. Oude bomen vertellen 
vaker verrassende verhalen over het verleden van een ver-
vlogen locatie. Een legendarisch stadsverhaal, een vergeten 
techniek of historisch landgebruik. De erfgoedwaarde van so-
litaire, emblematische bomen kan nauwelijks overschat wor-
den. Bovendien bepalen en kleuren ze het landschap. 

Via het project Bakens van bomen wil Leiedal die markante 
bomen als Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst in de 
verf zetten. Dat vraagt om medewerking!

Ook jij krijgt de kans om zo’n boom te selecteren. Laat op 
www.leiedal.be/bakens-van-bomen weten welke boom voor 

jou een bijzondere (beeld)waarde heeft, dan trekken wij er in 
het voorjaar van 2022 opnieuw op uit, op zoek naar de leuk-
ste verhalen achter de ingezonden bomen. 

Bakens van bomen

Kookworkshop Samentuin

Op dinsdag 23 november ging er een kookworkshop door rond ‘vergeten 
groenten’. Dit was een initiatief tussen het OCMW en ’t Kringske Izegem 
(Vereniging waar Armen het Woord nemen).  

De tuiniers van de Samentuin waren ook van de partij.  

De workshop werd gegeven door Michel Gonzaga, ecokok van Velt die samen 
met de genodigden een vegetarische menu klaarmaakte. 

Hierbij werden enkel biologische en ‘vergeten’ groenten gebruikt, denk maar 
aan pastinaak, knolvenkel, aardpeer, warmoes en rammenas. 
Het was een geslaagde en lekkere middag!
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Zeker veilig
In functie van de verkeersveiligheid doet PZ Vlas op regel-
matige basis snelheidsmetingen in verschillende straten van 
Lendelede.

Op onderstaande grafieken lees je de recentste snelheids-
metingen van de Hulstemolenstraat en de Rozebeeksestraat, 
waar de maximumsnelheid 50 km/u bedraagt.

In de Hulstemolenstraat zien we dat er net geen 8% overtre-
dingen worden gemaakt, in de Rozebeeksestraat ligt dit cijfer 
hoger namelijk op 12,5%.

Aan de hand van deze cijfers wordt in samenspraak met de 
politie gekeken of er al dan niet maatregelen genomen moe-
ten worden. Dit kunnen mobiele controles zijn of, als het aan-
tal overtredingen te hoog blijft, structurele ingrepen aan de 
rijweg.

Maar het blijft wat het is: elke overtreding is er een te veel 
en geeft kans op risico’s voor zwakke weggebruikers. Winst 
maak je nauwelijks als je opeens 60 of 70 km/u haalt. Je moet 
toch stoppen bij een zebrapad, een kruispunt, eventueel een 
rotonde. Slecht voor het verbruik, slecht voor het milieu en 
gevaarlijk voor anderen zonder winst voor jezelf. 

Iets trager gaat ook!

Hulstemolenstraat

Rozebeeksestraat
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CO in jouw huis? Doe de test.

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

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

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

1. Ik zie zwarte roetafzetting op het verwarmingstoestel, de muur of het plafond.    r 

2. Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel het laatst onderhouden is door een vakman.   r

3. Ik heb een toestel op gas en ik zie gele of oranje vlammen in plaats van blauwe vlammen   r

4. Ik zie vochtdruppeltjes op de binnenkant van de ramen en ervaar veel vocht in de woning.   r

5. Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn onrustig of vallen zelfs flauw.    r

6. Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken.   r

7. Ik en mijn huisgenoten of bezoekers hebben bovenstaande gezondheidsklachten op hetzelfde moment r 

8. Ik merk dat bovenstaande gezondheidsklachten verminderen als ik verlucht of naar buiten ga.  r

Resultaat
Heb je het vakje aangeduid van roetafzetting (1), onderhoud (2) of de gele vlammen (3)? Laat je verwarmingstoestel, 
boiler of schouw controleren door een vakman. Op www.veiligverwarmen.be vind je een lijst met erkende vakmannen.

Heb je meerdere vakjes aangevinkt? Dan is er mogelijk CO-gas in je woning. Zorg onmiddellijk voor voldoende verluchting 
en laat je verwarmingstoestel, warmwatertoestel en schouw onmiddellijk controleren door een erkende vakman.

