
Op zondag 12 juni 2022 organiseert de Gezinsbond
hun jaarlijkse rommelmarkt.

Onderstaande straten worden vanaf 5u verkeersvrij gemaakt:
                       ·Dorpsplein
                       ·Kasteelstraat
                       ·Sint-Jozefsstraat
                       ·Nieuwstraat
                       ·Kuurnsestraat (tussen de Heulsestraat en Nieuwstraat)
                       ·Heulsestraat (tussen het Dorpsplein en de Langemuntelaan)
                       ·Winkelsestraat (tussen het Dorpsplein en de Langemuntelaan)
                       ·Stationsstraat (tussen het Dorpsplein en de Nieuwstraat)

 
Er wordt éénrichtingsverkeer voorzien in de Heulsestraat 
(tussen B.G. Dussartlaan en de Langemuntelaan). 
Verkeer vanuit Sint-Katharina wordt omgeleid via 
de Kortrijksestraat. Het parkeren van voertuigen 
(vreemd aan de rommelmarkt) wordt verboden, en dit tot 20u.
Voornoemde verkeersmaatregelen worden omstreeks 19u terug opgeheven.
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VINKENZETTING

NEOS

OKRA

SAMANA

ONS PENSIOENTJE

OKRA

PASAR
Zaterdag 2 juli: daguitstap Noord-Frankrijk.
7u30 vertrek aan het Dorpsplein. Ontbijt op de
Casselberg. Verdwalen in moerassen en kanalen.
3-gangenmenu in de buurt van St.Omer. In de
namiddag vrije tijd om de Frans-Engelse
stadstuin te bezoeken of voor een lekkere picon
op de gezellige markt. 
Leden: € 65   niet-leden: € 70. 
Inschrijven kan tot 20 juni bij 
de bestuursleden. 

Zondag 19 juni: sport en spel, een
bowlingnamiddag. 
Vertrek om 14u15 aan DOC 
naar bowling Pottelberg. 
2 spelletjes met consumatie bij 
de start van het spel. 
Nadien stone-grill met groentjes 
en frietjes, 1/2 fles wijn of water inbegrepen. 
Leden: € 42  niet-leden: € 47
Inschrijven kan tot 10 juni bij de bestuursleden. 

 

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.

donderdag 9 juni: kaarten & rummikub Lindelei
maandag 13 juni: crea - Lindelei
                                wandelen & fietsen - DOC
vrijdag 17 juni: wandelen - DOC
                            line dance - sporthal

donderdag 9 juni: fietsen en wandelen 
donderdag 16 juni: ledenvergadering

zaterdag 11 juni
maandag 13 juni
zondag 19 juni
donderdag 23 juni: 
Kortrijksestraat verkeersvrij 
tussen 8u15 en 10u15.

VERENIGINGSNIEUWS

FERM

dinsdag 14 juni : kaarting  - GC Den Tap

Met OKRA naar de mooiste melodieën van de
Lage Landen in het Kursaal van Oostende op
donderdag 20 oktober. 
Optreden van De Romeo’s, Lindsay, Sergio,
Bruurs (Michiel De Meyer & Martijn Claes),
Margriet en een verrassingsoptreden.

dinsdag 7 juni: kaarting  - Trefpunt

Prijs: leden € 55  niet-leden € 81,
bus inbegrepen. Inschrijven kan bij
Ann Verheye Rozebeeksestr. 33
tel. 0496 137274, plaatsen zijn
beperkt.



zondag  12 juni: Rommelmarkt 
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 OP REIS
Op zaterdag 25 juni is er Roefel. 
Die dag worden kinderen naar
verschillende plaatsen
vervoerd, oa met motors.
Indien je als motard wil
meehelpen om de kinderen een
aangename dag te bezorgen en
hen op een veilige manier naar
de verschillende workshops wil
brengen,  geef een seintje 
aan Kimberly : 

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.

jeugddienst@lendelede.be  of 0471 62 59 69



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. 

Speelplein Jakkedoe

Inschrijven kan vanaf nu  !!!
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.

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.

Alle info kan je ook nakijken op de website van de
gemeente.


