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BINNENKORT
19 april:

 
20 april:
 
21 april: 

22 april: 
23 april:

26 april: 

28 april: 

29 april: 

1 mei:

Seniorenturnen - Sporthal 
Jeugdauteur voor lagere school, 
org. Bibliotheek - Lindelei
Kaarting Samana - Trefpunt
Fietstocht halve dag Okra 55+
Buitenspeeldag 
Kaarting Neos - Lindelei
Fietsen en wandelen Neos 
Gemeenteraad
Fuif KFC Lendelede - Jeugdhuis
Fietslabelactie - DOC
Openschooldag Prizma Middenschool
Seniorenturnen - Sporthal 
Kaarting Neos - Trefpunt
Lentefeest Okra 55+ - Lindelei
Fietsen en wandelen Neos 
Line dance Okra - Sporthal
Lokale helden - Jeugdhuis Skalul
Etentje Chirojongens - Den Tap

IK KOOP LOKAAL
Voor de ‘ik koop lokaal’-ambassadeurscampagne
2022 stelden 4 handelaars zich kandidaat:
Globus Bazar, Talona, Apotheek Kasteelstraat en
Optiek Flamey. 
Vanaf nu is het aan jullie om tussen 13 april en 10
mei te stemmen op en te stoefen met uw favoriete
winkelier. Stemmen kan op www.ikkooplokaal.be.
Stoefen via sociale media : Like ‘ik koop lokaal’ op
Facebook en Instagram, maak leuke ‘stoef’-foto’s en
post deze op de Facebookpagina van ‘Ik koop lokaal’
of op je publiek Instagramprofiel. Vernoem
@ikkooplokaal en de winkel en gebruik de hashtag
#ikkooplokaal! Win leuke prijzen: 3 weekendjes weg
en geschenk-bonnen om lokaal te kopen.

Alle openbare diensten
 zullen gesloten zijn op

Paasmaandag 18 april
 

Veel mensen denken dat je of wel creatief bent 
ofwel niet creatief kan worden. Absoluut niet waar! 
Hoe word je creatiever? En hoe train je dat? 

Vrijdag 22 april om 14u én om 19.30u. 
Toegang gratis. 

Inschrijven via: bibliotheek@lendelede.be 
met vermelding namiddag of avond. 

of via 051 /30 06 15.

http://www.ikkooplokaal.be/


VT LENDELEDE

18u30 - U12 / De Ruiter
19u - U17 / St.Eloois-Winkel
9u15 - U17 / Desselgem
9u30 - U8 / Rumbeke
9u30 - U8 / Ledegem
10u - U9 / Oostrozebeke
13u30 - U15 / Gits
15u - 1° ploeg / Wevelgem
19u30 - beloften / Poperinge

20 april 

23 april 

24 april 
29 april 

KFC LENDELEDE

Meiavondwandeling naar Dadizele.
Vertrek om 18u15 aan DOC. H. Mis om 21u in
de Basiliek. Voor de wandelaars gratis vervoer
naar Lendelede om 23u. 

PASAR

Lentefeest - Okra 55+
Donderdag 28 april om 14 uur in de zaal
Lindelei “ SAMEN OP DE KOFFIE”. Opnieuw
een heerlijke babbelnamiddag met koffie en
een stukje taart. Daarna nog heerlijke muziek
en de mogelijkheid om een drankje te kopen.
Gratis, vooraf inschrijven bij uw contact-
persoon of bij Ann Verheye VOOR 23 april.
Enkel voor LEDEN van OKRA-Lendelede. 

OKRA

VINKENZETTING
Zondag 24 april, Kortrijksestraat verkeersvrij
tussen 8u15 en 10u15.

PRIZMA MIDDENSCHOOL

VERENIGINGSNIEUWS

GEZINSBOND rommelmarkt 12 JUNI 2022
Inschr�ven via :

rommelmarkt@gezinsbondlendelede.be
of 0476 68 60 21

5 euro per 5 lopende meter

21 april 
23 april 

 24 april 

20u45 - recrea dames / Elckerliekske
13u30 - U15 jongens / Ingelmunster
17u30 - Damens B res / Bissegem
19u - Dames B / Bissegem
11u - U15 meisjes / Tielt
11u - U13 meisjes / Waregem

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.

mailto:rommelmarkt@gezinsbondlendeled.be


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. 

FEEST VAN DE SPORT

Vrijdag 13 mei 2022 organiseert de sportraad een feest voor alle sporters van
Lendelede. Door de coronacrisis zijn de laatste 2 kampioenenhuldes niet kunnen
doorgaan, daar willen we met dit feest van de sport verandering in brengen. Elke
sportclub zal binnenkort aangeschreven worden met de details over dit feest, maar
elke sporter uit Lendelede mag deze datum alvast in zijn of haar agenda noteren.
Kampioen of geen kampioen, iedereen welkom! 

Werd jij kampioen of ken jij iemand die de afgelopen 2 jaar kampioen werd in iets?
Laat het zeker weten aan de sportdienst, voor 1 mei 2022. 


