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Beste inwoner, 

Begin 2022 waren we hoopvol want corona leek voorbij en 
het jaar diende zich veelbelovend aan. Op 24 februari 2022 
echter viel Rusland Oekraïne binnen en dat was de start van 
het grootste militaire conflict in Europa sinds de Tweede We-
reldoorlog. We zagen en zien nog altijd de dramatische beel-
den van veel menselijk leed en verwoestingen. De hoop dat 
deze oorlog vlug zou eindigen vervloog. Mensen vluchtten 
hun land uit op zoek naar veiligheid. Groot was de solidari-
teit om hen te helpen.  Ook in onze gemeente waren mensen 
spontaan bereid om vluchtelingen op te vangen. Momenteel 
verblijven nog steeds  een aantal Oekraïense burgers in onze 
gemeente.  Het spreekt voor zich dat het leven voor hen in 
een vreemd land alles behalve gemakkelijk is. De medewer-
kers van het Sociaal Huis bieden hulp en bijstand. 

2022, het jaar van de stijgende energieprijzen, die een meer-
uitgave betekenen voor gezinnen, bedrijven en gemeenten. 
Een aantal energiebesparende maatregelen zoals het vermin-
deren van de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen en 
het extra doven van de openbare verlichting op zondagavond 
zijn voorzien. 

2022, het jaar met een super warme zomer, er kon volop ge-
reisd worden naar populaire vakantiebestemmingen in bin-
nen- en buitenland. Maar de hitte had ook een keerzijde want 
voor onze  landbouwers was de droogte nefast voor heel wat 
teelten. 

2022, het jaar van Alec Segaert en Robbe Demets, 2 jonge 
sporttalenten die de naam van onze gemeente uitdroegen ver 
buiten onze landsgrenzen. Proficiat aan Alec en Robbe en aan 
alle andere sportkampioenen ongeacht sport of leeftijd!

2022, het jaar van de viering van 100 jaar José Vermeersch 
met 3 expo’s in zowel Lendelede, Kortrijk als Rumbeke. Een 
culturele voltreffer met heel wat bezoekers!

2022, het jaar met een spetterende editie van Lendlee kermis 
met een weekend vol succesvolle optredens en activiteiten, 
hopelijk in 2023 meer van dat.

2022, een jaar waarin heel wat grote en kleine investeringen 
uitgevoerd werden zoals het nieuwe fietspad in de Winkelse-
straat, het rollatorpad, de herasfaltering van de Sterrekens-
straat. We merken dat mensen samenbrengen belangrijk is en 
gewaardeerd wordt. Daarbij zijn er verschillende kleinere en 
grotere initiatieven die gesmaakt werden zoals de verwendag 
van de bibliotheek, het concert Carlos Bruneel, winnaar van 
de cultuurtrofee, de kookworkshop van het ParLeetje, de na-
tuurloop en ontmoetingsmomenten van de bankdirecteurs….

Ook in 2023 staan heel wat werken op stapel zoals de her-
inrichting van de hoeve Vercamer, het vernieuwen van de 
fiets- en voetpaden in de Langemuntelaan, het afwerken van 
het eerste  deel van het fietspad in de Winkelsestaat (kant 
centrum), het aanpakken van  de schoolomgeving in de Stati-
onsstraat en verfraaiingswerken aan de ingang van het Burge-
meester Vandemaeleplein (kant Heulsestraat). 

Het doet goed om te zien dat onze verenigingen opnieuw 
volop organiseren en dat tal van vrijwilligers zich belangeloos  
inzetten. Dank je wel  om wat je doet voor een ander! Je bent 
echt onmisbaar!

Tot slot wens ik jullie allen in naam van het gemeentebestuur 
en al onze medewerkers een gelukkig en gezond 2023. 

‘Ik wens je mooie dagen.
Geen gezochte, exclusieve dagen
Gewoon, mooie, lichte
Goeie, leuke, warme, lieve. (Stijn Depaepe uit Vers gezocht)

Carine Dewaele, 
burgemeester
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Berichten
 Geboren  Overleden
Gaston Coucke    10.08.2022
Tars Wydaeghe     22.08.2022
Maro Verheye    25.08.2022
Anas Saïdane    12.09.2022
Jasper Vanoverbeke   14.09.2022
Malya Creupelandt   22.09.2022
Lowie Lammertyn   04.10.2022
Lahcen Boulahia    04.10.2022
Félix Vanden Berghe   05.10.2022
Guillaume Pauwels   05.10.2022
Samuel Cioarã    09.10.2022
Jeff Veys Fortry    09.10.2022
Romée Rammant    14.10.2022
Henri Vandaele    25.10.2022

 Gehuwd
Steven Callens - Carol Remaut
Frederik Cornelissen - Céleste Vanleenhove
Angelo Van Parijs - Evelien Vandenbroucke
Jens Denorme - Céline Vandenbulcke
Jim Hugelier - Farah Geryl
Glenn Schietgat - Katoo Denys
Tom Surmont - Rico Vandeputte

Je bent van plan te huwen… 
Een wettelijk huwelijk kan:

Iedere werkdag tot 19u          Op zaterdag tot 12u 

Voor een huwelijk wordt de kostprijs van 
het trouwboekje aangerekend. 

Contact: hilde.dewaele@lendelede.be
Wie niet wil opgenomen worden in deze rubriek kan 

hieromtrent de dienst bevolking contacteren 
(eventueel via het familielid dat hij/zij vertegenwoordigt).

50 jaar huwelijk
Johny Breyne - Godelieve Delombaerde 09.03.1973
Marnix Debackere - Claudine Nuyttens 21.03.1973
Francis D’honte - Monique Vanthourout 28.03.1973

65 jaar huwelijk
Roger Dewaele - Raymonda Kerckhof 31.01.1958

Binnen de gemeente
Marie José Velghe   18.08.2022
Bernard Dedeurwaerder   02.10.2022
Bernard Demets    02.10.2022
Godelieva De Vloo   07.10.2022
Roger Boucquet    09.10.2022
Anny Parmentier    16.10.2022
Prosper Vandemaele   22.10.2022
Christelle Vandenbroucke   25.10.2022

Buiten de gemeente
Carine Vandierendonck   20.08.2022
Christiana Vanzieleghem   24.08.2022
Noël Callens    28.08.2022
Joost Foulon    13.09.2022
Noël Baert    14.09.2022
Joost Foulon    13.09.2022
Godelieve Vansteenkiste   03.10.2022
Daisy Dequesne    08.10.2022
Nicole Vervoort    11.10.2022
Gabriël Kindt    05.11.2022

 Komende jubilea

Fijne feestdagen en de beste wensen voorFijne feestdagen en de beste wensen voor

SCAN EN ONTDEK EEN

Namens de Gemeente- en OCMW raad, het Bijzonder Comité, 
alle medewerkers en vrijwilligers van de Gemeente en het OCMW van Lendelede

SPECIALE WENSSPECIALE WENS
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  Voorbije jubilea

Alain Stragier - Ria Gits  
(50 jaar gehuwd)

Jacques Vandecasteele - Rika Declerck
(50 jaar gehuwd)

Joseph Mahieu - Georgette Deklerck 
(65 jaar gehuwd)

Rudy D’Hondt - Christina Piccavet  
(50 jaar gehuwd)

Geert Verkinderen - Christa Dewulf 
(50 jaar gehuwd)

Johan Demasure - Krista Wylin  
(50 jaar gehuwd)

Op 2 oktober 2022 werd de cultuurtrofee 
uitgereikt aan muzikant Carlos Bruneel. 

