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INKOM: € 8       GC Den Tap Lendelede

Carl is sinds 1993 de stem van de koers op Sporza-radio. Soms vanuit de studio, maar
nog veel vaker van op de motor in het peloton. Een kwarteeuw koers van op de eerste
rij levert een schat aan verhalen en anekdotes op. Van bekende koershistories tot
verborgen weetjes. 
Ook Geert Vandenbon komt langs. Hij werkte meer dan twintig jaar achter de schermen
van De Ronde van Vlaanderen en is onder andere medestichter van het Centrum dat
aan de Ronde gericht is. Hij geeft ook wielerboeken uit en schrijft over 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.

Inschrijven kan op de cultuurdienst of via de webshop van Lendelede

Donderdag 31 maart 2022 - 20u
in aanloop van 

de Ronde van Vlaanderen die 
3 dagen later zal plaatsvinden

Carl Berteele 
& Geert Vandenbon

De Koers. Ons Leven.



VT LENDELEDEVERENIGINGSNIEUWS

KH KUNST & EENDRACHT
Op zondag 27 maart kan je terecht in het DOC
voor een instrumentenvoorstelling. 
Kon. Harmonie Kunst & Eendracht nodigt alle
kinderen van het eerste en tweede leerjaar
uit om te komen genieten van een klein
concertje. Achteraf mogen ze ook zelf eens
proberen om een instrument te bespelen. 

9u15 - U17 / Hulste
11u - U10 / Moorslede
13u30 - U13 / Dottegnies 
19u30 - beloften / Hooglede
9u15 - U17 / St.El.Winkel
10u - U9 / Ledegem
13u - U12 / De Ruiter
15u - U15 / Kortemark
20u30 - 1° elftal / Aalbeke

 

KFC Lendelede

26 maart  

 27 maart  

 2 april 
 

3 april 

9u Vlamertinge / U11 meisjes 
halve finale beker in Schiervelde
15u30 U17 meisjes / Torhout 
halve finale beker in Schiervelde
9u volleytoer 2B / Floralux Dadizele
11u Brugge / U13 jongens 
halve finale beker in Schiervelde
16u30 Heren A res / Wingene
18u Heren A / Wingene
9u volleytoer 2B / Avelgem
9u volleytoer 2.0 / Gullegem
11u U17 meisjes / Torhout
11u U13B meisjes / Ruiselede
13u30 U15 jongens / Kortrijk
17u30 Dames res / Ingelmunster
19u Dames / Ingelmunster
9u U15A / Roeslare
11u U15B / Ingelmunster
11u U13A / Wevelgem

KFC LENDELEDE
26 maart 

1 april 
2 april

Zaterdag 2 april 2022 
KFC LENDELEDE SPORT 
KFC AALBEKE SPORT 

VIP-Lunch voor de
wedstrijd 
€ 59,00 per persoon
zaal Lindelei,
Stationsstraat 21
start stipt om 17u30

Inschrijven tegen uiterlijk 26 maart 
bij Chris Cornelissen  

0496/236760 of mail naar
Chrisc@nmcworks.com  



JEUGD

Openschool Prizma Middenschool
Op 23 april mag onze school eindelijk weer eens haar deuren
openzetten voor het grote publiek. 
Graag tonen we jullie wat onze school te bieden heeft voor jongeren
uit de eerste graad van het middelbaar onderwijs.
Naast de professionele uitleg van het personeel zetten ook onze leerlingen
graag hun beste beentje voor.

CULTUUR

OKRA

sport-spel en/of creakamp lager en kleuter 
 4 - 8 april
danskamp 10-16 jarigen 11 - 15 april
sportmix 10-16 jarigen 11 - 15 april

Zin om je kind een leuke paasvakantie te geven?
Schrijf dan nog snel in via de webshop voor 1
van onderstaande kampen.

Kampen paasvakantie

De Buitenspeeldag is een dag om televisie,
computer en tablet uit te schakelen en massaal
buiten te spelen. 
Op woensdag 20 april 2022 gaat de 15e editie
van de Buitenspeeldag door. 
De gemeentelijke jeugd- en sportdienst en
‘samen tuin’ willen die dag niet zomaar voorbij
laten gaan. 
Wil jij erbij zijn? Kom van 13u tot 17u
meespelen in het Patrijzenbos. Inschrijven moet
via de webshop.

Buitenspeeldag 20 april 2022

ROEFEL
Zaterdag 25 juni 2022

KUNSTENAARS GEZOCHT

De lokale ‘Buren bij Kunstenaars’ in Lendelede zal plaatsvinden 
op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022.

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

De expo zal plaatsvinden in GC Den Tap van Lendelede.

Ter info: Vanaf september 2022 wordt ‘100 jaar Vermeersch’ gevierd. 
Tijdens ‘100 jaar José Vermeersch’ (1922-1996) zullen tal van initiatieven
het unieke belang van de Belgische keramist/kunstenaar in de kijker
plaatsen. 
De deelnemende kunstenaars worden gevraagd om een werk te maken
geïnspireerd op de figuur van José Vermeersch. Meer nieuws volgt.

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



Binnenkort
21 maart:
                   
22 maart: 
24 maart: 
25 maart: 
                   
26 maart: 
27 maart: 
                        
                   
                 
28 maart:
31 maart: 
                 
1 april:      
                   
                   
2 april:     
4 april: 
4 - 8 april:

Gezinsbond - Grootouderfeest - Den Tap
Okra - Fietstocht 35km - DOC
Neos - kaarten en rummicub - Lindelei
Okra - kaarterskampioenen - Lindelei 
Okra - linedance - sporthal
KVL Vinken - groentenkaarting
KVL Vinken - groentenkaarting
Chiromeisjes - appelverkoop
Kon.H. Kunst & Eendracht -      
instrumentenvoorstelling
KVL Vinken - groentenkaarting
Okra - wandeltocht 4 of 8 km - DOC
Cultuurdienst – Carl Berteele
“De koers mijn leven” - Den Tap
Okra - linedance - sporthal
Kon.Harmonie Kunst & Eendracht
meerkeuzekaarting - Trefpunt
KFC Lendelede - etentje - Lindelei
Okra - fietstocht 35km - DOC
KFC Lendelede - profstage

Ben je een organisator en wens je jouw activiteiten te delen met de Lendeleedse bevolking, mail naar
binnenstebuiten@lendelede.be en we zorgen dat dit opgenomen wordt in dit infokanaal. 

| GRATIS | 
Vergeet je identiteitskaart niet mee te brengen

Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale handelaars, dat is de
bedoeling van de ‘Ik koop lokaal’-campagne. Om deze campagne
kracht bij te zetten, zijn we op zoek naar ambassadeurs voor deze actie
in 2022. Ben jij een lokale handelaar en wil je deze campagne mee een
gezicht geven? Stel je dan snel kandidaat via www.ikkooplokaal.be! 
Elke lokale, zelfstandige West-Vlaamse handelaar die zich geroepen
voelt om lokaal kopen in de kijker te zetten, kan hier aan deelnemen.

Word ambassadeur van de ‘Ik koop lokaal’-campagne


