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Beste inwoners,

De voorbije maanden zijn vreemd geweest en hebben veel van ons gevraagd. 

Met vallen en opstaan zijn we deze moeilijke periode aan het doorspartelen. 

Helaas zijn we er nog niet. De Liedekerkenaar heeft zich evenwel voorbeeldig 

getoond, dat blijkt duidelijk uit de cijfers voor onze gemeente waarmee we flink 

onder het Belgische gemiddelde blijven. Dankuwel daarvoor! Helaas vielen 

er in onze gemeente ook enkele slachtoffers te betreuren door het virus. Het 

bestuur drukt zijn oprecht medeleven uit aan de familie en vrienden van deze 

dierbare overledenen. 

U heeft zich echter niet enkel van uw moedigste kant laten zien, door 

in uw kot te blijven, maar ook van uw mooiste kant. Talrijk waren de 

burgerinitiatieven, van het maken van mondmaskers, over het schenken 

van pc’s en laptops voor kinderen om afstandsonderwijs te volgen tot het 

dagelijks steunen van onze zorgverleners om 20.00 uur met een heus 

straatconcert. En ook daarvoor dank ik jullie uit de grond van mijn hart.

Het was niet altijd even makkelijk, dat beseffen we maar al te goed. Geen 

gezellige onderonsjes in onze lokale cafés, geen etentjes in onze restaurants 

en geen bezoek aan onze wekelijkse markt. Geen voetbaltrainingen, geen 

zwembeurten en geen communies of lentefeesten. Geen speeltuinbezoekjes, 

lange boswandelingen met vrienden en zelfs geen school… Niemand had dit 

kunnen voorspellen. En toch zijn we, ondanks de social distancing regels, 

dichter bij elkaar gekomen. We doen boodschappen voor onze buren, laten 

zorgpersoneel voorgaan in de winkel en vangen kinderen op van ouders uit 

getroffen sectoren.

Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen die in de bres gesprongen is om 

ons te beschermen, te verzorgen of ervoor te zorgen deze tijden zo normaal 

mogelijk te laten verlopen voor iedereen. 

Als gemeentebestuur hebben we getracht jullie zo goed mogelijk bij te 

staan in deze ongeziene, en ook voor ons, nieuwe situatie. Het werd een weg 

van proberen, vallen en weer opstaan. Maar telkens met jullie welzijn voor 

ogen. Het was wellicht niet altijd de beste manier, maar we hebben gedaan 

wat we konden. Daarom wens ik jullie ten slotte ook te bedanken voor jullie 

begrip. We kunnen hier enkel uit leren. En samen komen we er sterker uit. 

#samensterk #samentegencorona

Vriendelijke groeten,

Steven Van Linthout
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ZEG HET MET EEN SPANDOEK
Vele inwoners staken de handen uit de mouwen en hingen 
spandoeken en witte vlaggen aan hun huizen om de zorg, maar 
ook alle andere inwoners, een hart onder de riem te steken.

BEWEEG ER OP LOS
Riet Stockmans en dochter Phoebe trakteerden 

Liedekerke op leuke online dansfilmpjes. Hun doel?  
Zo veel mogelijk mensen laten bewegen in hun kot.  

Alle filmpjes zijn te herbekijken op het YouTube-kanaal 
‘Helicon danst’.

WE GAAN OP BERENJACHT!
Heel wat Liedekerkenaren 
deden mee aan de nationale 
berenjachtactie en werkten 
zo mee aan een spannende 
wandelzoektocht voor kinderen.

Gespot  
in Liedekerke … #samentegencorona
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SPORTEN, DANSEN EN VOORLEZEN BIJ FUNDANCE 
Juf Stien leest verhaaltjes voor aan de kleuters, terwijl Tessa en andere 

leerkrachten je doen zweten in je kot. Lessen voor alle leeftijden!
Alles is live te volgen via https://www.facebook.com/FundanceVZW/ of 

YouTube: www.youtube.com/c/FundanceVZW 

RAAMPORTRETTEN
Fotograaf Brian De Geest  
trok in april op pad voor een ‘blijf 
in uw kot’-reportage langs enkele 
Liedekerkse gezinnen. Zie ze 
stralen! Je vindt zijn winkel in de 
Stationsstraat nummer 123.

SPROOKJESFIGUREN SPOTTEN  
IN LIEDEKERKEBOS

Veerle hing samen met haar gezin 
sprookjesfiguren op in het bos. Haar 

zoontje Lex was de eerste om ze te spotten. 
Ook Mel ging op ontdekkingstocht met 

haar mama en vond het super!

#samentegencorona
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APPLAUS VOOR DE ZORG
Jullie zijn fantastisch! In vele straten musiceren, klappen 
en zingen buren elke avond om 20.00 uur samen voor de 
zorg. Een initiatief dat vele mensen dichter bij mekaar 
brengt in deze bizarre tijden.

SUPPORTERSCLUB VKL DAATMET HEEFT EEN WARM HART
De Vriendenkring VKL Daatmet zette met een deel van  
hun tombolaopbrengst het zorgpersoneel letterlijk in  
de bloemetjes. Ze deelden 350 bloemen uit in onder  
andere Sint-Rafaël, De Valier en Residentie Sara.  
Een mooi gebaar in deze moeilijk tijd!

Sint-Gabriëlstraat

Vooruitgangstraat

Opperstraat

Opperstraat

Gravenbos
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MONDMASKERFUN BIJ HANDOMDRAAI
Ruth Mertens van ‘Handomdraai’ maakte met de hulp 
van haar mama en zus heel wat mondmaskers. Ze 
bezorgde ze aan de gemeente die ze op haar beurt 
verder verdeelde aan dokters en zorginstellingen. 
Daarnaast ging ze ook voor vrienden  
en familie in de zorgsector  
achter de naai - 
 machine zitten.

THUISVERPLEGING VAN ROY 
Van kop tot teen beschermd trok 
Thuisverpleging Van Roy tijdens 
deze coronatijden toch moedig op 
pad langs de patiënten. 