Heb je gezondheidsklachten? Raadpleeg je huisarts.                        Meer info: wonenvlaanderen.be/CO 

De Druglijn is er voor al je vragen over drank, drugs, pillen, 
gamen en gokken. Op de website van De Druglijn test je jouw 
kennis en check je hoe riskant jouw gedrag is.

Doe de kennistests
Drank, drugs, pillen, gokken, surfen, gamen... iedereen doet 
wel iets. Maar wat zijn nu exact de effecten en risico’s? Wat 
weet je over het product dat je gebruikt en wat het met je 
doet? Check jouw kennis met de kennistests.

Doe de zelftests
Vraag je je af hoe riskant jouw gebruik is? Stel je jezelf wel 
eens de vraag: “Hoeveel is eigenlijk te veel?” Doe dan één of 
meer van de zelftests voor volwassenen. Er zijn ook drie tests 
voor minderjarigen (alcohol, gamen en cannabis). Gewoon 
een aantal antwoorden aanklikken en je krijgt meteen advies. 
Snel, eenvoudig en volledig anoniem.

Heb je door de test vragen of bezorgdheden over jouw gebruik?
• Contacteer De Druglijn via het formulier dat opent na het      

invullen van de test.
• Bel 078 15 10 20 (maandag tot vrijdag van 10u tot 20u).
• Chat op www.druglijn.be 
   (van maandag tot vrijdag van 12u tot 18u).

Drank, drugs, pillen, gokken, surfen, gamen... ? Test jezelf.

Surf naar www.druglijn.be/test-jezelf
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 Bibliotheek

Graag uit

Noteer in jullie agenda alvast de start van de poëzieweek: op 
27 januari 2022 is het gedichtendag! Deze tiende editie krijgt 
‘natuur’ als thema. 
Het voorbije jaar hebben we met zijn allen opnieuw de natuur 
(her)ontdekt: onze achtertuin, de schoonheid van beken en 
bossen, een huismusje dat we niet meer zagen of hoorden, 
onze vierkante meter tuin, de geraniums op ons balkon….

Tijdens de Poëzieweek laten we ons verrassen door lieve-
heersbeestjeswoorden, slingerplantzinnen en varenverzen. 
En er wacht een kleine verrassing voor de bezoekers tijdens 
de poëzieweek. 

 

Poëzieweek 

VERKOOP AFGEVOERDE TIJDSCHRIFTEN
Na de verkoop van de afgevoerde volwassen boeken organiseren we in januari een verkoop van tijdschriften. 

Het gaat over de jaargangen van 2015-2019. Je betaalt € 1 per jaargang. 

Alvast een opwarmertje: 

Het bos
ik ken de warmte van het bos en ook de kilte

het wild gewoel van storm en wind en ook de stilte
ik loop er graag en telkens voel ik dat de geuren

van plant en boom en blad, m’n grijze denken kleuren

Toon Hermans

De Week van de Bibliotheek
 
We kijken heel tevreden terug naar de verwendag tijdens het Weekend van de Klant en de voorstelling van Marcel Vandemaele 
tijdens de Week van de Bibliotheek. 
Om de droge keel van de mondmaskers weg te spoelen, konden de bezoekers tijdens onze verwendag een biertje van ’t Brouwkotje 
proeven. Verder was er kleur-en stijladvies en kon je je nagels laten lakken om komaf te maken met de coronalook. Bij een aperi-
tiefhapje konden bezoekers ook inspiratie opdoen voor een feestje thuis. De kinderen maakten zelf hun feestoutfit: armbanden, 
strikje, das … 
Wat werd er ook gelachen met de sappige volksverhalen van Marcel Vandemaele!  Bedankt aan de aanwezigen om er een gezellige 
editie van te maken. In de collage hieronder kunnen jullie meegenieten van deze activiteiten. 
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 Cultuur

een organisatie van de cultuurdienst van Lendelede

De Koers. Ons Leven.
Carl Berteele & Geert Vandenbon

Donderdag 31 maart 2022 - 20u
in aanloop van de Ronde van Vlaanderen die 

3 dagen later zal plaatsvinden

GC Den Tap - Lendelede

Carl Berteele is sinds 1993 de stem van de koers op Sporza-radio. Soms helder en warm 
vanuit de studio, vaak trillend op de motor op dokkerende kasseien, of zwetend op een 
knotsgekke col. Of het nu de Tour is, het WK of Vlaanderens Mooiste, als geen ander ana-
lyseert Carl pijlsnel de koers en wat er omheen gebeurt. Met passie, een rijke taal en altijd 
to-the-point. 25 jaar koers vanop de eerste rij levert een schat aan verhalen en anekdotes 
op. Bekende koershistories maar zeker ook verborgen weetjes, duistere intriges ver weg 
van microfoon of camera, of gewoon het verhaal van de mens in de renner. 