Vooraf was er een klassiek concert.
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 Ontvangsten
Onze gemeente gaf aan veel groepen van mensen een hartelijke ontvangst. 
Mensen ontmoeten mensen, spreken mensen en geven het samenleven een boost.

Ontvangst 60-jarigen

Ontvangst 65-jarigen

Duivenbond: eeuwfeest! 100-jarig bestaan
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Kon. Harmonie Kunst & Eendracht bestaat 110 jaar.

125 jaar Landelijke Gilde

Rode Kruis afdeling Lendelede. Met dank aan de inzet van vrijwilligers, huldiging van verdienstelijke leden en bloeddonoren.
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Tips voor gezond en goedkoop leven anno ‘23

• Kook met seizoengroenten. Voorradig, gezond en goedkoop.
• Drink veel water. Kraantjeswater is goedkoper dan frisdrank of alcohol. Gezonder ook.
• Beweeg. Ga stap per stap. Goed voor je fysieke en mentale gezondheid.

Samenstelling Gemeenteraad en Bijzonder Comité
Wie is wie en waarin?  Een gemeente leeft dynamisch en daarom ook goed om te weten wie waar zetelt.

GEMEENTERAAD

BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST

v.l.n.r.: 
Ann Malysse, Kevin Verhoyen, 
Liesbeth D’hondt, Voorzitter 
Rita Lammertyn, Claudine Rogiers, 
Krist Vanoverberghe 
en Marleen Velghe

zittend v.l.n.r.: 
Bruno Vanoverbeke (Voorzitter), Schepen Daan Mostaert, Algemeen Directeur Christophe Vandecasteele, 
Burgemeester Carine Dewaele, Schepen Bernard Fonteyne, Schepen Rita Lammertyn en Schepen Rudy Rommens.

Staand v.l.n.r.:
Raadsleden Koen Vervaeke, Gudrun Debrabandere, Els Moerkerke, Tine Desmet, Kurt Vansteenkiste, Francis Bonte, 
Marnic Vandenbroucke, Jan Viaene, Vicky Devreese, Liese Decroubele en Nico Parmentier.
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Iedereen mee
Huis van het Kind lanceerde in de herfst van 2021 een Pam-
perbank. Wie luiers op overschot heeft, kan deze doneren om 
anderen te helpen. Een kleine moeite voor ouders bij wie kin-
deren geen pampers meer nodig hebben. Een duwtje in de 
rug voor jonge ouders die het moeilijker hebben.
Hanne De Laere van Huis van het Kind:
“De ingezamelde luieroverschotten sorteren we per maat en 
verkopen we in pakjes van 25 luiers aan gezinnen met een 
beperkt budget. Gezinnen met een leefloon, een verminderd 
tarief voor kinderopvang of een voedselkaart hebben sowieso 
recht op een pamperkaart die 1 jaar geldig is. Daarnaast kan 
een maatschappelijk assistent van Sociaal Thuis bepalen of 
je ook in aanmerking komt. Wie zo’n pamperkaart heeft, kan 
maandelijks een pamperpakket kopen voor 1 €. Het aantal 
pakken luiers dat je per maand koopt, is afhankelijk van de 
leeftijd van het kind.”
Meer info: 051 30 31 31. 
Huis van het Kind Lendelede werkt voor de Pamperbank 
samen met de vzw Samen Sterker.  

Pamperbank viert eerste verjaardag

Inzamelpunten Lendelede
Bibliotheek, A. Dassonvillelaan 5

Gemeentehuis, Dorpsplein 1
Kleuterschool Talententuin, Stationsstraat 8

Sociaal Huis, Dorpsplein 8

Huis van het Kind Lendelede wil het welbevinden van kinde-
ren, jongeren en de (aanstaande) ouders bevorderen door de 
krachten te bundelen in een sterk en open netwerk. Het is 
een samenwerkingsverband dat vragen rond ontwikkeling, 
gezondheid en opvoeding aanpakt.
Door samen aan de kar te trekken, voorzien we een zo vol-
ledig mogelijk aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) 
gezinnen. Zo willen we ouders, opvoeders, kinderen en jon-
geren kansen geven om zich maximaal te ontplooien. 

Met Huis van het Kind Lendelede willen we: 
• Gericht advies geven
• Gericht doorverwijzen naar de juiste dienst of organisatie 
bij vragen rond opvoedingsondersteuning, gezondheid, ont-
wikkeling, school, vrije tijd, sociale ontplooiing, (preventieve) 
gezinsondersteuning, financiële vragen...
• Een aanbod ontwikkelen van vormingsactiviteiten en work-
shops, naargelang de signalen die we ontvangen van ouders, 
opvoeders, kinderen en jongeren. 

Heb je vragen over sociale voordelen, opvoeding en school, 
vrije tijd, gezondheid en ontwikkeling…? Contact: coördinator 
Huis van het Kind (huisvanhetkindlendelede@lendelede.be 
of 051 30 31 31) of bij één van onze partners.
Partners van Huis van het Kind:
Sociaal Thuis Lendelede, Consultatiebureau K&G Kuurne en Izegem 
(Kind en Preventie), Regioteam K&G, Loket Kinderopvang, OCMW: 
vakantieaanbod / socioculturele participatie / vakantieparticipatie, 
CAW Midden West-Vlaanderen, VCLB Izegem, Speelpleinwerking Jak-
kedoe, Jeugddienst, Onderwijs: alle scholen in Lendelede, Ouderraad 
Sint-Vincentius, LOGO, Adviesraden (Lokaal Overleg Kinderopvang 
en Gezins- en Welzijnsraad), Gezinsbond, Expertisecentrum De Wieg, 
’t Kringske Bibliotheek, Vroedvrouwen VBOV VZW.

Facebook: www.facebook.com/huisvanhetkind.lendelede

Even toelichten: Huis van het Kind Lendelede
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Samen koken met ’t ParLeetje

Een multiculturele mix van verhalen, stemmen en talenten: 
een mooie synthese van de bijeenkomst van ’t ParLeetje op 5 
november in zaal Lindelei. 

’t ParLeetje is een vrijwilligersorganisatie ontstaan vanuit de 
buddywerking van Sociaal Thuis die anderstaligen uit de ge-
meente wil samenbrengen. Enerzijds om het spreken van de 
Nederlandse taal te stimuleren, anderzijds ook om vriend-
schappen te sluiten, hulp te bieden bij kleine en grotere pro-
blemen en integratie te bevorderen. 

Tijdens de kookworkshop maakten 15 volwassenen lekkere 
internationale gerechten. Kinderen leefden zich uit bij het 
maken van het dessert. 

Kennismaken, ervaringen uitwisselen in een aangename sfeer 
en samen genieten van een lekker gerecht. Er waren mensen 
van Poolse, Algerijnse, Marokkaanse, Syrische, Palestijnse en 
Belgische nationaliteit. 

