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“Voor een gemeente waar iedereen mee is!”
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Het jaar is alweer flink opgeschoven, de vakantie is voorbij, 
het gewone leven is weer een feit. Ik hoop dat de nodige vi-
tamientjes opgeslagen zijn zodat we zonder te veel ongemak-
ken de winter doorkomen.

Tijdens Lendelede kermis werd de UiTPAS gelanceerd.

De UiTPAS is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in 
Vlaanderen wil genieten van vrije tijd zoals cultuur, sport en 
jeugdactiviteiten punten kan sparen en inruilen voor leuke 
voordelen. Meer uitleg, zie verder in deze Lendeleeft.

In dit voorwoord wil ik vooral aandacht hebben voor de 
senioren, een belangrijke groep in onze maatschappij en 
mensen die ik als schepen voor seniorenbeleid heel goed heb 
leren kennen.

Het wordt ouderen vaak niet makkelijk gemaakt om deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven. Er zijn veel ingrijpende 
veranderingen op korte termijn; kijk maar naar de communi-
catie en de digitalisering.

Senioren die fysiek en mentaal in goede gezondheid verkeren, 
geven aan niet meer mee te kunnen. Meer en meer wordt 
alles digitaal: afspraken maken, betalingen doen, participatie 
aan dienstverlening, informatie, … maar niet iedereen weet 
direct hoe en wat. 

Samen met de  gemeenten Kuurne en Wevelgem willen we 
de mensen helpen. Deze samenwerking is handig omdat we 
samen meer kunnen realiseren en wij hiervoor via de project-
oproep ‘Iedereen Digitaal’  een subsidie konden bekomen van 
€ 194.610.

Via een bevraging in de Binnenstebuiten en de seniorenraad 
kreeg iedereen zijn kans om een vragenlijst in te vullen. Zo 
kennen we de noden en weten we hoe we jullie kunnen hel-
pen. In het najaar wordt alles uitgewerkt. Je hoort vast en ze-
ker nog van ons!

Weet je dat we in Lendelede een rollatorpad hebben? 

Voor mensen die moeilijker kunnen wandelen of met een rol-
lator stappen, was dat een verkiezingsbelofte. Die belofte is 
nu ingevuld. Het rollatorpad is gerealiseerd!

Hiervoor namen we contact op met de verantwoordelijken 
van het woonzorgcentrum Aksent en de vrijwilligers.

Samen met de technische dienst zijn we op pad gegaan om 
een zo effen mogelijk parcours uit te stippelen. Enkele kleine 
aanpassingen aan het wegennet en de aankoop van een 6 tal 
nieuwe ecologische banken zorgden ervoor dat er een mooi 
pad tot stand kwam. Het pad heeft een lengte van 675m. 
Naast de bestaande en de nieuwe banken zijn er 8 plaatsen 
waar wandelaars even kunnen rusten.

De sjablonen op de stoep/weg tonen waarheen je kan wan-
delen. Het rollatorpad start aan het WZC Aksent kant Izegem-
sestraat en eindigt aan het WZC kant Pastoor De Beirstraat. 
Benieuwd? Uittesten zou ik zeggen!

Zo blijven we verder bouwen aan zorgzame warme buurten 
en durven we dromen van een gemeente waar het goed is om 
te leven en iedereen mee is!

Van harte 

Rita Lammertyn
              Schepen van Sociale Zaken, 

Wonen, Gelijke kansen, Senioren,  
                                   Voorzitter BCSD 
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Berichten
 Geboren

 Overleden

Jesse Mugwaneza   02.06.2022
Georges Verfaillie    08.06.2022
Noah Huyghe     17.06.2022
Ayoub El Ouahdi    24.06.2022
Febe Verhoyen    08.07.2022
Finn Losfeld    13.07.2022
Theo Clarysse    18.07.2022
Yelano Casteleyn    19.07.2022

 Gehuwd
Jorim Allegaert - Bieke Debyser
Henk Maes - Virginie Ronneau
Davy Buyze - Pauline van Overberghe
Kevin Demets - Marie Fonteyne
Angelo Catteeuw - Inge Depreytere
Sam Billiauw - Sharon Denys
Jelle Deleersnijder - Lisa Folie Vanrobaeys
Emmanuel Detrez - Michèle Boom

 Komende jubilea
50 jaar huwelijk
Alain Stragier - Ria Gits   05.10.1972
Noël Baert- Marie Muylle   06.10.1972
Marcel Tempelaere - Rosa Walcarius 10.11.1972
Gerard Verkinderen - Christa Dewulf 22.11.1972
Jean-Pierre Moortgat - Ann Deuss  08.12.1972
Johan Demasure - Krista Wylin  08.12.1972
Erik Verleden- Chantal Fraeyman  27.12.1972

65 jaar huwelijk
Joseph Mahieu- Georgette Deklerck 04.10.1957

  Voorbije jubilea

Marnix Holvoet - Christine Vanneste  
(50 jaar gehuwd)

Frans Staelens - Catheleen Buyse 
(50 jaar gehuwd) 

Gilbert Buyse - Christine Bonte 
(50 jaar gehuwd)

     
Plechtigheid 

11 november 2022
                              9u40      Korte optocht
                         10u00 Kerkdienst

Aansluitend op deze kerkdienst is er een optocht naar het kerkhof voor een bloemenhulde. 
Daarna is er nog een hulde aan het Gedenkteken van de oorlogsslachtoffers op het Dorpsplein.

Binnen de gemeente
Xavier Biebuyck    22.05.2022
Noëlla Lesieur    29.05.2022
Germain Decostere   12.06.2022
Erna Devos    03.08.2022

Buiten de gemeente
John Corbanie    28.05.2022
Elise Withouck    08.06.2022
Raïce Staelens    19.06.2022
Noël Vandemaele    01.07.2022
Agnès Tytgat    08.07.2022
Frans Foulon    14.07.2022
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Heb je je rijbewijs in bankkaartmodel bijna 10 jaar op zak? 
Vergeet het niet te vernieuwen!

Begin 2010 werden de allereerste rijbewijzen in bankkaart-
model in omloop gebracht. Deze rijbewijzen zijn 10 jaar gel-
dig. 
De dienst Burgerzaken beschikt niet over een lijst van rijbe-
wijzen die hun vervaldatum bereiken en kan de burger bijge-
volg geen oproeping sturen om het rijbewijs opnieuw aan te 
vragen.

Hou de einddatum van je rijbewijs goed in de gaten.