SOLIDARITEITSACTIE BOSTON PIZZA
Eind april leverde Boston Pizza gratis pizza’s 
aan het personeel en de verzorgers van WZC 

Sint-Rafaël en Residentie Sara, als dank voor 
hun zorgen tijdens deze coronacrisis.

Bedankt aan Boston Pizza voor de mooie actie! 
Bedankt aan alle verzorgers voor de goede 

zorgen! 

#samentegencorona
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Inschrijven voor 
Vakantiekampen en 
Zomerschool 2020

Leuke spelletjes, de tofste animatoren 
en spannende themaweken tijdens 
de zomervakantie? Dan moet je bij 
Vakantiekampen zijn (van 1/07 t.e.m. 31/08)?! 

Nederlands leren door samen te oefenen 
én te spelen? Schrijf jouw kind in voor 
Zomerschool (van 27/07 t.e.m. 07/08).
Wij respecteren de maximale bubbels 
van 50 kinderen per groep en alle nodige 
gezondheidsmaatregelen. Veilig spelplezier 
verzekerd!

Alle info en inschrijven via 
www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-recreatie/
vakantiekampen en  
www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-recreatie/
zomerschool
Meer informatie:  
jeugd@liedekerke.be of 053 64 55 55.

Maak kennis met het 
Liedekerkse voedselteam!

Het voedselteam koopt wekelijks 
basisvoedsel aan bij lokale boeren, jij kan 
elke vrijdagavond je pakket ophalen in GC 
Warande. Duurzaam en eerlijk voedsel aan 
interessante prijzen!

Wil jij onze werking graag leren kennen? Kom  
naar onze infoavond (met heerlijke proevertjes)!
Wanneer? Vrijdag 11 september om 18.30 uur
Waar? GC Warande, Opperstraat 31 
(benedenverdieping)
Info? inschrijven is niet nodig, maar je kan 
wel terecht bij liedekerke@voedselteams.be 
en www.voedselteams.be

Liedekerke in de bres voor bijen!

We werken aan een plan om bijen een handje 
te helpen. Bijen spelen een belangrijke 
rol als bestuivers van wilde planten en 
landbouwgewassen. De laatste 10 jaar is 
er een achteruitgang zichtbaar, wegens 
toename in pesticide gebruik, vernietiging 
van kleine landschaps elementen en een 
afname in voedselaanbod. Natuurpunt Studie 
inventariseert momenteel wilde bijen in 
Liedekerke. Er staan reeds 78 bijensoorten  
op de teller, waaronder vrij zeldzame. 

Zelf een handje helpen? 
Een bijenhotel biedt nestgelegenheid en is 
een leuke manier om bijen van dichtbij te 
volgen. Dit kan je makkelijk zelf maken! 
(www.natuurpunt.be/handleidingbijenhotel) 
Inzaaien van een geschikt bloemenmengsel 
nabij je hotel voorziet de bijtjes van de nodige 
voeding.

NIEUWS
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Coronacijfers  
voor 
Liedekerke

INFO

Alle informatie over het coronavirus is terug 
te vinden op www.info-coronavirus.be

Corona infolijn tussen 09.00 en 18.00 uur 
(7d/7): 0800 14 689

Ken je mensen die de Nederlandse taal niet 
machtig zijn, maar wel graag op de hoogte 
blijven van de heersende maatregelen in 
België? Zij kunnen terecht op deze website 
voor meertalige informatie: 
www.integratie-inburgering.be/wat-
kunnen-we-voor-jou-doen/coronavirus-
meertalige-informatie

Alle info met betrekking tot het coronavirus 
in de gemeente, kan je terugvinden op  
www.liedekerke.be/menu/update-coronavirus

GEEF HET VIRUS NIET DOOR  
AAN ANDEREN

 
BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS. 

 

GEEF GEEN HAND, KUS OF KNUFFEL.

 

LET EXTRA OP BIJ MENSEN DIE GEVOELIG ZIJN 
VOOR HET VIRUS:
• mensen ouder dan 65 jaar
• mensen met diabetes of problemen met hart, 

longen of nieren
• mensen die gevoelig zijn voor infecties

LAAT KINDEREN NIET IN CONTACT KOMEN MET 
OUDE MENSEN. Kinderen worden niet heel ziek van 
het coronavirus, maar ze kunnen het wel makkelijk 
doorgeven. 
 
 
HOU MINSTENS 1,5 METER AFSTAND ALS JE 
BUITEN BENT

1

2

3

5

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

 

www.info-coronavirus.be

4

1,5m

Politiezone TARL*
(cijfers van 14/3 t.e.m. 1/6) 

Sinds het begin van de corona maatregelen 
heeft de politiezone TARL elke dag 3 
extra patrouilles op de baan voor de 
handhaving van deze maatregelen. De 
tussenkomsten beogen toezicht op de 
naleving van de overheidsmaatregelen 
en het minimaliseren van het aantal 
besmettingen. De politie medewerkers doen 
dit met gevaar voor hun eigen gezondheid 
en die van hun naasten.  
Dankjewel daarvoor!

Enkele informatieve cijfers voor de periode 
van 14 maart tot en met 1 juni.

• Er werden in Liedekerke 30 
waarschuwingen gegeven voor het  
niet-naleven van de maatregelen.

• In dezelfde periode werden er  
137 processen-verbaal opgesteld.  
Dit voor inbreuken bij handelszaken, het 
niet dragen van mondmaskers op het 
openbaar vervoer, samenscholingen en 
niet-essentiële verplaatsingen.

• Wat het intrafamiliaal geweld betreft 
werden er sinds het begin van dit jaar 
tot op 1 juni 25 feiten vastgesteld. Ter 
vergelijking: in 2019 waren er 48 feiten, in 
2018 telden we er 73 en in 2017 waren het 
er 65.