Er werd maqluba, Poolse soep, een Marokkaanse pastascho-
tel, chocoladetaart, versierde cupcakes en Arabische koffie 
met kardemom gemaakt. Het blijft een uitdaging om ieder-
een Nederlands te laten spreken onder elkaar, maar oefening 
baart kunst! 
Iedereen is van harte welkom op de activiteiten van ‘t ParLee-
tje. Volg de Facebook-groep ’t ParLeetje! 
Info: Nina Devlaminck 
nina.devlaminck@lendelede.be - 051 30 34 14

Het rollatorpad heeft een lengte van 675m en start aan het 
WZC Aksent, kant Izegemsestraat en gaat langs het Schar-
minkelpad richting ’t Gangske. Daarna kunnen de mensen de 
Pastoor De Beirstraat oversteken naar het Tramlijnpad om zo 
langs het Loskaaipad opnieuw richting de Pastoor De Beir-
straat te wandelen. Het rollatorpad eindigt aan het WZC.

Voor de mensen met een rollator komt het neer op een 2.250 
stappen. De wandelaars kunnen ontspannen op een van de 
zitbanken langs de trage weg. Naast de bestaande  banken in-
vesteerde de gemeente in een 6-tal extra ecologische banken. 

Samen met de technische dienst werd een zo effen mogelijk 
parcours uitgestippeld. Er werden een aantal aanpassingen 
aan het wegennet aangebracht. De inbreng van de verant-
woordelijken van het WZC Aksent en vrijwilligers zorgden 
voor interessante tips.

De inhuldiging van het rollatorpad vond plaats op donderdag 
29 september door het College van Burgemeester en Schepe-
nen, samen met de verantwoordelijken van het WZC Aksent 
en de vele vrijwilligers die de mensen begeleiden met hun 
rollator/rolwagen. 

Een nieuwe bijzondere trage weg: het rollatorpad
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Iedereen Digitaal

We kregen in de zomermaanden heel wat reacties van inwo-
ners op de bevraging van het project Iedereen Digitaal. 

Het viel op dat mensen uit Lendelede hun appreciatie toon-
den voor het initiatief en dat vooral de doelgroep 60+ en 70+ 
bereid is om bij te leren. Dat kunnen we als gemeente alleen 
maar toejuichen! Daarnaast toonden heel wat inwoners in-
teresse om te helpen met het project. Dit kan en mag zeker. 
Burgerparticipatie bevordert het projectresultaat op korte 
én lange termijn. Wie hiervoor interesse heeft kan contact 
opnemen met nele.declerck@lendelede.be of 051 30 31 31. 

Bijna 1/3 van de ondervraagden ervaart een vorm van uit-
sluiting door een gebrek aan digitale middelen en/of vaardig-
heden. Bijna 7/10 roepen de hulp in van familie of vrienden 
bij een digitaal probleem. Toch gaf 4% aan nergens terecht 
te kunnen met vragen. Een heleboel mensen wil digitale vor-
ming krijgen om het sociaal netwerk uit te breiden en hun 
vrije tijd anders in te vullen. 

Op basis van die terugkerende vragen organiseren we vanaf 
het voorjaar 2023 een reeks vormingen:

Digidokter
Wat? Vorming van maximum 2 uur in een groep van 10 à 15 
deelnemers onder begeleiding van een professional.
Wie? Iedereen die wil bijleren over het onderwerp en een 
eigen digitaal toestel heeft.

Waar? Trefpunt DOC, A. Dassonvillelaan in Lendelede.
Wanneer? Voorjaar 2023 - alle data worden gepubliceerd in 
Binnenstebuiten en op www.lendelede.be/iedereendigitaal 
Thema’s?

• inloggen met e-ID
• itsme installeren en gebruiken
• phishing en online fraude
• digitale toepassing van banken
• online administratie van mutualiteiten   
• … 

Digicafé met digihelpers
Hier kan je terecht met specifieke vragen bij een vrijwilliger. 
Die persoon noemen we een digihelper. Hij of zij beant-
woordt je vragen en verwijst door indien nodig. Het Digicafé 
in de bibliotheek zal in het voorjaar frequenter plaatsvinden. 

Digicoach
Een digicoach is een professional die aan huis komt voor hulp 
bij digitale vragen. Mensen met specifieke vragen over bij-
voorbeeld een vast toestel of mensen die zich moeilijk kun-
nen verplaatsen, kopen hiervoor een digicheque. Er wordt 
een tijdstip afgesproken waarop de digicoach langskomt. 

Digipunt
In het digipunt (= bibliotheek tijdens de openingsuren) kan je 
werken aan een computer en documenten afdrukken.   
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Jobbonus

De Vlaamse jobbonus is een bonus van de Vlaamse overheid 
voor werknemers met een brutomaandloon van minder dan 
€ 2.500 per maand. Wie in aanmerking komt voor de jobbo-
nus ontvangt ten laatste begin 2023 een brief van de Vlaamse 
overheid. 
Denk je in aanmerking te komen voor een jobbonus?
Info: www.vlaanderen.be/jobbonus    www.burgerprofiel.be
het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid 
0800 61106. Elke werkdag van 9u tot 19u.

Kruidenworkshop Samentuin 

De belangstelling voor kruiden zit in de lift. Veel mensen heb-
ben een eigen kruidentuintje of kweken kruiden in bakken 
op de vensterbank of in de keuken. Tijdens een kruidenwork-
shop maakte herboriste Marianne Demeestere samen met de 
deelnemers een smoothie, een lippenbalsem en kruidenolie. 
Heb je de vorige workshop gemist maar toch nieuwsgierig 
en zin om ook aan de slag te gaan? Hou de Binnenstebuiten, 
gemeentelijke website of de Facebookpagina van Samentuin 
Hoeve Vercamer in de gaten! 

Sterren op de speelvloer

Alle kinderbegeleiders uit Lendelede ontvingen vanuit het 
Loket Kinderopvang op 12 oktober 2022 een bedanking voor 
hun dagelijkse inzet. Elke ster van/uit de kinderopvang die 
zich met hart en ziel inzet mag tijdens de #weekvandekinder-
opvang eens schitteren! 
Heb je een vraag over kinderopvang? Ben je op zoek naar kin-
deropvang in de buurt?
Neem contact op met Loket Kinderopvang Lendelede: www.
kinderopvangwijzer.be/lendelede 

Bankdirecteurs: een succes!

Op zondag 23 oktober hebben 20 bankdirecteurs ervoor ge-
zorgd dat een 300-tal mensen samenkwamen op een ont-
moetingsplaats dicht bij huis. Op 15 banken werd een ape-
ritiefje voorzien of een koffiemoment. Het was een gezellig 
samenzijn. De bank aan de Rodemont - Steuren Ambacht 
werd ingezegend met een emmer water en een borstel. 
Nagenieten kan via de website van Lendelede.

Leefloonbedragen

Basisbedrag Leefloon op jaarbasis 
op 01 12 2022

Leefloon op maandbasis 
op 01 12 2022

Categorie 1 
€ 5.773,18 € 9.471,48 € 789,29

Samenwonende persoon
Categorie 2

€ 8.659,78 € 14.207,24 € 1.183,94
Alleenstaande persoon
Categorie 3

€ 11.703,23 € 19.200,32 € 1.600,03Persoon die samenwoont met 
een gezin te zijnen laste

• Indexering van de leefloonbedragen vanaf  1 december 2022

• Verwarmingstoelage: verhoging van de interventiedrempels vanaf 01.11.2022:
Het maximum jaarlijks belastbare bruto-inkomen bedraagt € 22.475,49 verhoogd met € 4.160,94 per persoon ten laste. 