Iedere burger heeft de plicht om de administratieve eindda-
tum van zijn of haar rijbewijs zelf op te volgen om het tijdig te 
kunnen vernieuwen. 

Nog niet in het bezit van een rijbewijs in bankkaartmodel?

Dat is nog steeds niet verplicht. De papieren rijbewijzen blij-
ven geldig tot in 2033. Het spreekt voor zich dat het rijbewijs 
niet mag beschadigd zijn, duidelijk leesbaar en de foto gelij-
kend moet zijn.

Iedereen kan uiteraard een rijbewijs in bankkaartmodel aan-
vragen indien gewenst. De kostprijs is € 25 en de foto van je 
identiteitskaart kan overgenomen worden op het rijbewijs.

Meer info: 
Dienst Rijbewijzen, 051 33 63 09 bevolking@lendelede.be 

Geldigheidsdatum rijbewijs

Welkom aan onze nieuwe bewoners!

Op 3 september kregen nieuwe inwoners een ontbijt aangeboden in GC Den Tap.
Met open armen werden 174 inwoners verwelkomd. Een goede pot koffie en een stevig ontbijt is altijd een goede start!

Elk jaar organiseert crematorium Uitzicht in de periode voor 
1 november ‘de Herinnering’. Ook dit jaar vinden we dit mo-
ment meer dan ooit belangrijk. We nemen u graag mee in de 
herinnering aan de overledenen van de voorbije tijd.

Omdat Uitzicht openstaat voor elke levensvisie, kunt u kiezen 
tussen drie herinneringsmomenten:
• Op dinsdag 18 oktober 2022 is er om 19u een vrijzinnig-hu-
manistische herdenking, met en door het Huis van de Mens 
Kortrijk.

• Op woensdag 26 oktober 2022 vindt er om 19u een herden-
king van de overledenen plaats door de christelijke kerken, 
met gebedsvoorgangers van de Rooms-Katholieke Kerk en de 
Protestantse Kerk van Kortrijk.

• Op donderdag 27 oktober 2022 richt het Uitzicht-team om 
19u een open herinneringsmoment in. 
Met woord, beeld en live muziek staan we even stil bij leven 
en afscheid nemen.

Hiervoor doen we graag een warme oproep om ons een per-
soonlijk element te bezorgen. Misschien kent u een gedicht 
dat ook aan andere aanwezigen troost kan bieden, of een 
songtekst, een beeld, of eventueel een mooie gedachte. Laat 
het ons gerust weten via deherinnering@uitzicht.be. Wij stre-
ven er naar om uw inbreng een passende plaats te geven tij-
dens de herdenking.

Alle herinneringsdiensten gaan door in de aula van cremato-
rium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk. 

Inschrijven
Om organisatorische redenen vragen we u om vooraf in te 
schrijven. We vernemen ook graag het aantal personen dat 
zal deelnemen aan de Herinnering. 

Dit kan per mail naar deherinnering@uitzicht.be of 
telefonisch op 056 28 29 30.

De Herinnering 2022
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 Ontvangsten
Op het gemeentehuis werd voor de 70+1-plussers en de 70-jarigen een ontvangst voorzien.
Altijd een hartelijk weerzien in hartje Lendelede.

VOORRANG VAN RECHTS DORPSPLEIN - STATIONSSTRAAT

Vorig jaar werd aan heel wat straten de voorrangsregeling gewijzigd. 
De voorrang van rechts werd omgezet in een voorrangsweg met zijstraten dit 
voor een vlotter verkeer op de hoofdwegen in Lendelede.

Enkel het kruispunt Dorpsplein - Stationsstraat werd niet gewijzigd. 
De reden daartoe is dat deze 2 straten als gelijkwaardig beschouwd worden. 
De ene of de andere straat voorrang geven zou resulteren in lange files in de 
ondergeschikte straat tijdens de piekuren. 

De dienst mobiliteit voorziet bijkomende borden en wegmarkeringen om 
deze voorrangsregeling duidelijk te maken voor de weggebruikers.
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Iedereen mee
Iedereen Digitaal

Ken jij de digitale taal? Een nieuwe manier van leven die razendsnel evolueert. 
Voor steeds meer diensten kan of moet je online. Of het nu is om een treinticket te kopen of je belastingaangifte in te dienen. 
Handig maar… nog niet voor iedereen.

32% van de Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden 
en 8% maakt nooit gebruik van het internet.
Niet iedereen kan bijvoorbeeld zomaar… 

• zijn kind op een website inschrijven voor een kamp
• online bankieren
• het e-loket van de gemeente gebruiken
• een routeplanner raadplegen
• bus- of treinuren opzoeken in een app
• openingsuren googelen
• een online vertaaltool gebruiken

Wie dit niet kan, wordt uitgesloten van veel kansen of facetten van wat men ‘dagelijks’ leven noemt. Digitale uitsluiting kan ook an-
dere vormen van uitsluiting veroorzaken of versterken. Denk aan sociale uitsluiting of een gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt. 
Digitaal kunnen werken, is dus van groot belang opdat je ten volle kan deelnemen aan de samenleving. 

Daarom moeten we met z’n allen oog hebben voor wie (nog) niet meekan met de nieuwe ontwikkelingen. Het project Iedereen 
Digitaal streeft ernaar om jong en minder jong op een laagdrempelige manier te leren omgaan met de computer, de smartphone, 
het internet en sociale media. Zo leer je op jouw niveau en tempo in stapjes digitale basisvaardigheden. 

Wat betekent digitale inclusie?
Digitale inclusie of e-inclusie is zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving. Het is een verhaal van verschil-
lende factoren. Het gaat niet enkel over toegang tot toestellen en internet, ook digitale vaardigheden, motivatie en de ondersteu-
ning van vrienden, familie en buren spelen een belangrijke rol. Mensen krijgen de kans om zelf hun digitale weg te zoeken, maar 
ondersteuning voor wie het wil, is belangrijk.

Ken jij of ben jij iemand die digitaal kwetsbaar is? 

Precies omdat de doelgroep van het project Iedereen Digitaal niet gemakkelijk te bereiken is via de website, sociale media, … 
delen we ook zoveel mogelijk info via Lendeleeft en het activiteitenkrantje Binnenstebuiten. 
We nodigen geïnteresseerden uit voor vormingen, workshops en digitale hulp. 
Heb je niet deelgenomen aan de bevraging maar wens je toch op de hoogte te blijven over het gratis aanbod? 
Ken je iemand die nood heeft aan een extra woordje uitleg rond het project? 
Stuur dan een e-mail naar nele.declerck@lendelede.be. 
De winnaars van de Lendleebon met Goodiebag werden persoonlijk gecontacteerd. Proficiat!