8
#1770
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Pre-triagecentrum*
(cijfers van 23/3 tot 29/5)

Het pre-triagecentrum opende op 23 maart in sportcentrum BOKAAL, in een 
samenwerking tussen Liedekerkse en Denderleeuwse huisartsen. Op deze 
manier konden de inwoners van Liedekerke in hun eigen gemeente terecht 
om zich te laten onderzoeken. De cijfers hieronder zijn gezamenlijk voor beide 
gemeenten, er zijn dus geen exacte cijfers voor Liedekerke.

Week 1 (23 t.e.m. 29 maart)  69 afspraken  1 doorverwijzing
Week 2 (30 maart t.e.m. 5 april)  88 afspraken  5 doorverwijzingen
Week 3 (6 april t.e.m. 12 april)  67 afspraken  0 doorverwijzingen
Week 4 (13 april t.e.m. 19 april)  63 afspraken  4 doorverwijzingen
Week 5 (20 april t.e.m. 26 april)  35 afspraken  0 doorverwijzingen
Week 6 (27 april t.e.m. 3 mei)  31 afspraken  0 doorverwijzingen
Week 7 (4 mei t.e.m. 10 mei)  42 afspraken  0 doorverwijzingen
Week 8 (11 mei t.e.m. 17 mei)  41 afspraken  0 doorverwijzingen
Week 9 (18 mei t.e.m. 24 mei)  34 afspraken  0 doorverwijzingen
Week 10 (25 mei t.e.m. 29 mei)  18 afspraken  0 doorverwijzingen
 

Cijfers besmettingen*

Totaal aantal besmettingen sinds  
31 maart (tot 1 juni): 46, daarmee is 0,34% 
van de Liedekerkenaren besmet (geweest).
Dit cijfer ligt lager dan het Belgische 
gemiddelde, dat 0,500% bedraagt.

*  dit zijn de meest recente cijfers bij het ter perse gaan van 
de #1770

Volhouden nu!

Hoewel de cijfers op alle vlakken voor 
Liedekerke bemoedigd zijn en alle 
inwoners zich duidelijk ingezet hebben 
om dit virus zo goed mogelijk terug te 
dringen, willen we jullie vragen nog 
even vol te houden om de maatregelen 
te blijven opvolgen. Enkel dan zullen we 
elkaar snel weer ontmoeten! 

#volhouden #samentegencorona #dankjewel

 GEEF HET VOORBEELD, 
 STOP HET VIRUS.
WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

Een initiatief van de Belgische overheid

Moeten we nu 
vooral afstand 
houden

2

1

Om elkaar weer 
stevig vast te 
kunnen pakken

09797_KAN_Coronavirus_A3_NL.indd   109797_KAN_Coronavirus_A3_NL.indd   1 08/04/2020   18:0008/04/2020   18:00
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Aangepaste 
dienstverlening 
gemeentebestuur

24/24 tot uw dienst  
met het thuisloket

Een subsidie of attest aanvragen, een 
aangifte doen of een kandidatuur voor 
vrijwilligerswerk indienen? Dit kan ook 
zonder verplaatsing naar het gemeentehuis, 
rechtstreeks vanuit uw kot! Dankzij het 
thuisloket krijg je jouw formulieren zomaar 
in je mailbox. Probeer het nu  
www.liedekerke.be/thuisloket!

1770? 

1770 is niet alleen de postcode van 
Liedekerke, maar ook het belangrijkste 
communicatiemiddel met de gemeente.  
Voor al je vragen of het vastleggen van 
afspraken kan je er gebruik van maken:
Wil je ons bellen? Tel. 1770 
Wil je ons mailen? 1770@liedekerke.be

Burgers/klanten
• Aan de ingang(en) van de gebouwen werd 

ontsmettingsmiddel geplaatst.
• Iedereen die de gebouwen betreedt, moet 

zijn handen ontsmetten.
• Indien de burger/klant zich niet aan de 

hygiënevoorschriften houdt, wordt hij/zij  
niet verder bediend en wordt vriendelijk 
gevraagd om het gebouw te verlaten.

Maatregelen
• In de loketruimte van het gemeentehuis 

en de spreekruimten van het Sociaal Huis 
werd een fysieke barrière gevormd door 
scheidingswanden uit plexiglas

• Betalingen moeten contactloos of 
via bancontact gebeuren (d.m.v. een 
wattenstaafje)

• De werknemers ontvangen een katoenen 
mondmasker, te gebruiken als de  
afstand van anderhalve meter  
niet optimaal gerespecteerd  
kan worden
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Onthaalgesprekken  
in tijden van COVID-19

Sinds begin dit jaar kan elke nieuwe inwoner zich 
aanmelden voor een onthaalgesprek. Tijdens zo’n 
onthaalgesprek maakt een medewerker je wegwijs in 
Liedekerke, zodat je je hier volledig thuis kan voelen. 
Het coronavirus heeft echter ook hier toegeslagen: 
afspraken op kantoor mogen niet doorgaan. Het is 
wel mogelijk om tijdens de lockdown een virtueel 
onthaalgesprek te doen.

Contact: 
Irky Verhulst, 0470 26 47 09, welkom@liedekerke.be

Sociale dienstverlening en noodnummers

Heb je het momenteel financieel moeilijk? 
Heb je administratieve hulp nodig? Zijn er 
relatieproblemen? Voel je je niet goed in je vel 
of heb je nood aan een babbel? 
Het Sociaal Huis staat voor je klaar!  
Met jouw vraag kan je elke werkdag 
tussen 08.30 en 16.00 uur terecht bij onze 
maatschappelijk assistenten. We werken 
momenteel nog achter gesloten deuren, maar 
je kan jouw vraag stellen of een afspraak 
maken via socialezaken@liedekerke.be of op 
het nummer 1770. 

