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VT LENDELEDEVERENIGINGSNIEUWS

11u U10 / Wevelgem
11u30 U12 / Izegem Ingelmunster
10u dribbelfestival
10u45 U13 / Torhout
1ste elftal / Bissegem

KFC LENDELEDE
9 april 

10 april 

16 april

Is fotografie ook uw hobby en passie? Wil je
graag bijleren? Foto's aan de rest van de
wereld tonen zonder blozende kaken te
krijgen? Door aan te sluiten bij onze fotoclub
‘FOTOVRIENDEN LENDELEDE’ kan je uw foto's
naar een hoger niveau tillen. 
In alle vriendschap helpen wij elkaar om er
pareltjes van te maken. We komen iedere
eerste donderdagavond van de maand samen
om 19u30 in het 'Trefpunt'.

Jaarlijks plannen wij ook enkele geleide foto
wandelingen en workshops. Door aan te
sluiten ben je ook automatisch lid van
Breedbeeld, dit is het Centrum voor
Beeldexpressie (https://breedbeeld.org/). 
Dit is een overkoepelend orgaan voor alles
wat fotografie en filmkunst betreft, verenigd
in Vlaanderen en erkend is door de officiële
instanties. Door lid te worden van de fotoclub ben je
zeer goed verzekerd bij alle activiteiten die de
fotoclub inricht. Elk betalend lid wordt gedekt door
een verzekering van Ethias. Het individueel lidgeld
bedraagt € 30 per jaar en per lid of € 50 per koppel,
jongeren vanaf 16 tot 20 jaar betalen € 20 per jaar .
Bijkomende informatie en inlichtingen kunnen jullie
verkrijgen op fotovrienden.lendelede@gmail.com 
of eric@kiekmaar.be.

FOTOVRIENDEN LENDELEDE
7 april 
9 april

 
10 april

15 april
16 april 

20u45 recrea dames / Zwevegem
9u U13 jongens / Torhout
9u volleytoer / Izegem
11u U13 meisjes / St.Joris
18u30 Dames A / Waregem
20u Dames B / Waregem
9u U15 meisjes / Vlamertinge
11u U15 meisjes / Koekelare
11u U13 meisjes  / Ieper
16u30 Heren A res / Gistel
18u Heren A / Oudenburg-Gistel
19u U15 jongens / Porperinge
20u30 Lendelede / Lichtervelde
Bekerfinale

SENIORENTURNEN
Wij zijn een groepje “senioren” (mannen en
vrouwen, vijftigers tot tachtigers) die turnen
en zo proberen ons lichaam soepel en gezond
te houden in een goede groepsgeest.
Wij turnen samen in een ontspannen sfeer.
Onder een deskundige begeleiding krijgt je
lichaam een “onderhoudsbeurt”. Iedereen
doet mee volgens zijn of haar mogelijkheden.
Er zijn 3 periodes, januari tot Pasen, Pasen tot
eind juni, september tot het eindejaar. Dit gaat
door op dinsdagmorgen van 8u30 tot 9u30 in
de sporthal. De deelnameprijs bedraagt tussen
€ 20 en € 30 per periode, naargelang het
aantal beurten tijdens de periode. Probeer
eens, een proefles is gratis! Kom gerust eens
langs of neem contact op met Luc
Vanhoenacker (051 308132 of 0470 513312).



Op dinsdag 29 maart start een nieuw seizoen
"fietsen rond oes deure". Iedereen is welkom.
We verzamelen iedere dinsdagavond (laatste
rit is op 13 september) aan de cafetaria van
de sporthal voor een begeleide rit aan een
gemiddelde van 20km per uur. 
Ook dit jaar zijn mensen met een elektrische fiets
welkom. We rijden in 2 groepen, de sportieve
fietsers starten om 19u00, de elektrische fietsers
om 19u15. Kwb-leden betalen € 1 per rit, 
niet kwb-leden € 3/rit. KWB-leden kunnen 3x een
activiteitsbon indienen. 
Voor meer informatie kan 
u terecht bij An Vandeputte 
via mail: vdptje@gmail.com

GEZINSBOND rommelmarkt 12 JUNI 2022
Inschr�ven via :

rommelmarkt@gezinsbondlendelede.be
of 0476/ 68 60 21

5 euro per 5 lopende meter
 

Ontdek van 1 tot 30 april 2022 de TENTOONSTELLING
‘TAPIJTSGEEST’ in de bibliotheek. De expo Tapijtsgeest
neemt je mee naar de wereld van schietspoelen,
(thuis)wevers, kartonkappers en bobijnopzetters! 
Vijftien tentoonstellingsdozen nemen je mee naar de
hoogdagen van de tapijtindustrie in Zuid-West-
Vlaanderen. Kies je doos, laat je zintuigen prikkelen en
ontdek. Wevers en bobineuses vertellen je straffe
verhalen over het leven binnen en buiten de fabriek. 

KWB
FIETSEN ROND OES DEURE
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