Een krak op digitaal vlak?
Ben je zelf goed vertrouwd met digitale vaardigheden, dan kan je misschien iets betekenen voor ons project! 
Zie je het als vrijwilliger zitten om mensen stap voor stap digitaal sterker te maken… 
Wil je als spreker op een infosessie ervoor zorgen dat mensen digitaal zelfredzaam worden… 
Heb je kennis van technologische apparaten (smartphone, tablet, laptop, pc), 
hardware, software, apps, … die je wil delen met anderen? 

Neem dan contact op met de projectverantwoordelijke digitale inclusie via 051 30 31 31 
of nele.declerck@lendelede.be
Alle info: www.lendelede.be/iedereendigitaal

Tip! 
Ontdek welk mediaprofiel bij jou past op: https://www.mediawijs.be/nl/mediaprofielen
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Verwarmingstoelage: allemaal recht op warmte thuis!

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur. Deze toelage wordt uitbetaald 
door het OCMW en richt zich op mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Verschillende brandstoffen komen hiervoor in 
aanmerking: zowel stookolie (al dan niet aan de pomp), als verwarmingspetroleum (aan de pomp), als bulkpropaangas.

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst? 
• personen met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
• personen met een begrensd inkomen
• personen met schuldoverlast

Verhoging van de interventiedrempels voor de verwarmingstoelage vanaf 01.08.2022:
 Het maximum jaarlijks belastbare bruto-inkomen bedraagt € 22.034,79 
  verhoogd met € 4.079,35 per persoon ten laste. 

Wanneer je denkt hierop recht te hebben of indien je vragen hebt, neem contact op 
met de sociale dienst 051 30 31 14 of socialedienst@lendelede.be.

Nieuwe maatregelen 
Er is een pakket maatregelen goedgekeurd waardoor brandstofverbruikers met een laag inkomen een grotere toelage kunnen 
bekomen voor de verwarmingsperiode 2022. Dit om hulp te bieden voor de stijgende mazoutprijs.

De nieuwe maatregelen gelden voor alle aanvragen waarvoor een levering is gedaan tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022.

De eerste wijziging is een verhoging van het maximum aantal liter dat per huishouden en per verwarmingsperiode in aanmerking 
kan komen voor een verwarmingstoelage. Dit maximum wordt namelijk verhoogd van 1500 liter naar 2000 liter. 

De tweede wijziging verhoogt de maximumdrempels van de toelage in bulk van 20 cent naar 36 cent per liter. 
De maximumdrempel wordt bereikt zodra de prijs vermeld op de mazoutfactuur minimum 1,495 €/liter bedraagt.

Prijs per liter vermeld op factuur Bedrag van de toelage per liter Maximumbedrag van de toelage
(indien maximaal 2000 liter aangekocht)

 <  0.97 € 14 cent  280 €

≥ 0,97 € en < € 0,995 € 15 cent  300 €

≥  0,995 € en < € 1,02 € 16 cent  320 €

≥ 1,02 € en < 1,045 € 17 cent 340 €

≥ 1,045 € en < 1,07 € 18 cent 360 € 

≥ 1,07 € en < 1,095 € 19 cent 380 €

≥ 1,095 € en < 1,112 € 20 cent 400 €

≥ 1,12 € en < 1,145 € 21 cent 420 €

≥ 1,145 € en < 1,17 € 22 cent 440 €

≥ 1,17 € en < 1,195 € 23 cent 460 €

≥ 1,195 € en < 1,22 € 24 cent 480 €

≥ 1,22 € en < 1,245 € 25 cent 500 €

≥ 1,245 € en < 1,27 € 26 cent 520 €

≥ 1,27 € en < 1,295 € 27 cent 540 €

≥ 1,295 € en < 1,32 € 28 cent 560 €

≥ 1,32 € en < 1,345 € 29 cent 580 €

≥ 1,345 € en < 1,37 € 30 cent 600 €

≥ 1,37 € en < 1,395 € 31 cent 620 €

≥ 1,395 € en < 1,42 € 32 cent 640 €

≥ 1,42 € en< 1,445 € 33 cent 660 €

≥ 1,445 € en < 1,47 € 34 cent 680 €

≥ 1,47 € en < 1,495 € 35 cent 700 €

> 1,495 € 36 cent 720 €
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De derde wijziging betreft de forfaitaire toelage. Voor het jaar 2022 bedraagt de forfaitaire toelage € 210 bij een aankoop aan de 
pomp tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022 en € 456 tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022. 

Voorwaarden
De aanvraag voor de verwarmingstoelage moet binnen de 60 dagen na de leveringsdatum 
van de brandstof ingediend zijn bij het OCMW van de gemeente. 
www.verwarmingsfonds.be 

Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van € 225?

Wegens de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen 
te ondersteunen. Gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk, ontvangen een eenmalige forfaitaire toelage van 
€ 225. De aanvraag kan worden ingediend tot 10 januari 2023. 

Wie kan de toelage aanvragen? 
Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk 
heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van € 225 netto aanvragen. Die toelage kan slechts één-
maal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen in een ééngezinswoning als in een flatgebouw. 

Hoe vraag je de vergoeding aan? 

Contact: Hanne De Laere - 051 30 34 14 - hanne.delaere@lendelede.be               Meer informatie: https://energiemaatregelen.be 

Leefloonbedragen 

Basisbedrag Leefloon op jaarbasis 
op 01 08 2022

Leefloon op maandbasis 
op 01 08 2022

Categorie 1 
€ 5.773,18 € 9.103,73 € 758,64

Samenwonende persoon
Categorie 2

€ 8.659,78 € 13.655,61 € 1.137,97
Alleenstaande persoon
Categorie 3

€ 11.703,23 € 18.093,19 € 1.537,90Persoon die samenwoont met 
een gezin te zijnen laste

• Indexering van de leefloonbedragen vanaf  1 augustus 2022
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Een succes: van buurtbewoner tot bankdirecteur!
In Lendelede zijn alvast meer dan 20 bankdirecteurs die zullen deelnemen aan de actie: Mia Vanderhaeg-
hen, Ann Malysse, Tania Servayge, Martine Heggermont, Ingrid Callewaert, Marie-Jeanne Hanssens, Me-
lissa Dekyvere, Tine Bossier, Katrien Debal, Germaine Dewaele, Georges Gheysens, Alexandra Museeuw, 
Filip Lagae, Annelies Devriendt, Rino Decock, Christine Mestdagh, Nadine Vanderheeren, Katrien Quage-
beur, Mady Deseyne, Mia Fournier, Nick Buyze. 

