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Roefel zal doorgaan op
zaterdag 25 juni. 
Inschrijven voor een
plaatsje kan via de
webshop van de
gemeente vanaf 16 mei.
Keuze van de activiteit zal
doorgaan op woensdag 25
mei in het Trefpunt vanaf
16u.

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

facebookpagina Lendeleedse jeugd



VINKENZETTING

NEOS

KOOR SONORE
Sonore is een dynamisch vierstemmig gemengd
koor dat niet alleen bewerkingen zingt van
popsongs maar ook gospels. Daarmee is het één
van de weinige gospelkoren in Vlaanderen. Het
koor verwierf bekendheid tot ver buiten de
grenzen van Lendelede en verzorgde al meer
dan 50 concerten, laatst nog op 13 mei in de
basiliek van Halle. Daarnaast luisterde Sonore
tientallen andere vieringen op. Wil je ons aan
het werk zien? Op 18 juni luisteren we een
huwelijksviering op in de kerk van Lendelede. 
Nieuwe leden zijn steeds welkom! 
Onze repetities staan open voor 
iedereen vanaf 16 jaar. Neem 
contact op via info@koorsonore.be.

OKRA

SAMANA

WIELERWEDSTRIJD

Werelddag zonder tabak
dinsdag 31 mei

Donderdag 19 mei is er bedevaart naar Koksijde
waar we samen met onze pastoor E.H. André
Kabila eucharistie vieren in de O.L. Vrouw ter
Duinenkerk. Vertrek om 13.30 aan het DOC met
een liftbus. U betaalt € 25 bij uw kernlid voor de
busreis, koffie en taart. 

Op zondag 22 mei organiseert de Koninklijke
Veloclub Lendelede Sport een wielerwedstrijd
voor eliterenners zonder contract en beloften.
De wedstrijd vangt aan om 15u en duurt tot
omstreeks 18u.
Parcours : 25 ronden met start Dorpsplein -
Izegemsestraat - Oudstrijderslaan -
Winkelsestraat - Kortrijksestraat - Processieweg
- Heulsestraat met aankomst aan café De
Kluisberg.
Op het parcours geldt een stilstaan/parkeer-
verbod. Dit van 13u tot 18u. Verplaats dus tijdig
uw wagen. Tussen de rode en de groene vlag
wordt geen voertuigenverkeer toegelaten.
Verkeer tegen de rijrichting van de renners is
verboden.  Verantwoordelijke : 
Jaak Vermandere 0486/714080

 

zaterdag 21 mei, zondag 22 mei, 
donderdag 26 mei, vrijdag 27 mei, 
zondag 29 mei: 
Kortrijksestraat verkeersvrij 
tussen 8u15 en 10u15.

VERENIGINGSNIEUWS

- ma 16 mei fietstocht naar Wervik. 9u30 DOC
- ma 23 mei wandeltocht, 4km of 8 km. 14u DOC
- ma 30 mei fietstocht. 14u DOC

De kaarting & rummicub van Neos zal op
dinsdag 26 mei doorgaan in Den Tap. 
Donderdag wandelen en fietsen 14u, 
vertrek Vandemaeleplein

mailto:info@koorsonore.be




Voor de vacature voor jobstudenten
groendienst, bibliotheek en
dienstonderneming, kan je nog
solliciteren tot 20 mei. 

Alle gemeentediensten zullen
gesloten zijn van donderdag 26 mei 
t.e.m. zaterdag 28 mei 
(O.L.H. Hemelvaart) & 
6 juni (Pinksterenmaandag). 
Die dagen zijn er ook geen
maaltijdbedelingen. 

NIEUWSBERICHTEN

Vergeet niet de fiscale attesten te
downloaden via de webshop. 

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. 

In onze bib kan je van 20 t.e.m. 29
mei luisteren naar 40 slaapliedjes
uit maar liefst 26 verschillende
landen. De wieg kan je terugvinden
in de jeugdafdeling. Zet de
hoofdtelefoon op en in enkele
klikken waan je je in de wonderlijke
wereldreis van de slaapliedjes.   

De inschrijvingen voor
speelpleinwerking zullen starten
vanaf juni. Inschrijven kan via de
webshop van de gemeente. 
Meer daarover in de volgende editie
van de binnenstebuiten en via de
speelpleinflyer die bedeeld wordt
op school. 


