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VINKENZETTING

NEOS

OKRA

SAMANA

SAMANA

FOTOVRIENDEN

 

Op donderdag 16 juni gaat Samana op halve-
dag reis, met een liftbus, naar de struisvogel-
boerderij Schobbejaks Hoogte te Aarsele. We
worden er ondergedompeld in de wondere
wereld van de struisvogel en genieten er van
struisvogelcake en proevertjes. We sluiten onze
uitstap af in Brasserie Marie te Hulste met een
gevarieerde broodmaaltijd. Vertrek 13u30 aan
het D.O.C. Deelname in de kosten € 40.

maandag 13 juni: crea - Lindelei
                                wandelen & fietsen - DOC
vrijdag 17 juni: wandelen - DOC
                            line dance - sporthal
maandag 20 juni: wandelen & fietsen - DOC

donderdag 16 juni: ledenvergadering
donderdag 23 juni : fietsen & wandelen

maandag 13 juni
zondag 19 juni
donderdag 23 juni: 
Kortrijksestraat verkeersvrij 
tussen 8u15 en 10u15.

dinsdag 14 juni: kaarting  - GC Den Tap

 

Kom bloed geven op woensdag 15-06-2022 van
17u30 tot 21u in OC Den Tap, Pastoor De
Beirstraat 1. Maak altijd een afspraak om te
doneren! 
Dit kan telkens via donorportaal.rodekruis.be 
of via het gratis nummer 0800 777 00. 
Breng zeker je identiteitskaart mee!

dinsdag 21 juni : kaarting - Samana

donderdag 23 juni

LANDELIJKE GILDE

VERENIGINGSNIEUWS

Zondag 19 juni is er een eucharistieviering voor
de overleden leden sinds de corona. Dit zijn:
Francine Manhaeve, Eric Dupont, Jozef Tanghe,
Roger Vangheluwe, Jeanne Hugelier, Jacquline
Bouverne, Michiel Naert, Georgette Remmerie,
Georges Kinsabil, Brigitta Bossier, Ninette
Depaepe, Gaston Verfaillie, Eric Lagrou, Yvette
Deklerck, Arthur Declerck, Christiana  Vanden-
bulcke, Marie-Louise Vanoutrijve, Hubert
Couckhuyt, Madeleine Verbeke, Erna Declerck,
Stephaan Parmentier, Willy Opsomer, Anna
Vanneste, Hendrik Leplae, Roger Delecluyse,
Marcel Debrabandere, Jozef Deplancke, José
Vandaele, Roger Kesteloot, Freddy Delreu, Alma
Verstraete en Jozef Demets. 
Okra doet een oproep aan de familieleden om
zoveel mogelijk aanwezig te zijn om 9u in de
Sint - Blasius kerk.

vrijdag 1 juli: Frezefret

Braderie
15-16-17-18 Juni 

OKRA

ONS PENSIOENTJE

BLOED GEVEN



vrijdag 8 juli: inzet congé
26 - 30 augustus: Lendelede kermis

9 - 11 september: statiekermis
17 september - 13 november: 100 jaar Vermeersch

SAVE THE DATE

ROEFEL

Meer info kan je vinden op de website van
Lendelede of volg alles op de facebookpagina

Lendeleedse jeugd

VACATURE

het ouderlijk gezag hebben over het kind
samen met het kind naar de gemeente gaan
voor de aanvraag
een pasfoto van het kind bijhebben.

Vertrekt u binnenkort op reis?
Vergeet niet om tijdig uw reisdocumenten 
(reispas, Eid, KidsID, internationaal rijbewijs..)
aan te vragen bij de dienst burgerzaken.
Om een Kids-ID aan te vragen bij uw gemeente,
moet u :

We raden aan dat minderjarigen die alleen
reizen of met één van hun ouders, een
schriftelijke toestemming bij zich hebben van
beide ouders of van de ouder die hen niet
vergezelt, voorzien van gelegaliseerde
handtekeningen.

Opgepast! 
In juni is de dienst burgerzaken 
nog iedere zaterdag open. 
Tijdens de maanden juli en 
augustus is de dienst gesloten op zaterdag.

Op zaterdag 25 juni gaat
Roefel door. 
Tijdens Roefel nemen 200
kinderen deel aan
activiteiten aangeboden
door zelfstandigen,
organisaties en
verenigingen. 
Wees die dag extra alert in
het verkeer, zodat de
enthousiaste kinderen zich
veilig door de gemeente
kunnen verplaatsen. 

OP REIS



OP STAP DOOR LENDELEDE

Op woensdag 28 september organiseert de
cultuurdienst van Lendelede opnieuw een
daguitstap naar de kust voor senioren.

Wat staat er op het programma? 
Een bezoekje aan Plopsaland De Panne, een
verzorgd middagmaal en een grandioze show
in het theater van Plopsaland met optredens
van o.a. niemand minder dan Willy Sommers,
Laura Lynn en Paul Bruna.

De kostprijs voor dit alles (bus, middagmaal,
show, ...) bedraagt slechts € 45.

Inschrijven kan bij de cultuurdienst
(A.Dassonvillelaan 3 - tel 051 31 58 70)

De plaatsen zijn beperkt !

Felix is de fiere winnaar van
de inzendingen die
binnenkwamen in mei.
Felix heeft tijdens de
wandeltocht van 3 km de
foto's perfect in volgorde
kunnen plaatsen. 
Ook Jutta Reynaert-
Vancauwenberghe had in
mei de correcte oplossing.
Daarom krijgt Jutta ook
een Lendleebon van € 10. 

Iedere maand maken 2 deelnemers kans op een
Lendleebon. Wil je op zoek gaan naar de foto's
op de wandeling van 3 of 5,2 km, haal de flyer
bij de cultuurdienst of in de bibliotheek. 

Speelplein Jakkedoe
Inschrijvingen zijn reeds lopend.  Dit kan via de webshop van de gemeente. 
Voor de uitstappen, kookdagen, en Franse sport- en speldagen, het musicalkamp en de frietjesdag
moet je inschrijven via 'inschrijvingen activiteiten'.  Deze moeten ook direct betaald worden. 
Voor de losse dagen moet je een plaatsje reserveren via het tabblad 'BKO'. 
Daarvoor volgt de factuur achteraf.

Mail je activiteit door naar cultuur@lendelede.be. 
We zorgen dat die opgenomen wordt in de vrijetijdskalender die je kan vinden op de
gemeentelijke website. 

Tijdens de speelpleinwerking worden de kinderen
in- en uitgecheckt met een badge. Indien je kind
nog geen badge heeft of die verloren is, kan je
vooraf bij de jeugddienst terecht om nog een
badge aan te maken, zo verloopt de start van de
speelpleinwerking voor iedereen vlotjes.