Het bedrag om als persoon ten laste te worden beschouwd: het netto-inkomen moet lager zijn dan € 3.410, de gezinsbijslag en het 
onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld. Meer info: 051 30 34 14 of socialedienst@lendelede.be
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Zeker veilig

Zorg voor gezonde lucht in huis! 7 gouden tips!

• Laat je huis ademen. Gooi regelmatig een raam of deur open. De lucht binnen is vaak vuiler dan buiten.
• Gebruik geen javel! Het goedje is schadelijk én giftig. Zeker in combinatie met een allesreiniger.
• Vermijd schimmels door regelmatig te verluchten, ook je slaapkamer of badkamer of de plaats waar je je was binnen droogt.
• Rook niet binnen.
• Azijn is fijn! Ideaal om te ontkalken, ramen te zemen, zeepoplosser of glansmiddel voor tegels, douches, spiegels, kranen.
• Pas op voor de vos. Niet het dier maar Vluchtige Organische Stoffen. Dat zit vooral in meubels, auto’s, verven. Verlucht je 
   huis zeker zes maanden zeer grondig!
• Sodakristallen zijn goud waard. Als ontstopper, allesreiniger, schuurmiddel, voor vieze geurtjes in koelkasten of kasten.

Ga je verhuizen, leveren ze je nieuwe meubels of moet je dak 
hersteld worden? Als een vrachtwagen of stelling voor je huis 
op het openbaar domein (voetpad, straat, parkeerplaatsen...) 
zal geplaatst worden, moet je dit aanvragen.
De aanvraag voor de inname van het openbaar domein kan 
door particulieren of door aannemers gebeuren via het on-
line platform van Eaglebe, de link is terug te vinden via de site 
van Lendelede:
https://www.lendelede.be/inname-openbaardomein
Na het indienen van de aanvraag krijg je een bevestigingsmail 

waar je de details van je aanvraag kan terugvinden. Dit is echter 
nog geen definitieve machtiging. Let wel dat er een minima-
le aanvraagtermijn van minstens 10 werkdagen gehanteerd 
wordt. Nadat de dienst mobiliteit de verschillende aspecten 
van de aanvraag heeft bekeken wordt deze al dan niet goed-
gekeurd en wordt er een signalisatieplan bij de machtiging ge-

voegd. Parkeerverbodsborden kunnen ontleend 
worden bij de dienst mobiliteit aan de gemeente-
lijke loods (Spoelewielenlaan 12). Net zoals de in-
name van het openbaar domein is dit volledig gratis.

Aanvraag inname openbaar domein

Boomplantactie Spoelewielenlaan

Op 17 november 2022 hebben we langs de Spoelewielenlaan 54 nieuwe bomen geplant.
Het College van Burgemeester en Schepenen, de groendienst, technische dienst en milieudienst sloegen de handen in elkaar om 
de straat een nieuw aanzien te geven. Het planten van de bomen kadert in de beleidskeuze van het huidige bestuur om meer bo-
men te voorzien op het openbaar domein. Er werden ook bloembollen geplant zodat komend voorjaar de narcissen mooi bloeien 
net zoals in andere straten van onze gemeente.
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Natuurlijk heerlijk
Een MAF ontwerp voor de site Vercamer!

Na een aanbestedingsprocedure werd eind april 2022 aan MAF Architecten uit Kortrijk de opdracht gegeven om het nieuwe poly-
valent gebouw te ontwerpen. Het team van jonge architecten nam de opdracht met veel enthousiasme aan en werkte een fris en 
vernieuwend ontwerp uit. 
Na besprekingen met het architectenbureau, verschillende gemeentelijke diensten en de Samentuin is het ontwerp nu definitief. 
In de gemeenteraad van 27 oktober 2022 lichtte MAF Architecten hun ontwerp toe. Met trots willen we nu ook het ontwerp aan 
jullie tonen.

MAF Architecten heeft de wensen van het bestuur samengebracht in een gedurfd en bijzonder ontwerp. Grote raampartijen zor-
gen ervoor dat beweging op het centrale plein wordt binnengetrokken in het gebouw. De grens tussen binnen en buiten, in combi-
natie met een luifel, zal op zonnige dagen vervagen. Een lichtstraat achteraan op het dak geeft het gevoel dat je in het Patrijzenbos 
vertoeft. 

Het sanitair, de keuken en technische ruimte worden aan één zijde gecentraliseerd en de keuze van materialen is doordacht waar-
door er slim kan gebouwd worden. Het zal een duurzaam en robuust gebouw zijn waar de Lendleedse verenigingen gebruik van 
kunnen maken. Ideaal voor activiteiten in en rond het Patrijzenbos.

Heb je opmerkingen bij het zien van dit ontwerp? Laat het ons weten via milieudienst@lendelede.be

En nu?
Ondertussen heeft het gemeentebestuur ook een aannemer aangesteld voor de inrichtingswerken van de site. In het voorjaar van 
2023 krijgen de dieren een nieuwe stal en een weide. Dan komt de oude stal vrij en kan die plaats maken voor het nieuwe poly-
valent gebouw. In de loop van 2023 zullen de overige inrichtingswerken gebeuren zodat de aanplantingen kunnen gerealiseerd 
worden in het najaar van dat jaar. Het staat vast dat in 2023 heel wat zal veranderen op de site Vercamer! 
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Goed wonen
Bespaar ook dit jaar op je energiefactuur!

Hoe? Schrijf je vrijblijvend in voor de 12de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen. De provincie 
zoekt voor jou een voordelig contract voor 100% groene energie. Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/besparen. 

Wanneer? 
• Inschrijven kan vanaf nu tot en met 7 februari 2023
• De veiling is voorzien op 8 februari 2023
• Op 24 februari 2023 krijg je een persoonlijk voorstel
• Tegen 27 maart 2023 beslis je
• Overstappen naar het voordelige contract kan vanaf 1 mei 2023.

Hulp nodig?  Woonwinkel Lendelede, Dorpsplein 1 
 • Wie zelf niet kan inschrijven of geen beroep kan doen op een familielid om dit voor jou te doen, vragen wij om in een  
 gesloten omslag volgende zaken te bezorgen in de brievenbus van het gemeentehuis tav. Fanny Seurinck:
  o Laatste twee EINDAFREKENINGEN (geen voorschotfacturen!) van het laatste jaar van zowel gas als 
     elektriciteit (veelal een afrekening  in mei en/of oktober)
  o Zonnepanelen en analoge meter? Grootte van de omvormer noteren en ook de maand wanneer de meter- 
     standen werden opgenomen (belangrijk om bij overstap zo dicht mogelijk bij de meterstandopname te zitten)
  o Zonnepanelen en een digitale meter? Grootte van de omvormer noteren
  o Telefoonnummer en indien mogelijk e-mailadres.
 • Indien de documenten volledig zijn, zorgen wij voor jouw inschrijving.
 De afgegeven documenten worden na inschrijving terugbezorgd samen met een bevestiging.

Vragen? woonwinkel@lendelede.be of surf naar www.west-vlaanderen.be/besparen 
 of bel naar 0800 18 711 (ma t/m vr: 8u30 tot 18u).