Al deze bankdirecteurs creëren hiermee nieuwe ontmoetingsplaatsen op deze plaatsen: Burg R Vandemaeleplein, Vijverzicht Das-
sonville, Hoog Einde pleintje, Rodemont - Steuren Ambacht pleintje, Kloostertuin, Gerstveldpleintje, Terrynstraat, Roterijstraat 
Kortrijksestraat, Kuurnsestraat Bergkapel, Wilgenlaan, Sneppestraat Kapel en de Manpadstraat.   

23 oktober is ontmoeten!
De “actiemomenten” op zondag 23 oktober zullen verschillend zijn. Elke bankdirecteur kiest zelf z’n tijdstip, de actie loopt tussen 
9u30 en 19u. Voor de concrete info kan je terecht op www.lendelede.be/bankdirecteurslendelede.

Lief voor je lijf
Een gezonde leefstijl is meer dan gezond eten en sporten. Het 
is de juiste balans vinden tussen alle aspecten van je leven. 
Het is werken aan een positief lichaamsbeeld.
Focus op wat je doet, minder op hoe je eruit ziet. 
Een normaal gewicht is niet per se een gezond gewicht. Veel 
meer hangt af van hoe je leeft: eet evenwichtig, beweeg, 
wees lief voor je lichaam, wees je emoties de baas en slaap 
voldoende.
Luister naar de signalen van je lichaam. 
Eet wanneer je honger hebt en stop wanneer je vol zit.

 

Geniet van alle fijne momenten die je beleeft dankzij je li-
chaam. Gebruik al je zintuigen: luister naar mooie muziek, 
loop met blote voeten door het gras, kijk naar de zonsonder-
gang, proef van een heerlijke aardbei uit je moestuin en ruik 
de geur van versgebakken brood.
Volg op sociale media accounts die je goed doen voelen over 
je eigen lichaam. Leer mensen kennen die er ‘anders’ uitzien 
of met een beperking leven. En waardeer de verschillen die 
ons uniek maken.
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Goed wonen
Maandafrekening elektriciteit op basis van werkelijk verbruik

Heb je een digitale meter? Sinds 1 april 2022 kan je kiezen voor een maandafrekening. 
Zo zie je sneller het resultaat van inspanningen om je verbruik te verminderen, ook op je factuur!
Wat is het verschil tussen een jaar- en maandafrekening? 
Hoe kan je met een digitale meter jouw energieverbruik en -factuur beter onder controle houden? 

Jaarafrekening Maandafrekening
• mogelijk voor alle klanten • mogelijk voor klanten met digitale meter
• elk jaar een afrekening • elke maand een afrekening
• met voorschotfacturen • zonder voorschotfacturen
• verbruik verdeeld over het jaar volgens verbruiksprofielen • volgens werkelijk verbruik
• verbruik je minder? Resultaat pas zichtbaar op jaarafrekening • verbruik je minder? Resultaat al zichtbaar na een maand

Op zoek naar een contract met maandafrekening? 

• Je vindt het huidig aanbod aan elektriciteitscontracten met maandafrekening in de V-test®. 

 - Sommige leveranciers bieden maandafrekening aan als een optie bij alle of een deel van hun 
 contracten. Anderen bieden enkel specifieke contracten met (verplichte) maandafrekening aan.

 - Op de resultatenpagina van de V-test® kan je bij filters kiezen voor ‘maandelijks afrekenen’. 
 Die optie vind je bij ‘Facturatie’ onder de vraag ‘Hoe vaak wil je betalen voor jouw energie?’. 

• Voor aardgas kan je momenteel nog niet kiezen voor een contract met maandafrekening.

Een grote verandering: Mijn Verbouwpremie enkel digitaal!
Mijn Verbouwpremie gaat in werking vanaf 1 oktober 2022.
Premieaanvragen kunnen vanaf deze datum ENKEL DIGITAAL 
aangevraagd worden.

Alleen renovaties komen in aanmerking voor deze premie. 
Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt 
niet in aanmerking.

• De doelgroep wordt bepaald door gezinsinkomen en gezins-
samenstelling. Er wordt gekeken naar het recentste aanslag-
biljet. Dit betekent eveneens dat er geen verhoogde tege-
moetkomingen meer zijn voor beschermde afnemers.

• Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn.

• Factuur mag maximum 2 jaar oud zijn ( tot 31.12.22 mogen 
de facturen 2 jaar en 3 maand oud zijn).

• Minimumfactuur € 1.000 exclusief BTW.

• Meerdere categorieën per aanvraag mogelijk.

• Geen minimum en maximum termijn tussen de aanvragen.

• Eén dezelfde premie kan om de 5 jaar aangevraagd worden 
vb. dak, vloer, buitengevels.

• Duurzame/hernieuwbare installaties voor verwarming en 
sanitair warm water kunnen 1 keer om de 10 jaar aange-
vraagd worden.

Alle voorwaarden en details zijn terug te vinden op www.mijnverbouwpremie.be
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Boeiend bedrijvig
PHISHING : opgelet voor oplichting !

Geregeld doen mails de ronde van incassobureaus waarbij in 
naam van de gemeente een vordering gestuurd wordt.
Ga hier vooral niet op in! Het betref een poging tot oplichting.
In een recente mail werd een afvalstoffenheffing of rioolbe-
lasting gevorderd. 
Weet dat de gemeente dergelijke belastingen niet heft!

Goede tips om je niet digitaal te laten oplichten
• Neem de nodige tijd om het bericht te lezen.
• Bekijk de afzender. Is die vertrouwd? Klopt het e-mailadres? 
Soms worden logo’s gebruikt die wel herkenbaar zijn en waar-
door je denkt dat het ok is. Bekijk dus de afzender.
• Indien je twijfelt, open het bericht niet maar googel op een 
afzender die zogezegd het bericht zendt.
• Open het bericht niet maar verwijder het. Zowel in de in-
box  als in de map prullenbak zelf. Want een zender die nooit 
antwoord krijgt, weet niet of het adres nog bestaat of nog kan 
beantwoord worden.
• Geef nooit codes, persoonsgegevens, bankgegevens door. 
Scan nooit je identiteitskaart.
• Voer geen betalingshandelingen uit waarvan je geen weet 
hebt.