Ook op de volgende noodnummers kan je 
altijd terecht:
 101: Noodnummer politie
 102: Kinderen- en jongerentelefoon 

(gratis/anoniem/24 uur op 24) of  
www.awel.be (chat tussen 18.00 en 22.00 
uur, behalve op zon- en feestdagen)

 106: Tele onthaal (gratis/anoniem/24 uur 
op 24) - www.tele-onthaal.be

 112: Noodnummer voor ambulance en 
brandweer

 1712: Meldpunt geweld, misbruik en 
kindermishandeling – www.1712.be

 1813: Zelfmoordlijn – www.zelfmoord1813.be
 02 613 17 02: Jeugd Advies Centrum voor 

al je vragen en problemen. Bel of chat 
(maandag tot vrijdag van 11.00 tot 20.00 
uur) www.caw.be/jac

 078 050 038: Crisismeldpunt 
minderjarigen Vlaams-Brabant voor 
onmiddellijke hulp in noodsituatie

 Watwat voor jongeren met 1001 vragen:  
www.watwat.be

 CLBChat (Centrum voor Leerlingen 
Begeleiding), gratis en anoniem chatten 
over leren en studeren, je goed voelen en 
je gezondheid: www.clbchat.be

 Noknok, informatie en opdrachten om 
je goed in je vel te voelen voor jongeren 
tussen 12 en 16 jaar: www.noknok.be
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SAMEN TEGEN CORONA
Gemeentebestuur Liedekerke sprong samen met zijn medewerkers en vele 
vrijwillige helpende handen in de bres en zette talrijke acties op poten. 
Liedekerke zorgt voor jou, en elkaar, in tijden van corona!

Belronde naar 70-plussers
Personen die niet telefonisch 
bereikbaar waren, kregen een 
brief in de bus.

Belronde nieuwkomers
Ook nieuwe inwoners van 
Liedekerke kregen een 
telefoontje. Deze contacten 
werden positief onthaald. 
Sommigen hadden nood 
aan een babbel, anderen 
hadden enkele vragen en 
nog anderen vonden het 
leuk om te horen dat het 
gemeentebestuur begaan  
is met haar inwoners. 

Mondmaskers  
voor alle inwoners
Eerst kreeg elke gebruiker 
van het openbaar vervoer 
een masker, vervolgens 
kon iedereen vanaf 12 mei 
een masker voor zichzelf 
en zijn gezin afhalen in het 
gemeentehuis, het arsenaal 
of De Loods. Alle politieke 
partijen sloegen dan weer 
de handen in elkaar om 
de mondmaskers voor 
70-plussers te bedelen. 

   

Kinderspel: alternatieve spelwandeling en fietsbingo
Tijdens de Week van de 
Opvoeding, van 16 tot 23 mei, 
vond normaal gezien de 
gezinsdag Kinderspel plaats. 
Omdat de coronamaatregelen 
het niet toelaten om ver 
buiten ons kot te gaan, 

bedacht de jeugddienst als 
alternatief een fietsbingo en 
spelwandeling in Liedekerke. 
Downloaden kan via:  
https://www.liedekerke.be/ 
nieuws/week-van-de-
opvoeding-activiteiten

“Elena en Laura gingen alvast op stap 
en losten alle raadsels op!”

Petra: 
“Iedereen is zo dankbaar 
voor dat telefoontje. 
Sommige mensen 
hebben écht nood aan 
een babbel”

Ben je je gemeentelijk 
mondmasker nog niet 
gaan afhalen? Dat kan nog 
steeds elke werkdag in De 
Loods (Pamelsestraat 179) 
tussen 09.00 en 16.00 uur.  
Ben je niet in de mogelijk
heid je mondmasker af te 
halen? Bel 1770 of stuur 
een mailtje naar  
1770@liedekerke.be.
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Pretpakketjes voor kinderen 
in kwetsbare situaties
109 pretpakketjes voor 
kinderen tussen 2 en 
14 jaar werden door het 
gemeentebestuur verdeeld. 
Elk kind ontving een 
basispakket: een rugzak met 
een kleurboek, kleurpotloden, 
gekleurd papier, een 
lijmstift, stoepkrijt, een 
waterpistool en enkele 
ballonnen, aangevuld 
met extra speelmateriaal 
per leeftijdscategorie. De 
bibliotheek stelde voor elk 
kind ook een leespakketje 
samen waarbij rekening 
werd gehouden met het 
leesniveau van het kind.

Balkonbeweegsessie aan 
serviceflats ‘Residentie 
Paepenberg’
Op vrijdag 15 mei organi-
seerde het gemeentebestuur, 
in samenwerking met 
sportcoach Danny Houtman, 
een ‘buitensessie’ bewegen 
aan de serviceflats. Na het 
rekken en strekken sloten 
de bewoners en buren af 
met een meezingnummer. 
Op deze manier werden de 
bewoners op een veilige en 
sportieve manier weer in 
contact gebracht met elkaar.

De bib opende opnieuw  
de deuren
Liedekerke leest, dat is
zeker! Sinds 14 april zette het
bibliotheekpersoneel al meer
dan 380 pakketten voor de
afhaalbib klaar. Op 8 juni
opende de bib opnieuw haar
deuren met een aangepaste
dienstverlening. De laatste
info hieromtrent vind je op
www.liedekerke.be/vrije-tijd/
bibliotheek

Lovely:
“Waaauw!  

Ik knutsel graag!”

Boekenstoet in tijden van corona
Al sinds december 2019 
trekken 25 enthousiaste 
vrijwilligers gewapend met 
de leukste verhalen naar hun 
anderstalige voorleesgezin. 
Ook deze Boekenstoet-
voorleesuurtjes vielen 
noodgedwongen stil, dus 
werd er een quarantaineproof 
alternatief opgestart. De 
afgelopen 7 weken ontvingen 

de kinderen wekelijks een 
briefpakketje met een 
Nederlandstalig verhaaltje 
en enkele spel- en 
knutselopdrachten. 
Zo bleven de 
Boekenstoetprikkels 
niet ver weg en werd het 
project toch met het nodige 
leesplezier afgerond. Op naar 
een volgende editie!
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Pc’s voor kwetsbare gezinnen
Het Sociaal Huis bevroeg proactief kwetsbare 
gezinnen met leerlingen vanaf de tweede 

kleuterklas tot en met 
het hoger onderwijs en 
alle scholen in onze 
gemeente om de pc-
noden te detecteren. 
We werkten samen 
met een vzw om zelf 
exemplaren aan te 
kopen en lanceerden 
ook een oproep voor de 
donatie van computers 

in onze eigen gemeente. We kregen hier 
veel hartverwarmende reacties op en 
willen nogmaals alle donateurs ontzettend 
bedanken. Heel wat computers vonden een 
nieuwe thuis! 

