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Gratis voordracht
 
 
 

Kinderpsychologe
Joke Van Hoeck

 
9 juni - 19u30
Zaal Den Tap

Parentale
burn-out



 

GL JAZZCLUB

SAVE THE DATE 65-JARIGEN 

KH KUNST EN EENDRACHT 

 

kom bloed geven op woensdag 15 juni

KFC LENDELEDE NEOS

ONS PENSIOENTJE

FERM

OKRA
VINKENZETTING

Jongens of meisjes,  geboren in 2017 of vroeger,
zijn welkom bij onze club om voetbaltalenten te
ontplooien. Interesse?  
Mail naar KFCLendeledevoetbal@gmail.com. 
In augustus zijn er nog enkele oefentrainingen
voorzien, data zullen later meegedeeld worden. 

Maandag 30 mei, donderdag 2 juni, zaterdag
4 juni, maandag 6 juni, zaterdag 11 juni:
Kortrijksestraat verkeersvrij tussen 8u15 en
10u15.

Op 26 november 2022, om 18.00 uur ontvangst
op het gemeentehuis. Daarna feest bij
Hoornaerts Kachtem. Wie nieuw is, kan zich
melden bij Lieve Lagae
0472 92 91 20 - lieve.lagae2@telenet.be
Winkelsestraat 104 Lendelede.
Namens de werkgroep 1957

Optreden Saquana Swing NO jazzband (FR)
Op 4 juni nodigen wij de jazzliefhebbers uit
voor alweer een avond vol jazzgenoegens. 
Deuren open om 19u; optreden 20u. 
Inkom € 12 ; jongeren – 26 jaar € 6. 
Voordeelkaart (4 beurten) € 43
Van harte welkom !!!

infomomenten op 7 juni in Ledegem en 11 juni in Kuurne

ma 30 mei : fietstocht 
do 9 juni : kaarten & rummikub
ma 13 juni : crea

do 2 juni : fietsen & wandelen
do 9 juni : fietsen & wandelen

di 7 juni : kaarting

di 14 juni : kaarting

VERENIGINGSNIEUWS

Lendelede ommegang = 12 juni
Stoofvlees met frieten

mailto:lieve.lagae2@telenet.be


LOKAALMARKT

ANIMATOR OP JAKKEDOE ROEFEL

Samen naar een beweegvriendelijke buurt, want elke stap telt!
Als Gezonde Gemeente engageerde Lendelede zich om in vier jaar tijd werk te maken van beweegvriendelijke
buurten. Zo is het voor elke inwoner zo eenvoudig mogelijk om meer te bewegen in het dagelijks leven. 
In 2021 gebeurde dit met de stappensignalisatiepijlen en uitnodigende boodschappen in het straatbeeld. Dit
jaar geven we je een push om je verplaatsingen te voet of met de fiets te maken met de 10.000 stappen
beweegroute. De beweegroute is een wandeling met leuke beweegopdrachten onderweg. Volg de groene
wandelschakelpunten of scan de QR-code. Geniet van de groene longen in Lendelede en train je kracht en
uithoudingsvermogen. Dit bevordert niet alleen jouw mentaal welzijn maar ook jouw gezondheid! Want elke
dag bewegen verhoogt de levensvreugde. En de stappen hoef je niet te tellen want het zijn er 10.486 of 7.340
meter. Je ziet ‘t: in 1, 2, 3 heb je een heleboel stappen extra op je teller.
Alle info kan je vinden bij www.lendelede.be/10000-stappen-beweegroute

Op zondag 18 september 2022 wordt er vanuit
de gemeente een GRATIS Lokaalmarkt
georganiseerd voor alle Lendeleedse
zelfstandigen. De markt gaat door op het Burg.
Vandemaeleplein. 
Heb je interesse, neem  contact op met de dienst
Lokale Economie op het nummer 
051 33 36 07 of 
lokale.economie@lendelede.be.

Alle openbare diensten zullen
gesloten zijn op : 

Pinkstermaandag 6 juni

BEWEEGROUTE

Het Roefelteam zoekt
helpers! 

Wil jij helpen om de
kinderen een fantastische

Roefeldag te bezorgen? Kan
jij een activiteit aanbieden

tijdens de Roefeldag?
Of wil je graag in de

werkgroep om tijdens het
jaar Roefel voor te

bereiden? 

Ben je 15 jaar of ouder? 
Wil je samen met de kinderen een
onvergetelijke vakantie beleven? 
Zit je boordevol creatieve ideeën en
enthousiasme? 
Wil je een centje bijverdienen? 

Dan ben jij het speelbeest die we zoeken! 
Alle info bij Kimberly van de jeugddienst via
jeugddienst@lendelede.be of 0471 62 59 69

Voor meer info neem contact op met de
jeugddienst via jeugddienst@lendelede.be of
0471 62 59 69 

http://www.lendelede.be/10000-stappen-beweegroute
mailto:lokale.economie@lendelede.be
mailto:jeugddienst@lendelede.be








Minder beton, meer bijen!
Ontharden en vergroenen rond je eigen huis heeft heel wat
voordelen. Naast voedsel voor bijen zorgt een groen scherm
in een hittegolf ook voor extra verkoeling en bescherming
tegen de zon.
De verdamping van water via de bladeren zorgt voor een
extra verkoelend effect. Ga zelf aan de slag en geniet vanaf
mei tot oktober van een groen mini-paradijs! 

- Vorm je stenen oprit om tot een groene voortuin en maak
zo een bijenoase.
- Vele kleintjes maken een groot. Een straat vol geveltuinen
is … een tuinstraat! Zo kan iedereen meegenieten van het
groen en de bloemenpracht. Bijen en andere dieren
profiteren er ook van. 
Het zorgt voor meer biodiversiteit in de gemeente.
- De juiste klim-, lei- en slingerplanten veranderen je gevel in
een verticale oase van vele tinten groen met een zoemend
en tsjilpend concert van bijen, vogels en andere dieren. Met
een groene gevel krijg je rust en verkoeling en is het
aangenaam vertoeven in en rond je eigen huis.

Ga je ontharden? Dan heb je recht op een
premie: https://www.lendelede.be/ontharden