Vanaf 2023 wordt het capaciteitstarief geïntroduceerd in 
Vlaanderen. Dit betreft een nieuwe berekening van de distri-
butienettarieven, de bijdragen die je betaalt voor het gebruik 
van het elektriciteitsnet. Ze dekken de kosten voor de aanleg 
en het onderhoud van het elektriciteitsnet. Je vindt deze net-
tarieven terug op je factuur.

Momenteel worden de nettarieven aangerekend op basis van 
jouw afname van het net (kWh). Vanaf 2023 zal een deel van 
de nettarieven aangerekend worden op basis van je piekver-
bruik. Dit wordt het capaciteitstarief genoemd. Het betreft 
dus geen bijkomende kost, maar een nieuwe manier om de 
distributienettarieven te berekenen.

Bij een aansluitingspunt met hoge pieken zal het capaciteits-
tarief ervoor zorgen dat de nettarieven op de betrokken fac-
tuur hoger liggen. Aan de hand van het capaciteitstarief wil de 
overheid dus iedereen aanmoedigen om het verbruik zoveel 

mogelijk te spreiden. Wie zijn verbruik meer spreidt, zal min-
der betalen dan diegenen die hoge pieken veroorzaken.
De bepaling van het tarief gebeurt als volgt. Een digitale me-
ter registreert naast je elektriciteitsverbruik ook je maande-
lijkse piekwaarde. Dit betreft het hoogste piekvermogen dat 
je verbruikt in een kwartier van de maand. De netbeheerder 
neemt de gemiddelde waarde van deze pieken in de afgelo-
pen twaalf maanden en berekent vervolgens het capaciteits-
tarief op basis van dit gemiddelde. Hoe lager het gemiddelde, 
hoe lager de kost. Er zal wel steeds een minimumtarief be-
taald moeten worden op basis van de maandpiek van 2,5 kW, 
zelfs wanneer het gemiddelde laag ligt.

Heb je als klant geen digitale meter, dan wordt er gewerkt 
met een vast bedrag. Een klassieke meter registreert name-
lijk enkel je energieverbruik, geen maandelijkse piekwaarden. 
Daarom wordt de minimale bijdrage aangerekend die hoort 
bij de maandpiek van 2,5 kW.

Capaciteitstarief

Veilig Evenementen organiseren
Op 8 oktober 2022 was er een infomoment rond het thema “Veilig Evenementen Organiseren” in Den Tap. 
Wie er niet bij kon zijn, kan terecht op www.evenementen.hvzfluvia.be. Daar vind je de evenementengids, tips en richtlijnen.
Een evenement organiseren in de gemeente? Daarvoor moet je 8 weken voorafgaand aan het evenement de evenementenfiche 
invullen. De fiche vind je op: www.lendelede.be/formulieren/evenementenfiche
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MijnVerbouwpremie

De MijnVerbouwpremie is in voege vanaf 1 oktober 2022. 
Let op: de premie voor de gascondensatieketel kan tijdelijk  
aangevraagd worden voor eigenaar-bewoners uit de middel-
ste inkomenscategorie onder volgende voorwaarden:

- De woning is 30 jaar of ouder
- De eindfactuur dateert van voor 1 juli 2022
- De premie-aanvraag gebeurt tussen 1 oktober 2022  
  en 31 december 2022

Vanaf 2023 is deze premie enkel van toepassing voor eige-
naar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of als SVK-
verhuurder. De woning dient dan eveneens 15 jaar of ouder 
te zijn.

Inkomenscategorieën eigenaar en  tegelijk bewoner:
- Laagste inkomens (doelgroep 3):

o Alleenstaande persoon: < € 36.278 
o Alleenstaande met persoon ten laste/
samenwonenden/ gehuwden:
< € 50.787 met verhoging van € 3.700 
per persoon ten laste

- Middelste inkomens (doelgroep 2):
o Alleenstaande persoon: tussen € 36.278 en
€ 46.170
o Alleenstaande met persoon ten laste/
samenwonenden/gehuwden:
Tussen € 50.787 en € 65.960 met een verhoging 
van € 3.700 per persoon ten laste

- Hoogste inkomens (doelgroep 1):
o Alleenstaande persoon: > € 46.170
o Alleenstaande met persoon ten laste/
samenwonende/gehuwden:
> € 65.960 met een verhoging van € 3.700 
per persoon ten laste

Men houdt rekening met het inkomen op het laatst gekende 
aanslagbiljet!
Een investeerder valt onder doelgroep 1, sociale verhuur met 
private eigenaar valt onder doelgroep 3.

MijnVerbouwlening

De MijnVerbouwlening is in voege vanaf 1/09/2022 en kan 
aangevraagd worden door volgende doelgroepen:

• Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en de 
midddelste inkomenscategorie van MijnVerbouwpremie 
(zie hiernaast)
• Particuliere verhuurders (geen inkomensvoorwaarden 
aan verbonden)
• Particulieren die een woning verwerven via erfenis of 
schenking.

Ondertussen is er reeds een uitbreiding en kunnen ook eige-
naars uit de laagste en de middelste inkomensgroep die nog 
geen bewoner zijn toch een MijnVerbouwlening aanvragen 
mits ze er uiterlijk binnen de 36 maanden na aanvraag gedo-
micilieerd zijn.

Tijdelijke premie voor dak- of zolder-
vloerisolatie geplaatst door een doe-het-
zelver!

De regering heeft beslist om tijdelijk opnieuw een premie te 
geven voor dak- of zoldervloerisolatie wanneer je dit zelf hebt 
uitgevoerd. De Rd-waarde moet minstens 4,5m² K/W zijn.

Deze tijdelijke premie dient digitaal aangevraagd te worden 
bij Fluvius! De basispremie bedraagt € 6 /m² en € 8/m² voor 
wie een huishoudelijke aansluiting heeft met uitsluitend 
nachttarief. Deze premiebedragen worden voor beschermde 
afnemers verhoogd met 50%.

Enkel facturen van het aangekochte isolatiemateriaal vanaf 
1 juli 2022 tot en met 30 april 2023 komen in aanmerking.

MEER INFO EN AANVRAGEN VAN BOVENSTAANDE PREMIES?

MijnVerbouwpremie: www.mijnverbouwpremie.be 
MijnVerbouwlening: www.mijnverbouwlening.be
Tijdelijke premie-aanvraag dak- of zoldervloerisolatie doe-het-zelver: www.fluvius.be

Verduidelijking of hulp nodig bij de aanvraag?
Gemeentehuis- Woonloket-Fanny Seurinck- 051 33 63 06 of via fanny.seurinck@lendelede.be
Door de grote vraag betreffende MijnVerbouwpremie en MijnVerbouwlening wordt enkel op afspraak gewerkt.

Straatlicht defect? Meld een defect bij Fluvius via www.straatlampen.be
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Boeiend bedrijvig

DYZO, voor de zelfstandige in moeilijkheden

Sedert maart 2021 is er een samenwerkingsakkoord tussen 
Dyzo en het Sociaal huis/OCMW van onze gemeente. 

Ondernemers in moeilijkheden kunnen bij Dyzo terecht voor 
ondersteuning en begeleiding.
Dit aanbod is kosteloos dankzij financiële steun van de Vlaam-
se overheid via het agentschap innoveren & ondernemen en 
de inzet van tientallen vrijwillige medewerkers.

Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor 
ondersteuning op economisch, juridisch en psychologisch vlak 
alsook voor bijstand tijdens en na een faillissementsprocedure.

Voor vragen of info hieromtrent kunt u contact opnemen met 
de sociale dienst via socialedienst@lendelede.be 
of  051 30 34 14

Lokale markt

Op zondagvoormiddag 18 september van 8u tot 13u organiseerde de gemeente voor de eerste keer een lokale markt op het Dorps-
plein. Maar liefst 16 lokale handelaars namen deel met een ruim assortiment aan lokale producten. 
Dank aan alle deelnemende handelaars: De Spekke, Firm, Lycka, Jocys, Nora Beauty@Home, Gerdi Blomme, Boer Jan, CaRds, 
’t Boeketje, Wijnen Petre, Limoncello, Esthetiek Charmes, Marjolein, Living, schoonheidsproducten Suzanne Wastyn, honing 
Steven Larridon. Dankzij een mooi herfstzonnetje waren er heel wat bezoekers en ook onze jongsten werden geanimeerd met een 
voeldoos, een houten kunstkoe met uier en grime. Het werd een geslaagde eerste editie die naar meer smaakt.
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Graag uit
 Bibliotheek

Een terugblik

Digicafé op 24 september 
Dertien deelnemers supercontent na het digicafé. Vrijwilligers 
hielpen hen verder met een probleem op de smartphone, 
tablet of laptop. Dankjewel aan onze vrijwilligers!  

Bibliotheekweek 
Op 1 oktober startte de bibliotheekweek met een verwendag. 
De smoothiefietsen draaiden niet altijd even vlot maar dat 
kon de pret niet bederven. In de jeugdafdeling waren fruit-
kaartjes verstopt die men kon omruilen voor een fruitbro-
chette. Een aantal enthousiaste bezoekers genoten van een 
yoga-initiatie. 

Op woensdag ontdekten de lezers van leesgroep 3 en 4 van de 
Leesjury via een muzikale pak welke boeken ze dit jaar zullen 
lezen. Leesplezier verzekerd!  

Tijdens de lezing ‘Sweathearts’ kwamen we van Dirk Mus-
schoot meer te weten over de love stories van Vlaamse vrou-
wen die na de bevrijding in 1944 verliefd werden op een Brits 
militair. 

Workshop wenskaarten maken 
Onder begeleiding van Danièle (Lab 152) werden in december 
mooie wenskaarten via handlettering gemaakt. 

GOED OM WETEN
Via onze website kan je gebruik maken van Gopress. Dit krantenarchief geeft toegang tot miljoenen artikels 
uit verschillende kranten en tijdschriften gaande van de laatste 25 jaar tot na twee publicatiedagen. 
Raadplegen kan: 
- In de bib via onze publiekscomputers
- Als lid van de bib kan je dit ook van thuis uit via Mijn Bibliotheek. Heb je nog geen Mijn Bibliotheek-profiel? 
Registreer je via een stappenplan. Meer info aan de balie of op onze website.  

NIEUW IN DE BIB
Gameplay. Dit vakblad legt zich toe op games voor alle platformen, van PC over consoles tot mobile en VR. 
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 Jeugd

Oproep Roefelmedewerkers

Roefel maakt weer beweging op zaterdag 24 juni. 
Het evenement Roefel kan enkel plaatsvinden dankzij de hulp van 
vele vrijwilligers en handelaars. 
Daarom zijn we ook dit jaar op zoek naar helpende handen. Van 
actieve leden in de werkgroep, handelaars, workshopgevers, 
chauffeurs tot begeleiders de dag zelf. 
Zin om mee te helpen of om wat informatie op te snuiven?
Op maandag 16 januari om 19u30 organiseert de werkgroep een 
infosessie in de Lindelei. Meer info via jeugddienst@lendelede.be

Op kamp of op speelplein 2023

De chirokampen 2023 zijn gepland van 21 tot 31 juli. De KLJ gaat op 
kamp van 24 tot 28 juli. De speelpleinwerking Jakkedoe zorgt voor 
ambiance van 3 tot en met 20 juli en van 7 tot en met 31 augustus.

Kleine schoolvakanties

Tijdens de kleine schoolvakanties voorziet de jeugddienst thema-
kampen. Volg de gemeentelijke webshop en de Facebookpagina 
van Lendeleedse Jeugd om op de hoogte te blijven van het aan-
bod. Inschrijven voor de krokusvakantie kan vanaf maandag 23 
januari om 9u via de gemeentelijke webshop. 

Werving animatoren 

Speelplein Jakkedoe zoekt animatoren! 
Ben je een echt speelbeest en word je in 2023 15 jaar? 
Heb je goesting om mee te spelen met de kinderen op het speel-
plein? Wil je alles geven om er samen een fantastische vakantie 
van te maken? Dan is animator op het speelplein worden mis-
schien iets voor jou!  Kom op 27 februari om 18u30 naar GC Den 
Tap voor de kennismakingsavond van speelplein Jakkedoe!



LENDELEEFT   23

Terugblik op een heerlijk jeugdseizoen

Een kijkje op Dag van de Jeugdbeweging, Week van het Bos, Halloweenkamp, tieners op Prison Island, een dankjewelmoment voor 
animatoren, Sinterklaasshow.
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 Cultuur

Expo 100 jaar José Vermeersch: goed voor 12.000 bezoekers!

De expo naar aanleiding van 100 jaar José Vermeersch sloot op 13 november de deuren en was een enorm succes. Sinds de ope-
ning half september kwamen bijna 12.000 bezoekers naar Lendelede, Rumbeke en Kortrijk. Een overdonderend succes.

“Vanaf de eerste dag van de expo, op zaterdag 17 september, liep het storm,” vertelt Rik Vermeersch, zoon van de gevierde kun-
stenaar en mede-curator van de expo’s. “We noteerden vanaf het openingsweekend meer dan 1.000 bezoekers. Mensen kwamen 
echt van ver buiten West-Vlaanderen naar het Atelier Vermeersch in Lendelede afgezakt, om het werk van mijn vader te zien. Dat 
overtrof onze verwachtingen en stemt ons zeer gelukkig.”

Ook de weken daarop bleven de bezoekersaantallen hoog. Gemiddeld zo’n 1.000 bezoekers per weekend. Bijna 5.500 bezoekers 
voor het Atelier in Lendelede, iets meer dan 3.600 bezoekers voor De Patria in Kortrijk, en ca 2.700 mensen bezochten het Kasteel 
van Rumbeke. Van de jubileumuitgave werden 550 ex. verkocht.

Persoonlijke band
Heel wat bezoekers bleken een persoonlijk verhaal te hebben over een ontmoeting met José Vermeersch of hebben een werk van 
zijn hand thuis staan. Ook via de sociale mediakanalen die voor de expo’s opgezet waren, werden vele verhalen en foto’s gedeeld. 
Een bewijs dat het werk en de nalatenschap van José Vermeersch, als één van de toonaangevende Belgische beeldend kunstenaars 
van de 20ste eeuw, niet vergeten is. Er waren bezoekers uit Hasselt, Luik, Neerpelt maar ook Nederlanders en Britten kwamen voor 
deze expo naar Lendelede afgezakt.