Vrijwilligers doen 
boodschappen  
voor senioren

“Voor mij is 
het een kleine 
moeite om 
boodschappen 
mee te nemen.  
Maar het is een 
grote hulp voor 
Louiza, die enorm 
dankbaar is” 
Gieljan

“Mijn familie dankt 
jullie hartelijk voor 
jullie ondersteuning 
in deze moeilijke 
periode, want dankzij 
de computer kunnen 
de kinderen in alle 
rust de online lessen 
volgen”

Bijkomende 
ondersteunings-
maatregelen van het 
gemeentebestuur

• Inrichting van het pre-triagecentrum 
zodat inwoners in eigen gemeente 
konden onderzocht worden, in 
samenwerking met gemeente 
Denderleeuw en de Huisartsenkring 
Liedekerke/Denderleeuw. 

• Aangepaste gemeentelijke dienst-
verlening met beschermings maat-
regelen voor personeel en bezoekers.

• Huurgelden voor gemeentelijke 
infrastructuur werden opgeschort of 
terugbetaald.

• Opschorting abonnementen 
marktkramers.

• Terugbetaling ticketgelden (culturele) 
activiteiten.

• Gratis stickers voor voorbehouden 
parkeerplek voor zorgverleners, 
samenwerking met PZ TARL.

• Gemeentelijke oproep naar vrijwilligers. 
Via www.helpper.be/nl/corona werden 
reeds verschillende hulpvragen 
ingewilligd (boodschappendienst, extra 
zorg telefoontjes, …)

• Specifieke oproep naar vrijwilligers 
voor het pre-triagecentrum. 

• Samenstelling lijst met handelaars 
in Liedekerke die tijdens corona nog 
open zijn/waren. 

• Sensibiliseringscommunicatie-
campagne specifiek gericht op de 
jeugd.

• De sportdienst bundelde een 
overzicht van alle wandel-, fiets- en 
loopmogelijkheden in de gemeente en 
stippelde een hartvormig parcours uit 
als steun voor de zorgverleners. 

• …
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TERUG NAAR SCHOOL? #CORONA
We kunnen er niet omheen, onze kinderen beseften het misschien niet altijd even goed, maar 
zij kwamen in een historisch “andere” situatie terecht. De scholen sloten voor weken, ouders 
hobbelden tussen ‘preteaching’, ‘home-cooking’, ‘home-working’ en ‘entertaining’; de kids 
misten hun vriendjes en die paasvakantie duurde nu precies toch wel heel lang… Gelukkig 
bleven alle juffen en meesters paraat met filmpjes, Zoom-sessies, gedropte busbundels en 
digitale rekensommen.

Alle Liedekerkse basisscholen schakelden in een straffe hogere versnelling en zochten naar 
de meest creatieve alternatieven om kinderen betrokken te houden bij het klasgebeuren. En 
toen kwam de verlossende, maar toch wat spannende, datum van 15 mei. Een nieuwe eerste 
september! De scholen, juffen, meesters en medewerkers moesten nu nog sneller schakelen 
om de tweede eerste schooldag vlot te laten verlopen. We kijken even mee…

Basisschool Sint-Antonius
Na twee maanden mogen de kinderen van 
het eerste leerjaar eindelijk terug naar school. 
Omdat dit bij veel kinderen (en ouders) 
gepaard gaat met dubbele gevoelens, hebben 
de juffen van het eerste leerjaar een filmpje 
gemaakt waarin Mol en Beer (de klaspoppen) 
de nieuwe afspraken en regels tonen. Elke 
klas krijgt een kleur toegewezen.  
Mol volgt hier de blauwe streepjes,  
Beer de gele.

De speelplaats is opgedeeld in verschillende 
vakken. Op deze manier kunnen de kinderen 
buiten spelen, maar houden we rekening 
met de opgelegde regels. Gelukkig is onze 
speelplaats groot genoeg om de kinderen 
speelruimte te geven!

15
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Anna draagt een mondmasker

© Kathleen Amant - www.amant.be (gratis downloads)

Basisschool De Bij

Juf Stefanie en juf Barbara geven samen 
met de klaspoppen het goede voorbeeld! 
Mondmaskertjes aan en gaan!
 

Juf Tina, juf An en juf Lore: “Het plannetje in 
de knutseltas legt stap voor stap uit hoe je de 
mooiste knutselwerkjes maakt.”

Maaltafels oefenen 
via Smartschool 
met zo goed  
als de hele klas!

Basisschool De Boomgaard en 
Basisschool Knipoog

Thuisonderwijs naast elkaar, dubbel zo 
gezellig! Of niet?

Gemeentelijke kleuterschool  
Dol-Fijn
De juf legt uit… en Lucas  
maakt gewoon thuis  
zijn knutselwerkje.

De kleutertjes laten  
wennen aan een  
mondmaskertje?  
Dat doet Anna met  
haar popje!

©
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Gemeentelijke Kleuterschool Dol-Fijn
Pamelsestraat 331, 1770 Liedekerke
053 66 37 19 - gki@liedekerke.be     

Basisschool Knipoog
Oude Muilenstraat 10, 1770 Liedekerke
053 66 65 61 - www.mulhof.be  

Basisschool De Boomgaard
Sint-Gabriëlstraat 152, 1770 Liedekerke
053 64 57 60 - www.mulhof.be

Basisschool De Bij
Kleemputtenstraat 16, 1770 Liedekerke
053 46 33 00 - www.debij.be

Basisschool Sint-Antonius
Opperstraat 32, 1770 Liedekerke
053 66 88 35 - www.sint-antoniusschool.be

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021? 