Indien zeker van een phishing, dreigmail of verdachte mail:
meld het direct naar verdacht@safeonweb.be

De Provincie West-Vlaanderen organiseert een 
groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij.

Digitaal inschrijven kan tot 14 november 2022.

Alle info is terug te vinden op: 
www.west-vlaanderen.be/zon

GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN EN THUISBATTERIJ
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Wat een zomer!
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Natuurlijk heerlijk
Via Goed Geknot gratis warme winter!

Het najaar loert om de hoek en dat betekent dat het ook bij 
de knotters stilaan begint te kriebelen. 

Het nieuwe platform Goed Geknot brengt eigenaars van klei-
ne landschapselementen zoals knotbomen, houtkanten en 
hakhoutbosjes in contact met een enthousiaste groep vrijwil-
lige knotters. Zo beschikt het Stadlandschap Leie en Schelde 
over de Zuid-West-Vlaamse knotploeg ‘Knotsgek’ die staat 
te trappelen om zowel bij particulieren als landbouwers de 
knotbomen opnieuw te knotten. 

De knotters krijgen een opleiding en worden gratis verzekerd 
via het Stadlandschap. In ruil voor het brandhout komen de 
knotters gratis de knotbomen snoeien. Let op: onze knotters 
snoeien niet in tuinen en ze vellen ook geen bomen. Enkel 
knotbomen in en langs weides en akkers komen in aanmer-
king. 

Ben je geïnteresseerd om ook knotter te worden? De bomen 
staan op jou te wachten! Surf naar www.goedgeknot.be, 
check de voorwaarden en meld je aan. 

Heb je knotbomen of houtkanten die geknot moeten wor-
den? Ook daarvoor kan je terecht op deze website. 

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij stad-
landschapleieschelde@west-vlaanderen.be of op het nummer 
056 24 40 17. 

Data knotopleidingen:
• vrijdag 25 november
• zaterdag 26 november
• vrijdag 10 februari
• zaterdag 11 februari

Week van het Bos
Ook dit jaar vliegen we in oktober de deur uit. Tijdens de Week 
van het Bos, van 9 tot 16 oktober, gaan we op ontdekking in 
de natuur om de hoek. Kampen bouwen, groene knieën en 
de geur van gras, klimmen in bomen, springen over beken, 
rollen in het zand, … bossen vormen de ideale speelomgeving 
voor kinderen! Buiten spelen en op avontuur gaan in de na-
tuur maakt ons immers gezonder én creatiever. 

Je bent jong en je wil spelen en ravotten in het bos. Dat kan, 
in de speelzones! Speelzones zijn stukken natuur of bos waar 
kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij kunnen spelen en 
daarbij de paden mogen verlaten. Je mag er kampen bouwen 
of zelfs een touwenparcours aanleggen, zolang je na de acti-
viteit alle constructies weer verwijdert en het bos in zijn oor-
spronkelijke staat terugbrengt.

Ga dus op ontdekking in ons Patrijzenbos en ravot er op los.

Wil je op een iets sportievere manier genieten van het bos 
door er in te joggen of te wandelen? Doe dan mee met onze 
Natuurloop op zondag 16 oktober. 

Inschrijven via de webshop of via sportpromotie@lendelede.be 
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Een MAF ontwerp in de maak voor de site Vercamer!

10 TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Zet de verwarming ’s nachts gerust uit of maximum op 13 tot 15°C.

Kamers waar niemand is, hoeven niet verwarmd te worden.

Een graadje lager overdag maakt het niet minder gezellig.

Trek liever een trui aan dan harder te stoken.

Geniet van de zon! Kunstlicht is vaak overbodig en daglicht is helemaal gratis.

De laatste doet het licht uit, ook als je maar even weg bent! 

Vervang gloeilampen door spaarlampen.

Schakel een toestel helemaal uit in plaats van het in stand-by te zetten.

Gun het beeldscherm van je computer ook eens een pauze.

Verwijder het ijslaagje in je koelkast en diepvriezer.

Neem eens wat meer een (korte) douche in plaats van een bad.

Je was is vaak even schoon bij lagere temperaturen.

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 werkt een fris en vernieuwend ontwerp uit. 

Na besprekingen met het architectenbureau, verschillende 
gemeentelijke diensten en de nauw betrokken Samentuin is 
het ontwerp bijna definitief. Momenteel zet MAF Architecten 
de puntjes op de i zodat we het ontwerp in een volgende edi-
tie van de Lendeleeft aan jullie kunnen voorstellen. 

Hoe is het er vandaag?
Wie regelmatig gaat wandelen in het Patrijzenbos heeft on-
getwijfeld al gezien dat de containerbouw is verdwenen. Een 
eerste stap in het realiseren van de inrichtingswerken. 

De voorbije maanden hingen er appelen, peren, braambes-
sen, vlier, … . De site Vercamer is in de zomermaanden een 
heus ‘voedselbos’. Nu transformeert het Patrijzenbos stille-
tjesaan in herfstmodus en de notelaars zullen binnenkort hun 
rijpe okkernoten afwerpen. Ga zeker wat okkernoten rapen 
en smul van het lekkers dat het bos te bieden heeft. 

En nu?
Ondertussen heeft het gemeentebestuur ook een aannemer 
aangesteld voor de inrichtingswerken van de site. In het voor-
jaar van 2023 krijgen de dieren een nieuwe stal en een weide. 
Hierdoor komt de oude stal vrij en kan die plaats maken voor 
het nieuw polyvalent 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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Zeker veilig
Gemachtigde opzichters

Op woensdagnamiddag 10 augustus 2022 werd een bijeenkomst met de gemachtigde opzichters gehouden. 
We zijn trots en dankbaar om opnieuw te kunnen rekenen op dit team.

Maddy, Marleen, Mia, Antoon, Eddy, Erik en Michel zullen ook voor het komende schooljaar 2022-2023 voor de veiligheid van 
schoolkinderen zorgen en dit op volgende punten :

- Heulsestraat - Dorpsplein van 7u45 tot 8u25 en van 12u45 tot 13u35
- Sint-Jozefsstraat - Stationsstraat van 7u55 tot 8u25 en van 13u tot 13u35
- Nieuwstraat van 7u55 tot 8u25 

Zeker tot aan het kerstverlof blijft de oversteek aan de jeugdlokalen ook verder voorzien; van 7u55 tot 8u25 en van 13u tot 13u35.
Op het kruispunt aan de school in Sente houdt de politie toezicht.