“Heel veel mensen ontdekken nu pas Atelier José Vermeersch. Je voelt dat ze blij zijn om in zijn werkruimtes te kunnen vertoeven. 
Ik merk dat zijn werk jong en oud aanspreekt en heel veel mensen ontroert,” aldus Robin Vermeersch, curator van de expo in Len-
delede. “Dat zoveel mensen tot hier komen, de expo’s én de omgeving waar mijn grootvader z’n leven lang woonde en werkte, te 
willen ontdekken, is voor onze familie een ongelooflijke ervaring.”

Lendelede trots
Ook het gemeentebestuur van Lendelede is tevreden over dit evenement betreffende hun ereburger José Vermeersch. Naar aan-
leiding van deze 100ste verjaardag bracht Lendelede de José Vermeersch Wandelroute opnieuw uit, aangevuld met geluidsfrag-
menten op bijzondere plaatsen onderweg. 

“Sinds het openingsweekend half september werden niet minder dan 2.000 gratis wandelkaarten opgevraagd. Een plezier om de 
vele wandelaars uit heel Vlaanderen te zien genieten van onze mooie landelijke gemeente”, vertelt Wim Dierick, coördinator Vrije 
Tijd in Lendelede.

Met dit project zijn Toerisme Leiestreek vzw en Westtoer samen met de familie Vermeersch en de gemeente Lendelede er ook in 
geslaagd om de regio toeristisch op de kaart te zetten voor een nieuw publiek. 

Toekomst
Het Atelier Vermeersch sluit nu even de deuren maar zeker blijft het doel de erfenis van José Vermeersch levend te houden. Vol-
gend jaar plant de vzw twee nieuwe expo’s. Vanaf 2024 start de vzw Atelier Vermeersch met nieuwe kunstenaarsresidenties in het 
pand en zullen de kunstwerken van artiesten die er komen werken en verblijven worden tentoongesteld.
De Wandelroute José Vermeersch in Lendelede blijft beschikbaar.

Info
https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/vermeersch
https://atelierjosevermeersch.be/
https://www.lendelede.be/vermeersch-wandelroute

Spin-offs
Tijdens het Roefelmoment kregen kinderen van kleinzoon Tinus alle uitleg over het werken met klei. De Roefelkinderen konden 
zelf een kunstwerk maken. 
De kunstenaars die tijdens ‘Buren bij kunstenaars’ hun werken tentoonstelden, hadden ook een kunstwerk gemaakt volledig geïn-
spireerd door Vermeersch. 
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 Sport

11  WANDELTOCHT
’T VOALS PLAT

D E  
B A E K E L A N D T S T A P P E R S
L E N D E L E D E

Zondag
5 maart 2023

Start tussen 7u30 tot 15u.
Aankomst voor 17u

A F S T A N D E N :
6 K M  –  9 K M  –  1 2 K M

1 8 K M  –  2 3 K M
 

6  K M  T O E G A N K E L I J K  V O O R
R O L S T O E L G E B R U I K E R S

Inschrijving niet-leden: €3
leden wandelfederatie: €1,50

 
Start: Sporthal Lendelede – Steuren Ambacht 2

 
Info: Sportdienst Lendelede – 051/30 60 39 

sportdienst@lendelede.be - www.lendelede.be

e

Natuurloop 

Op zondag 16 oktober werd er een uurtje gewandeld of gelopen 
in het Patrijzenbos. Als afsluiter van de Week van het Bos is de Na-
tuurloop ondertussen een klassieker geworden in Lendelede. Het 
doel is om zoveel mogelijk rondjes van 1km te wandelen of te lo-
pen in 1 uur. In 2021 werd in totaal 201 km gelopen of gewandeld. 
Dit jaar deden een 40-tal mensen hun uiterste best om dit record 
te verbreken. En mét succes, om 10 uur stonden er 244 rondjes 
op de teller! De herfstzon was ook van de partij en dit zorgde voor 
heel wat blije gezichten. Na afloop kregen de deelnemers nog een 
stukje fruit en wat water om weer op krachten te komen. Proficiat 
aan alle deelnemers. 

Nazomertocht

Op donderdag 6 oktober werd voor de 2de keer de Nazomertocht 
georganiseerd door de Baekelandtstappers i.s.m. de sportdienst. 
Een wandeling die zijn naam alle eer aan deed. Via mooi uitge-
stippelde wandelingen verkenden deelnemers mooie paadjes. We 
eindigden via de boomgaard van Frupeco, een unieke belevenis. 
Er waren niet minder dan 511 wandelaars! 

Sportkampen 2023

Ook tijdens de volgende schoolverlofperiodes staan er sportkam-
pen voor kleuters en kinderen van het lager onderwijs op het pro-
gramma.
Bekijk zeker het volledige aanbod op 
https://www.lendelede.be/sportkalender.
Inschrijven voor de kampen tijdens de krokusvakantie kan vanaf 
maandag 23 januari om 9u via de gemeentelijke webshop.
Aandacht! Inschrijvingen voor het sportkamp tijdens de 1e week 
van de zomervakantie gaan ook van start op maandag 23 januari.

Terugblik sportkampen herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie van 2 tot 4 november beleefden 90 kinderen een sportieve vakantie! Bewegen is be-leven!
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Ferm
 Kaart- en rummikubnamiddag: dinsdag  
 03/01, 07/02 en 07/03 - 14u  ‘t Trefpunt
Neos
 Kaart- en rummikubnamiddag: dinsdag  
 24/01, 28/02 en 28/03 - ’t Trefpunt
 Wandelen: elke donderdagnamiddag -  
 13u30 Burg. Vandemaeleplein
 Turnen: elke dinsdag van 8u30 tot 9u30 -  
 Sporthal
 Ledenvergadering: donderdag 19/01,  
 16/02 en 16/03 - Lindelei
Okra
 Kaartnamiddag: donderdag 12/01, 09/02  
 en 09/03 - 14u30 Lindelei
 Creanamiddag: maandag 16/01, 13/02 
 en  13/03 - 14u ‘ Trefpunt
 Linedance: vrijdag 13/01, 20/01, 03/02,  
 17/02, 03/03 , 17/03 en 31/03 - sporthal
 Wandelen: maandag 30/01, 27/02 en  
 27/03 - 14u DOC
 Fietsen: maandag 06/03 en 20/03 - 14u  
 DOC
Ons Pensioentje
 Kaartnamiddag: dinsdag 10/01, 14/02 en  
 14/03 - Foyer GC Den Tap
Samana
 Kaartnamiddag ‘Onder ons’: dinsdag  
 17/01, 21/02 en 21/03 - ‘t Trefpunt
Seniorensportclub
 Turnen: iedere dinsdag om 8u30 - 9u30  
 Polyvalente zaal Sporthal

Sportdienst
 Omnisport voor volwassenen: 
 elke donderdag - 19u15 sporthal
 Tabata: elke woensdag - 18u45 of 19u45  
 sporthal
Seniorenraad
 Yoga: elke donderdag om 10u - 11u15  
 polyvalente zaal Sporthal
Foto-vrienden
 Workshop: donderdag  05/01, 02/02  
 en 02/03 - ’t Trefpunt 