Door de huidige coronamaatregelen 
is het niet mogelijk om een fysiek 
inschrijvingsmoment in de basisscholen 
te organiseren. Daarom krijgen ouders de 
gelegenheid om zich digitaal te registreren in 
de school die zij verkiezen. Dit gebeurt zowel 
voor Basisschool De Bij, Kleuter- en lagere 
school De Boomgaard, Basisschool Knipoog 
als de Sint-Antoniusschool via Google Sheets. 

De digitale inschrijvingen zijn gestart op 
maandag 25 mei 2020.

Bij een positieve registratie bezorgen de 
directies de nodige inschrijvings documenten 
aan de ouders. Bij een negatieve registratie 

stellen de directies documenten voor de 
wachtlijst op en bezorgen deze aan de ouders.

Voor verdere informatie kan je altijd contact 
opnemen met de directies van de scholen.

Inschrijvingen voor Gemeentelijke 
Kleuterschool Dol-Fijn gebeuren volledig  
via mail.  
Ouders mogen hun vragen/inschrijvingen 
mailen naar gki@liedekerke.be. De directie 
neemt contact op met de ouders om de 
inschrijving in orde te brengen.

Contacteer de school  
van jouw voorkeur:

17
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Dr. Patrick Van Geert

Onze Liedekerkse huisarts, dokter Patrick 
Van Geert, stond samen met enkele collega’s 
van de huisartsenkring Liedekerke/
Denderleeuw in voor de coördinatie van het 
pre-triagecentrum in BOKAAL. We trokken 
ons mondmasker aan en gingen even bij 
hem langs.

Dag Dr. Van Geert, vanwaar een triagecentrum 
in Liedekerke?
Alles is begonnen met een telefoontje 
van onze burgemeester, met de vraag van 
de overheid om een triagecentrum op te 
richten. Aanvankelijk was het plan om 
binnen de TARL-zone te werken, maar we 
zijn vrij snel tot de conclusie gekomen dat 
we beter konden terugvallen op iets dat we 
al hadden, onze huisartsenkring samen met 
Denderleeuw. 
De keuze van de locatie was snel gemaakt 
omdat we in BOKAAL makkelijk een 
doorloop-circuit en kabinetten konden 
inrichten. De logistieke voorziening gebeurde 
door gemeente Liedekerke, Denderleeuw 
maakte de IT-voorzieningen in orde. Onze 
verantwoordelijke binnen de huisartsenkring 
maakte een digitaal platform zodat er online 
afspraken gemaakt konden worden. Door 
deze vlotte samenwerking was het centrum 
op een kleine week operationeel. Wat 
schitterend was! Op 23 maart zijn we al van 
start gegaan.

Wat was uw taak?
De eerste week zoeken, aftasten en vooral 
op zoek gaan naar materiaal, samen met de 
burgemeester. We zijn zelfs naar doe-het-

zelfzaken gereden. Bijkomend was er de 
vraag van mensen van thuisverpleging, kine, 
tandartsen, … naar materiaal. De overheid 
had niets voorzien. Hier beschikten we wel 
over materiaal, dat moest verdeeld worden. 
Na die eerste week was het voornamelijk 
meedraaien in het circuit. Mijn 2 collega’s 
van Denderleeuw (Dr. Devisscher en Dr. Van 
Schelvergem) en onze IT-man sprongen 
bij en hebben ook een groot deel van de 
praktische taken op zich genomen.

Met hoeveel artsen wisselden jullie af?
Met zo’n 10 à 12 dokters. 4 artsen werkten 
coördinerend, anderen namen de 
consultaties in shiften op zich.

Wat onderscheidt een consultatie in 
het pre-triagecentrum van een gewone 
doktersconsultatie?
De gerichtheid: er is al een voorselectie 
gebeurd in de gewone praktijk. Enkel 
mensen met de specifieke luchtwegen- en 
infectiesymptomen werden hier behandeld. 
Het is geen bandwerk, maar wel beperkt tot 1 
onderdeel.

Was dit hetzelfde op het vlak van 
functioneren voor een arts?
Het was inderdaad dezelfde manier van 
consultatie voeren, maar met dat verschil 
dat het repetitief was, of eerder routinematig. 
Natuurlijk moesten we hier ook andere 
beschermingsmaatregelen in acht namen.

DE ONTMOETING

CORONAHELDEN

vooraan: Dr. Patrick Van Geert
achteraan: Dr. Erik Smets
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Toch even wennen lijkt me?
Dat viel mee, we waren gewoon tevreden 
om veel beter beschermd (face shield, 
dubbele handschoenen, ...) te zijn naar 
onze patiënten toe. Dat was mede de reden 
waarom dit centrum opgericht werd: om 
de luchtwegpathologie uit onze praktijk en 
wachtzaal te houden. Dit ter geruststelling van 
de andere patiënten in de gewone wachtzaal. 

Kan je schetsen hoeveel mensen er gemiddeld 
doorgestuurd werden naar het centrum?
De eerste weken werkten we in 2 shiften: 
de voormiddag en de namiddag. Een 12-tal 
personen kwamen langs per shift. Zo’n 20-25 
mensen per dag. Na 2 à 3 weken zwakte dat 
af en zijn we overgeschakeld naar 1 shift per 
dag. Het werk is ondertussen ook geëvolueerd 
van eenvoudig routineonderzoek naar een 
onderzoek plus testing.

In de eerste weken werd er dus nog niet 
getest?
Nee, in het begin was testing niet mogelijk 
omdat er een beperking was. Enkel de 
mensen die werden opgenomen in het 
ziekenhuis werden getest, dit was in de 
ambulante praktijk nog niet mogelijk. 
Pas sinds begin mei nemen we in het 
triagecentrum ook coronatesten af.

Hoe lang denkt u dat het centrum nog actief 
zal blijven?
Daar is nog geen zicht op. Voorlopig heb ik 
de indruk dat er zich elke dag toch nog een 
tiental mensen aanbieden voor een test. Maar 
de overheid zal daar een belangrijke rol in 
spelen. En hoe snel we een 2de gevreesde 
golf krijgen. Ik denk eerder dat we in een 
soort winterslaap zullen gaan, maar toch 
stand-by blijven zodat het centrum snel weer 
operationeel kan gemaakt worden.