Laad je fietsbatterijen veilig op!

Je elektrische fiets of step opladen voelt als de normaalste 
en veiligste zaak ter wereld. Maar als het fout gebeurt, kan 
het ook heel wat schade veroorzaken. De batterijen van je 
elektrische step of fiets en hun bijhorende opladers en kabels 
kunnen vuur vatten en zorgen voor een brand. Gelukkig zijn 
er manieren om dit te vermijden. Volg de drie basistips en 
ontdek alle tips op speelnietmetvuur.be. Zo vermijd je brand-
gevaar en laad je de elektronische batterij veilig op.

Laad enkel op in een ruimte met 
rookmelder in de buurt

Batterij vol? 
Haal de stekker uit het stopcontact

Gebruik alleen de originele oplader 
en batterij
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Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt?  
De COVID-19 epidemie maakt het ook dit jaar extra belang-
rijk voor risicogroepen om zich te laten vaccineren tegen de 
griep. Behoor je tot één van volgende groepen, vraag dan je 
vaccin in de apotheek zodra het beschikbaar is. Je hebt daar-
voor geen voorschrift meer nodig.

Hoeveel kost een griepvaccin?
Voor risicogroepen kost het vaccin minder dan € 5. Verblijf je 
in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wil je weten 
of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin 
precies kost? Vraag het je huisarts of huisapotheek.

Wie laat zich het best vaccineren?
• iedereen vanaf 50 jaar
• zwangere vrouwen
• chronisch zieken
• mensen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische in-
stelling voor lang verblijf of instelling voor personen met 
een beperking opgenomen zijn
• iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risico-
groepen
• iedereen die onder hetzelfde dak woont als kinderen 
jonger dan 6 maanden
• iedereen werkzaam in de gezondheidssector

Meer info? www.laatjevaccineren.be

Winter op komst? Haal dan snel je griepprik!

Meer weten over het Bevolkingsonderzoek? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar  
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
contacteer je huisarts.

Ik doe het straks wel.  
Eerst nog wat lezen. VROEGTIJDIGE  

OPSPORING IS DE  
BESTE BESCHERMING  
TEGEN BORSTKANKER
Laat van je 50ste tot en met je 69ste 
elke twee jaar gratis een 
screeningsmammografie nemen. 

OKTOBER 2022: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER.

BLA
BLA
BLA

GEEN EXCUSES. 
LAAT EEN SCREENINGSMAMMOGRAFIE NEMEN.
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Graag uit
 Jeugd

Awel zoekt vrijwilligers

Awel, de luisterlijn voor kinderen en jongeren, zoekt vrijwil-
ligers aan de lijn. Vrijwilligers die vragen beantwoorden.
Onzeker of het wel bij je past? Awel, ‘t is een match! 

Of je nu een echte huismus bent, een lange slaper, gekke uni-
corn, klusser of professor. 

Awel, dat is luisteren naar kinderen en jongeren van thuis uit, 
wanneer jij wil. Diploma maakt niks uit, luisteren wel.

Word beantwoorder. Surf naar awel.be voor alle info.

Zaterdag 26 november 2022
GC Den Tap Lendelede

Sinterklaasshow
i.s.m. Studio Kohané 

Inkom: 5 euro
een cadeautje van de Sint inbegrepen!

Vooraf inschrijven verplicht via 
de webshop van Lendelede

Aanvang: 14 uur
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 Bibliotheek

Terugblik

Zomeractiviteiten in de bib 
Juli en augustus waren toffe beleefmaanden. Jonge springers tussen 3 en 6 jaar ondernamen een zoektocht om een geheim boek 
in de bib te vinden. Via leuke denk- en doe-opdrachten reisden kinderen tussen 6 en 12 rond de wereld. De oudere jeugd ontdekte 
of ze goed konden inschatten wat waar is of niet. Alle deelnemers werden beloond met een verrassing. 

Daarnaast was er voor de lezers ouder dan 6 jaar een stickeractie waarbij ze per gelezen boek een sticker ontvingen. 
Een volle spaarkaart van 4 stickers kon ingewisseld worden voor een boek.

Expo ‘Het uitzicht der dingen’ 
In 2021 was het 150 jaar geleden dat Stijn Streuvels geboren 
werd. Zeven jonge schrijvers lieten zich inspireren door Streu-
vels’ oeuvre. 
Hun teksten gingen vervolgens naar 8 jonge, talentvolle illu-
stratoren die er beelden bij maakten. Het resultaat werd ge-
bundeld in een boek en een expo. 
In augustus was onze bib aan de beurt om deze expo te tonen.
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De Leesjury 

Woensdag 5 oktober wordt het startschot gegeven voor De Leesjury. Het betreft een organisatie die lezers over heel Vlaanderen 
dezelfde 8 boeken laat lezen. Deze juryleden geven per boek een eigen score en in mei/juni wordt de top 3 van die boeken bekend 
gemaakt op een slotfeest. De Leesjury is opgedeeld in leeftijdscategorieën. De bib in Lendelede organiseert dit voor de lezers van 
4 tot 18 jaar. Voor de lezers van 8 tot 12 jaar voorzien we een kennismakingsmoment, een activiteit waarbij we samen een boek 
bespreken via een leuk spelletje en een slotfeest. De jongste lezertjes (van 4 tot 8 jaar) verwennen we met een voorleesmoment 
en knutselactiviteit. Wie op het startmoment niet aanwezig kan zijn, kan nog tot eind november inschrijven om deel te nemen aan 
de leesjury. Inschrijven kan via de balie van de bibliotheek of via bibliotheek@lendelede.be. 

Duizend bommen en granaten
 
In de maand november strijkt de expo ‘Duizend bommen en 
granaten’ neer in de bibliotheek van Lendelede. In deze expo 
kom je meer te weten over de oorlogsschade in West-Vlaan-
deren tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dit dankzij 
een samenwerking tussen 26 West-Vlaamse archiefdiensten 
en 3 heemkringen. 

Nieuw in de bib

Stripreeks ‘Celestine en de paarden’ (9+ jaar): Celestine is tien 
jaar en haar passie is … paarden. Dat is niet altijd het geval 
geweest. Hoe haar visie op paarden compleet veranderde, 
kan je lezen in deze stripreeks. Je wordt meegenomen naar 
de wereld van maneges waar dolkomische situaties zich voor-
doen. Kom in onze bib deze verhalen ontdekken. 