Geert Vandenbon werkte meer dan 20 jaar achter de schermen van de Ronde en is 
o.m. mede-stichter van het Centrum Ronde van Vlaanderen en uitgever van wielerboeken
en schrijft hij - voornamelijk - over de Ronde. Daar bovenop is Geert ook gitarist/liedjes-
maker. Onder meer aan de zijde van Michel Wuyts in ‘Dag & Nacht Koers!’. Rest er wat tijd,
dan trekt hij Vlaanderen rond met ‘De Ronde Leeft’, een lezing over de geschiedenis van
Vlaanderens Mooiste.

In ‘De Koers. Ons Leven’ rijdt Geert in het wiel van Carl en lardeert hij Carls vertelsels 
met fijne luisterliedjes. Nu eens over koers, dan weer een leuke cover die de verhalen 
verrijkt. 
In ‘De Koers. Ons Leven’ brengen verhalen en liedjes hen tot de essentie van hoe 
koers zin gaf aan hun leven. Wielersport als onuitputtelijke inspiratie.

Inkom: 8 euro (voorverkoop)
(10 euro aan de deur)
1 drankje inbegrepen

inschrijven / kaarten via de webshop
(www.lendelede.be/webshop) 

of bij de cultuurdienst 
(A. Dassonvillelaan 3 - 051 31 58 70)

Terugblik op het seniorenfeest van maandag 15 november

De senioren van Lendelede hebben kunnen genieten 
van een prachtige namiddag met optredens van o.a. 
Gene Thomas, Eddy Herman, Showballet Showcase,

en accordeonist Thomas Julian.

Carl Berteele is sinds 1993 de stem van de koers op Sporza-radio. 
Soms helder en warm vanuit de studio, vaak trillend op de motor op 
dokkerende kasseien, of zwetend op een knotsgekke col. Of het nu de 
Tour is, het WK of Vlaanderens Mooiste, als geen ander analyseert Carl 
pijlsnel de koers en wat er omheen gebeurt. Met passie, een rijke taal 
en altijd to-the-point. 25 jaar koers vanop de eerste rij levert een schat 
aan verhalen en anekdotes op. Bekende koershistories maar zeker ook 
verborgen weetjes, duistere intriges ver weg van microfoon of camera, 
of gewoon het verhaal van de mens in de renner.

In ‘De Koers. Ons Leven’ rijdt Geert in het wiel van Carl en lardeert hij 
Carls vertelsels met fijne luisterliedjes. Nu eens over koers, dan weer 
een leuke cover die de verhalen verrijkt.

Inkom: € 8  (voorverkoop) (€ 10 aan de deur)
inschrijven / kaarten via de webshop (www.lendelede.be/webshop)
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 Sport

Vernieuwde looppiste

Sinds half oktober is de looppiste weer helemaal tiptop in 
orde. Na de werken voor extra verlichting rond de piste en de 
voetbalverlichting op veld 1 was de piste in een slechte staat. 

Nu is ze (eindelijk) aangepast: het oude grind werd verwij-
derd, samen met de grote brokstukken en stenen die los kwa-
men te liggen. Een nieuwe laag brique pilé werd aangevoerd 
en zorgvuldig uitgestrooid. 

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar het resultaat mag er 
zijn! De piste is weer klaar voor uren loopplezier! 

NATUURLOOP
Op 20 november werd weer gelopen, geblazen, gepuft, gezweet tijdens de Natuurloop. 

Een leuk, sportief en sociaal evenement dat de conditie op peil houdt! Volgend jaar weer op de afspraak?

Terugblik sportieve activiteiten herfstvakantie
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 Jeugd

Het najaar mocht er zeker zijn....
Dag van de Jeugdbeweging

Knutselkamp

De Sint op bezoek



De volgende OCMW- en gemeenteraden zijn gepland op 
donderdag 27 januari, 24 februari en 24 maart 2022.  

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling:  woensdag 9 maart 2022  

 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: 

zaterdag 1 januari 2022
(Er is geen maaltijdbedeling)

 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

        