Is het een hectische periode geweest?
Vooral in het begin. Niemand, ook ik niet, 
had hier ervaring mee. Plots kwam de vraag 
om zoiets op te richten. Op het einde van die 

eerste week voelde ik dat wel. Later, als het 
effectieve werk zijn gang ging, viel het wel 
mee, hoor. Het werk werd ook verdeeld over 
de collega’s en in de dagdagelijkse praktijk 
was het kalmer. Heel wat gewone zorg werd 
uitgesteld. Zo was er wat tijd die vrijkwam. 
Dat begint zich nu wel stilaan te herstellen.

Is er iets wat u bijblijft?
Wat me toch zal bijblijven, is het zien ziek 
vallen van collega’s. Dat we patiënten zien 
ziek worden en soms overlijden, is iets waar 
we onze hele loopbaan mee geconfronteerd 
worden. Maar dat er plots van de 7 collega’s 
in Liedekerke 3 dokters ziek vielen, heeft 
er toch wel op ingehakt. We waren niet 
voorbereid, niet beschermd. We kwamen 
in contact met mensen waarvan we niet 
wisten dat ze besmet waren. Het risico was 
groter dan we in het begin ingeschat hadden. 
Waarschijnlijk zal dit besef niet verdwijnen. 
Bij een volgende (griep)opstoot zullen 
bijvoorbeeld de mondmaskers, faceshields 
en handschoenen weer sneller bovengehaald 
worden. En gelukkig maar.

Neemt u voor uzelf als dokter ook iets mee 
naar de toekomst toe?
Ik ben geëvolueerd. Helemaal in het begin 
(eind februari, begin maart) was ik nog een 
beetje zoals Boris Johnson (de Britse premier, 
n.v.d.r.): “ik geef nog een hand”, “wij kunnen 
daartegen”, en plotseling – op een tweetal 
dagen – was dat volledig omgeslagen. Zoiets 
onthoud ik toch. 

Dr. Erik Smets
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Thuis verpleegkundige  
Lien Smet

Thuisverpleegkundige Lien Smet sprong in 
de bres als schakel tussen de Liedekerkse 
thuisverpleegkundigen en de gemeente.

Dag Lien, jij coördineert de thuisverpleging in 
Liedekerke, wat houdt dit precies in?
Ik ben voor de gemeente het aanspreekpunt 
voor de thuisverpleegkundigen. Samen 
hebben we, nog voor de crisis in volle opgang 
was, een plan uiteengezet. Daarin stond 
bijvoorbeeld welk materiaal we dringend 
nodig hadden, hoe dit verdeeld moest worden 
onder de zorgverleners, hoe we extra zorg 
naar de ouderen van onze gemeente gingen 
inschakelen, het contact met dokters en 
apotheek i.v.m. dringende medicatie, …

Ziet de job van een 
thuisverpleegkundige er 
momenteel anders uit?
Het werk blijft zoals het was, 
maar we zien er wel anders 
uit ten opzichte van vroeger: 
de kledij is aangepast, we 
dragen mondmaskers, 
handschoenen, een spatbril, 
… We hebben meer aandacht 
voor patiënten als ze koorts 
maken en meten de saturatie. 
En we moeten veel meer 
telefoons beantwoorden.

Is de vraag naar thuisverpleging gestegen 
tijdens de coronacrisis?
Ja, want mensen komen sneller terug naar 
huis na een ingreep in het ziekenhuis. Ook 
blijven mensen langer thuis uit angst voor 
het ziekenhuis, waardoor de zorg zwaarder 
wordt.

Bij hoeveel mensen gaat een 
thuisverpleegkundige langs per dag?
Mijn voormiddag duurt ongeveer van 06.00 

uur ‘s morgens tot 14.00 uur, en ik heb tussen 
de 20 en 30 huisbezoeken. ‘s Avonds hebben 
we nog een ronde die een 3-tal uur duurt.

Wat is jou de afgelopen weken het meeste 
opgevallen?
Er is veel solidariteit tussen de zorgverleners 
in Liedekerke, we hebben elkaar beter leren 
kennen en meer leren appreciëren door deze 
crisis, ook wel dankzij de inspanningen die 
onze gemeente voor ons heeft geleverd.

Kijk je al uit naar een rustigere periode? 
Vakantie, misschien?
Vakantie zal er nog niet direct inzitten, en ook 
naar een rustige periode kijk ik eigenlijk niet 
uit. De gezondheid van mijn patiënten komt 
op de eerste plaats.

Heeft onze gemeente deze crisis goed 
aangepakt?
Ik wil zeker onze burgemeester feliciteren 
om deze crisis zo snel aan te pakken. Nog 
voor de lockdown was ons plan klaar. Ook alle 
materialen die de zorgverleners nodig hadden 
waren beschikbaar, dit in sterk contrast met 
onze buurgemeenten. Ik was blij een inwoner 
van Liedekerke te zijn tijdens deze crisis!

Vrijwilliger Jochen Ghysens

Jonge Liedekerkenaar Jochen Ghysens 
(21) is één van de vrijwilligers in het pre-
triagecentrum. Vanaf dag één was hij elke 
dag aanwezig in BOKAAL om er de dokters en 
patiënten bij te staan.

Dag Jochen, hoe ben je hier terecht gekomen 
als vrijwilliger?
Ik zit in mijn derde jaar verpleging en had 
al enkele ziekenhuizen gevraagd of ik als 
vrijwilliger mocht starten. Maar doordat mijn 
papa bij de gemeente werkt, wist ik dat er 
een triagepost opgericht zou worden. Ik heb 
meteen laten weten dat ik interesse had en 



kreeg een telefoontje van de gemeente om te 
vragen of ik de eerste dag mee wou helpen in 
het centrum.