WIST JE DAT?
• Via Mijn Bibliotheek verleng je, reserveer je en leg je een eigen leeslijst aan. Via deze online dienstver-
lening bekijk je ook de openstaande kosten en beheer je de lidmaatschappen van jezelf en van andere ge-
zinsleden. Op de website van de bib (lendelede.bibliotheek.be) vind je een stappenplan en instructiefilmpje 
voor het aanmaken van een eigen Mijn Bibliotheek-account.   
   
• De Week van de Bibliotheek start op 2 oktober. Op 6 oktober komt Dirk Musschoot in de voorstelling 
‘Sweathearts’ vertellen over de love stories van Vlaamse vrouwen die na de bevrijding in 1944 verliefd wer-
den op een Brits militair. Verhalen vol ontroering, maar vaak ook van eenzaamheid en gemis.  
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 Sport

2E
NAZOMERTOCHT
Donderdag 6 oktober 2022

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

A F S T A N D E N :  
6 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 leden: € 1,50
Inschrijving niet-leden: € 3

Start: 
GC Den Tap 
Pastoor De Beirstraat 1

Info: Sportdienst
Lendelede 051/30 60 39 
sportdienst@lendelede.be  

Wintersneukeltocht

Op zondag 18 december kan je meedoen aan de Wintersneu-
keltocht van 16u tot 18u30.  Een gezellige avondwandeling 
van ongeveer 6 km met onderweg bevoorradingen met sma-
kelijke verrassingen.

Bij aankomst is er kinderanimatie en een muzikaal optreden. 
Ook gratis oliebollen voor iedere wandelaar.

Gezamenlijke start om 16u aan GC Den Tap. 
Deelnameprijs: € 2 voor kinderen (-12j) - € 4 voor jeugd en 
volwassenen. 

Tijdens de 1e week van de zomervakantie ging voor het eerst 
een multisportkamp door in de sporthal. Hiervoor waren 30 
enthousiaste deelnemers ingeschreven. Heel de week stond 
in teken van sport en spel maar dan in extra-large uitvoering.

Er werd gewerkt met verschillende reuzeballen, megavoeten, 
een reuze vier-op-een-rij, reuzemikado en er werd geworsteld 
in reuze opblaasbare ballen.

Eerste multisportkamp was een succes!
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 Cultuur

4 kunstenaars van Lendelede  
stellen op 15 en 16 oktober 

tentoon in GC Den Tap, 
P. De Beirstraat 1

in Lendelede
 

telkens van 
10 tot 12u en van 14 tot 18u 

 
GRATIS INKOM

 
Deelnemende kunstenaars:

Christine Debrouwere
Myriam Dedeurwaerder 

Solange Theys
Andrea Vynckier

 
 
 

N.a.v. '100 jaar José Vermeersch' werd aan de deelnemers
gevraagd om één of meerdere kunstwerken te maken
geïnspireerd op zijn werk . Deze zijn tijdens 'Buren bij

Kunstenaars' te bewonderen.

Nieuwe wandeling in Lendelede!

De nieuwe José Vermeersch-wandeling is een uiting van 
de verstrengeling tussen Lendelede en José Vermeersch. 
Zoals ook de wandeling zich slingert doorheen Lende-
lede, zo komt de figuur van de kunstenaar opnieuw tot le-
ven bij het zien van de kunstwerken die verspreid staan in 
de gemeente. Tijdens de wandeling zal men op een aan-
tal plaatsen via een QR-code kunnen genieten van film-
fragmenten met leuke anekdotes over zijn leven en werk.  
De wandelkaarten zijn te verkrijgen bij de sport- en cultuur-
dienst en in de bibliotheek van Lendelede. 

Uniek klassiek concert in Lendelede

Naar aanleiding van de officiéle uitreiking van de cultuurtro-
fee 2021 aan de fluitvirtuoos Carlos Bruneel (afkomstig uit 
Lendelede) organiseert het adviesorgaan voor cultuur op 
zondag 2 oktober een uniek klassiek concert in GC Den Tap. 
Op het programma staat er werk van Mozart en Beethoven. 
De uitvoerders zijn: 
Carlos Bruneel (fluit), Nana Kawamura (viool), 
Tony Nys (altviool) en Geert Debievre (cello). 
Aanvang: 10u30.
Inkom Gratis

WIST JE DAT

er tijdens het kermisweekend 628 UiTPASSEN werden uitgedeeld

je een UiTPAS kan aankopen bij de cultuurdienst voor € 3
het voor de cliënten van de sociale dienst van het OCMW € 1 kost

je punten kan sparen aan de zuil in de sporthal en bij een bib-
bezoek

gemeentelijke activiteiten een punt aanbieden en dit ook zullen
vermelden op de affiche van iedere activiteit

je punten kan omruilen en sparen in elke gemeente die een
UiTPAS aanbiedt

de UiTPAS interessant is voor IEDEREEN, mensen met een
beperkt budget krijgen sterke kortingen op activiteiten

Voor meer info
 

www.lendelede.be/uitpas
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 Senioren

SENIORENFEEST
Maandag 21 november 2022

Showrevue
met humorist Rocky, 

Showballet Showcase, 
violist Stijn van de Voorde, 

Gunther Neefs
GC DEN TAP Lendelede

Inkom: € 6
Aanvang: 14u

Kaarten te verkrijgen bij  
de cultuurdienst

(A. Dassonvillelaan 3 - tel. 051 31 58 70)

Fietsplezier kent geen leeftijd!

Op maandag 8 augustus gingen 58 senioren op fietstocht. 
Ze genoten met volle teugen van de rit. Op een tussenstop 
was het leuk vertoeven in de stralende zon. 