JANUARI
Maandag 9 januari 2023
 Okra - Nieuwjaarsviering - Lindelei
Zaterdag 14 januari 2023
 Crooktown Jazzband - optreden - ’t Trefpunt
Zondag 15 januari 2023
 Crooktown Jazzband - optreden - ‘t Trefpunt
Donderdag 19 januari 2023
 Neos - Nieuwjaarsviering - Lindelei
Vrijdag 27 januari 2023
 Globetrotters - bijeenkomst - GC Den Tap
Zondag 29 januari 2023
 Beweging.net: Nieuwjaarsbijeenkomst -  
 Lindelei
Maandag 30 januari 2023
 Samana - Nieuwjaarsviering - GC Den Tap

FEBRUARI
Zondag 5 februari 2023
 Globetrotters - nieuwjaarsreceptie en 
 voor stelling kalender - 9u ‘t Trefpunt
Donderdag 9 februari 2023
 Art’Iz Kunstacademie - voorstelling - 
 GC Den Tap

Zaterdag 11 februari 2023
 Chirojongens - Fatt-Aspi - GC Den Tap
Zondag 19 februari 2023
 Chiromeisjes - ontbijtmanden
Woensdag 22 februari 2023
 Jeugddienst - filmvoorstelling - GC Den Tap
Vrijdag 24 februari 2023
 Oorzaak - optreden Caamano & Ameiseiras
 GC Den Tap
Zondag 27 februari 2023
 KFC Lendelede - stoofvlees met frietjes -  
 Lindelei

MAART
Zaterdag 4 maart 2023
Gezinsbond - tweedehandsbeurs - Lindelei
Zondag 5 maart 2023
Globetrotters - ontbijt - Lindelei
Woensdag 8 maart 2023
 Bloedinzameling - Lindelei
Zaterdag 11 maart 2023
 Crooktown Jazzband - optreden ‘The Mardi  
 Gras Jazzband’ - ’t Trefpunt
Zaterdag 18 maart 2023
 Ouderraad Talententuin - Lendelede lacht -  
 Steven Mahieu – GC Den Tap
Zondag 19 maart 2023
 KFC Lendelede - etentje - Lindelei
Maandag 20 maart 2023
 Gezinsbond - Grootoudersfeest – Lindelei
Donderdag 23 maart 2023
 Okra - viering kaarterskampioen en 
 rummicubkampioen - Lindelei
Vrijdag 31 maart 2023
 Chiromeisjes - Laspidy - GC Den Tap

 Vrijetijdskalender

 Senioren

Kustschlagerfestival en seniorenfeest een groot succes!



De Lendeleedse brandweer contacteren: 

 112  voor dringende oproepen
 056 22 44 44   voor niet-dringende interventies
   zoals bijen- en wespennesten…

Bloedinzameling: woensdag 8 maart 2023

 Telefoonnummers
College van Burgemeester en Schepenen:   

   Burgemeester DEWAELE Carine 0484 26 20 53
   FONTEYNE Bernard 0478 91 58 57
   ROMMENS Rudy  0485 43 56 56
   MOSTAERT Daan  0472 64 69 21
   LAMMERTYN Rita 0472 57 95 72

Noodnummer   112
Rode Kruis  105
Dokter van wacht   1733
Apotheek van wacht  www.apotheek.be
(€ 1,50/minuut)  0903 99 000
Tandarts van wacht  0903 39 969
Infolijn zelfstandig verpleegkundige  02 734 59 49
Ziekenhuis Izegem  051 33 41 11
Wit-Gele Kruis  050 63 44 50
Familiehulp vzw                       051 24 88 03
Familiezorg West-Vlaanderen 056 20 15 48
Solidariteit voor het Gezin 056 26 61 31
Solidaris (vroeger Bond Moyson Thuiszorg)    056 230 230 (optie 2)

Pastoor                                                                                  051 30 08 47
Babysit Gezinsbond  0477 26 90 30
A.A.  03 239 14 15
Zelfmoordlijn  1813
Druglijn  078 15 10 20
Kind & Gezin  078 15 01 00
Loods technische dienst 051 31 67 05
Permanentie Waterleiding 02 238 96 99
FLUVIUS  078 35 30 20 
Dringende oproepen:

  Gasgeur  0800 65 0 65 (gratis)
  Storingen en defecten 078 35 35 00 (zonaal tarief)
  Storingen riolering  078 35 35 00 (zonaal tarief)

Voor alle niet- dringende oproepen:
  Klantendienst   078 35 35 34

Kringloopcentrum Izegem 051 31 34 81
IVIO  051 31 17 96
Postkantoor  022 01 23 45
DOCSTOP                                            00800 2123 2123

gemeente Lendelede @gemeentelendelede @bibLendeledewww.lendelede.be
gebruik

#LENDELEDE

Alle lokale openbare diensten (gemeente en OCMW) 
zullen gesloten zijn op: 

maandag 2 januari (tweede nieuwjaar).

 Openingsuren
Gemeentehuis  info@lendelede.be
051 33 63 00 
             Burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand) 
 maan- tot vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u
             Op afspraak: dinsdag 13u30-16u
 zaterdag 09u30-11u30
 
             Grondgebiedszaken 
 dinsdag en vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u

Op afspraak:     maan-, woens- en donderdag       08u30-12u
 
Sociaal Thuis     sociaalthuis@lendelede.be
051 30 31 31 
             Dienstenonderneming en thuiszorgdienst 
 maan- tot vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u
             Op afspraak: dinsdag 13u30-16u
  
             Sociale dienst 
 dinsdag en vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u

Op afspraak:     maan-, woens- en donderdag       08u30-12u
 dinsdag 13u30-16u

             Wijkwerken/Arbeidsbegeleiding
              op afspraak (woensdagvoormiddag)

Politie   1701@pzvlas.be
Voor niet-dringende oproepen:
Lokale politiepost 051 33 77 70 tijdens openingsuren:
 maan- tot vrijdag 9u-11u30
 dinsdag 13u30-18u 
 zaterdag 9u30-11u30
Dringende tussenkomsten: 1701 (24u/24u)
Het nationale noodnummer 101 en het internationale noodnummer 112 
blijven ook bestaan. Een niet-dringende melding doen of administratieve vraag 
stellen kan ook via www.pzvlas.be - E-LOKET - NIET-dringende melding of via 
e-mail: 1701@pzvlas.be 

Bibliotheek   bibliotheek@lendelede.be
051 30 06 15 maan- en woensdag              14u-19u
 dins-, donder- en vrijdag 16u-19u
 zaterdag                              9u30-12u

Jeugd- en cultuurdienst jeugddienst@lendelede.be
051 31 58 70                                            cultuurdienst@lendelede.be

 maan- tot vrijdag  8u30-12u
  dinsdag (op afspraak)       13u30-18u

Sportdienst   sportdienst@lendelede.be
051 30 60 39
 maan- tot vrijdag  8u30-12u
  dinsdag (op afspraak)       13u30-18u
 
Recyclagepark  
051 31 84 83 maandag 14u-16u45
             dinsdag 14u-18u45
 woensdag 14u-17u45
 donderdag gesloten
 vrijdag 9u30-17u45
 zaterdag 9u30-15u45

’t Compostoekske 
051 33 63 05 woensdag 18u30-18u50
 zaterdag 13u30-13u50

        

De volgende OCMW- en gemeenteraden zijn gepland op 
donderdag 26 januari, 23 februari en 23 maart.

De bibliotheek is gesloten op vrijdag 13 januari 
(gemeentelijk etentje).