‘Oude zakken’ steunen de vrijwilligers RVT 

Op donderdag 23 juni kregen de vrijwilligers van het RVT hun 
jaarlijks bedankingsfeestje. Dit jaar werd dit muzikaal omlijst 
met steun van het ‘oude zakken’ comité. Zij zorgden voor een 
muziekband die voor een prachtige sfeer zorgde. 
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Okra
 Kaarting en rummikub: donderdag 13/10,  
 10/11 en 8/12 (Zaal Lindelei)
 Crea: maandag 10/10, 14/11 en 12/12  
 (trefpunt)
 Linedance: vrijdag  7/10, 21/10, 18/11,  
 25/11, 2/12, 16/12(sporthal) 
Neos
 Fietsen en wandelen: donderdag 
 Kaarting:  dinsdag 25/10, 22/11 en 27/12  
 (Trefpunt)
Samana
 Kaarting: dinsdag 18/10 en 15/11  
 (Trefpunt)
Ons Pensioentje
 Kaarting: dinsdag 11/10, 8/11 en 13/12 
 (GC Den Tap)
Seniorensportclub
 Turnen: dinsdag 4/10, 11/10, 18/10,  
 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12,  
 13/12 en 20/12 (polyvalente zaal Sporthal)
Ferm
 Kaarting: dinsdag 4/10, 8/11 en 6/12 
 (Trefpunt)
Foto-vrienden
 Workshop: donderdag 6/10, 3/11, 17/11  
 en 1/12 om 19u (Trefpunt)

OKTOBER
Zaterdag 1 oktober
 Feest 40-jarigen - Lindelei
Zondag 2 oktober
 Klassiek concert met Carlos Bruneel - 
 GC Den Tap
Maandag 3 oktober
 Fietstocht met Breughel - Okra - Lindelei

Donderdag 6 oktober
 2° nazomertocht - GC Den Tap
 Lezing Dirk Musschoot ‘Sweathearts’ -
 Lindelei
Vrijdag 7 oktober
 Kaarting - Unizo - Lindelei
Zaterdag 8 oktober
 Infomoment ‘organiseren evenementen’ -  
 GC Den Tap
Zondag 9 oktober
 Dag van de chronisch zieke - Samana -  
 Lindelei
 Etentje - chirojongens - GC Den Tap
 Bijeenkomst - Globetrotters - Trefpunt
Zaterdag 15 oktober
 Buren bij kunstenaars - GC Den Tap
 Bijeenkomst - Sonoré - Trefpunt
Zondag 16 oktober
 Buren bij kunstenaars - GC Den Tap
 Puzzelen - kampioenschap - Gezinsbond -  
 Lindelei
Maandag 17 oktober
 Bijeenkomst - Okra - Trefpunt
Donderdag 20 oktober
 Ledenvergadering - Neos - Lindelei
Zondag 23 oktober 
 Etentje - Globetrotters - Lindelei
 Bijeenkomst - Santa Lucia - GC Den Tap
Vrijdag 28 oktober
 Toneel - Kohané - GC Den Tap
Zaterdag 29 oktober
 Bingo - De Kroone Hattricks - Lindelei
 Toneel - Kohané - GC Den Tap
Maandag 31 oktober
 Wandelen - Okra
 Halloweenwandeling - Pasar - Lindelei

NOVEMBER
Woensdag 2 november 
 Toneel - Kohané - GC Den Tap
Vrijdag 4 november 
 Toneel - Kohané - GC Den Tap

Zaterdag 5 november 
 Toneel - Kohané - GC Den Tap
Vrijdag 11 november
 Kookles - Oorzaak - Lindelei
Vrijdag 11 - Zaterdag 12 november
 Wandelweekend - Pasar
Donderdag 17 november
 Ledenvergadering - Neos - Lindelei
 Workshop schaaltjes en potjes maken - KVLV
Zaterdag 19 november
 Wijndegustatie - Globetrotters - Trefpunt
 Etentje - KFC Lendelede - Lindelei
Maandag 21 november
 Seniorenfeest - GC Den Tap
Zaterdag 26 november
 Feest 65-jarigen 
    Sinterklaasfeest - GC Den Tap
Zondag 27 november
 Etentje – KVL Vinken – GC Den Tap
Maandag 28 november 
 Wandelen - Okra 
 Themanamiddag - Samana - Trefpunt

DECEMBER
Zondag 4 december
 Winterwandeling - Pasar
Vrijdag 9 december
 Optreden - Oorzaak - GC Den Tap
Donderdag 15 december
 Ledenvergadering - Neos - Lindelei
Zondag 18 december
 Sneukeltocht - GC Den Tap
Maandag 19 december
 Wandelen - Okra 
Dinsdag 20 december 
 Kampioenenviering kaarters - Samana  -  
 GC Den Tap
Woensdag 28 december
 Kerstviering - Samana - Lindelei
 Pakjesspel - KVLV 
 Bloedinzameling - GC Den Tap
Vrijdag 30 december
 Feest - Artgym2000 - Lindelei

 Vrijetijdskalender

Wielerwedstrijd 
Grote Sluitingsprijs: zondag 9 oktober 2022 
Het parcours voor wielerwedstrijd juniores: Start Dorpsplein - Izegemsestraat - Oudstrijderslaan - 
Winkelsestraat - Kortrijksestraat - Processieweg - Heulsestraat met aankomst ter hoogte van het huisnummer 29.

De wedstrijd vangt aan om 15u en duurt tot omstreeks 18u.
Tussen de rode en de groene vlag wordt geen voertuigenverkeer toegelaten. Verkeer tegen de rijrichting in 
van de renners wordt verboden. Op het parcours wordt een parkeerverbod ingevoerd, dit tussen 13u en 18u30.

VEILIG EVENEMENTEN ORGANISEREN! LEER ORGANISEREN!
Voor alle Lendeleedse verenigingen en geïnteresseerden is er op zaterdagvoormiddag 8 oktober een uiteenzetting rond het 
thema ‘Veilig Evenementen Organiseren’ .
Het eerste deel betreft het gebruik van herbruikbare bekers en de evenementenfiche.
Deel twee wordt gegeven door Filip Rabaut, werkzaam bij Fluvia. Bij deze uiteenzetting zal gewezen worden op de aandachts-
punten, mogelijke gevaren,…. bij het organiseren van een evenement.
Achteraf worden aanwezigen nog een drankje aangeboden door het gemeentebestuur.

Een absolute must voor wie veilig wil organiseren. 
Schrijf je in via mail naar fanny.seurinck@lendelede.be of telefonisch op het nummer 051 33 63 06



De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling: woensdag 28 december 2022 

 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  051 22 90 80
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: 

dinsdag 1 november (Allerheiligen)
woensdag 2 november (Allerzielen) 

(wel bedeling van de warme maaltijden)
vrijdag 11 november (Wapenstilstand)

zaterdag 24 december
maandag 26 december (tweede kerstdag)

zaterdag 31 december
maandag 2 januari (tweede nieuwjaar)

Er is ook geen bedeling van de warme maaltijden op 
dinsdag 1/11, vrijdag 11/11, maandag 26/12.  

 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 27 oktober, 24 november en 15 december.