Wat waren jouw taken?
We waren altijd met 3 vrijwilligers en 
een dokter. Buiten stond er iemand die 
ervoor zorgde dat de mensen hun handen 
wasten en om te controleren of ze een 
doktersattest hadden. Vervolgens kregen ze 
een mondmasker en uitleg (hoe een filter 
veranderen of het mondmasker wassen). 
Aan de balie zat iemand om de telefoon 
en inschrijvingen te behandelen. De derde 
vrijwilliger stond volledig “verpakt” in de 
laatste zone. Hij/zij bracht de patiënten naar 
de dokter. De dokter switchte van kabinet 
1 naar 2 en omgekeerd, zodat deze persoon 
ondertussen alles kon ontsmetten. Wanneer 
er communicatie nodig was tussen de balie 
en de dokter, was het ook de bedoeling 
dat de ‘extra beschermde’ vrijwilliger deze 
informatie overmaakte aan de dokter. 

Hoe was het om zo volledig verpakt te zijn? 
Was dat de eerste keer voor jou?
Door mijn stage was ik het al gewoon. Ik heb 
wel gemerkt dat dit op mensen een enorme 
indruk achterlaat. Zeker voor kinderen, zij 
waren soms echt bang van ons. Je ziet 
buiten onze ogen dan ook helemaal niets 
van ons gezicht. Je zag de mensen denken: 
‘Dat is hier precies wel serieus’. Omdat ze je 
gezichtsuitdrukking niet zien, weten ze ook 
niet wanneer je lacht. De dokter droeg echt 
alles: mondmasker, bril, kap, … Op de mensen 
had dat echt een impact. Degene die het niet 
gewoon waren vonden het ook wat akelig. 

Met hoeveel vrijwilligers waren jullie?
In het begin een stuk of 20. Het was toen wel 
heel chaotisch omdat er zowel vrijwilligers 
als personeel van de gemeenten Liedekerke 
en Denderleeuw waren. Soms was er iemand 
te veel, soms iemand te weinig. Naderhand 
hebben de dokters een schema opgesteld 
en verliep alles vlot. Ondertussen is de 

vrijwilligerspoule wel al een beetje kleiner 
geworden omdat er ook minder consultaties 
zijn. We zijn wel een hecht team geworden. 
Het waren vaak dezelfde mensen die op 
bepaalde tijdstippen terugkwamen. Het was 
een goed groepje en we waren goed op elkaar 
ingespeeld.

Wat gaat je zeker bijblijven?
Je ogen gaan open, bijvoorbeeld als je 
baby’tjes ziet. Het viel me ook op hoeveel 
engagement de mensen tonen. Ook al waren 
het ‘kleine’ dingen, toch kregen wij en de 
dokters veel dankbaarheid van de mensen, 
wat ons echt deugd deed. Alle dokters (Dr. Van 
Geert, Dr. Van Schelvergem, Dr. Devisscher, 
enz.) bedankten de vrijwilligers telkens 
uitgebreid. Het was een hele ervaring, maar 
ik heb het graag gedaan. Ik ben blij dat ik 
mensen kon helpen.

Ik wil hierbij ook graag alle dokters en 
vrijwilligers bedanken voor de ervaring die 
ik mocht opdoen en voor hun onuitputtelijke 
inzet. Ook dank aan de gemeenten 
Liedekerke en Denderleeuw, en Frank van 
het Sportkaffee, voor het gebruik van de zeer 
geschikte infrastructuur.

Jij ook een grote dankjewel, Jochen, voor je 
onbezoldigde en enthousiaste inzet!
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KOOP  

LOKAAL

Sinds 11 mei mogen ook winkels de deuren 
weer openen, weliswaar mits inachtneming 
van de nodige voorzorgsmaatregelen. Blijf 
ook nu meer dan ooit je inkopen lokaal doen! 
Je lokale winkelier en lokale marktkramer 
hebben jou nodig! We wensen alle 
Liedekerkse handelaars alvast veel succes 
bij de doorstart van hun zaak!

Meer info en tips om te winkelhieren vind je 
op https://www.unizo.be/winkelhier.

#1770 nam de temperatuur bij enkele lokale 
handelaars en stelde hen deze 2 vragen:
1. Hoe ervaar jij deze bizarre tijd in jouw 

winkel?
2. Waarom moet de Liedekerkenaar 

vliegensvlug (terug) naar jouw winkel 
komen?

Optiek Hanssens  
Stationsstraat 94a
1. Het was wennen aan 

deze uitzonderlijke 
omstandigheden, 
maar het is gelukt. 
Tevreden dat we onze 
passie terug kunnen 
uitvoeren.

2. Omdat goed zien en persoonlijke service 
hand in hand gaan! 

Boobs & Blankets  
Opperstraat 250
1. Hoewel ik mocht open 

blijven, heb ik toch 
beslist om te sluiten 
uit veiligheid. Wel 
werkte ik op afspraak 
en richtte ik een 
webshop op. 

2. Omdat ik, hoewel ik gesloten was, toch 
veel aanvragen kreeg om een afspraak te 
boeken, waardoor de agenda vol stond. Door 
opnieuw de deuren te openen, kan iedereen 
weer (veilig) naar hartenlust shoppen.

GOED thuiszorgwinkel 
Affligemsestraat 538
1. Jouw gezondheid staat voorop 

bij Goed, zeker nu. Onze 
medewerkers en specialisten 
zijn er voor je. Op onze locaties, 
maar ook vanop afstand. Onze 
apotheken, thuiszorgwinkels, 
hoorcentra en webshop zijn open. 

2. Goed thuiszorgwinkel is jouw partner 
in heel veel zorgsituaties. Wij helpen je 
met professioneel advies van onze (para)
medisch geschoolde medewerkers. Heb 
je een specifieke vraag, dan bieden we je 
oplossingen op maat. 

 

Wijnhuis Oinos  
Pamelsestraat 111
1. Als onderdeel van ‘voeding’ 

zijn we mogen open blijven en 
sinds enige tijd komt de klant 
terug naar de winkel. We merken 
ook dat mensen meer lokaal 
shoppen. Hopelijk blijft dit ook 
zo na corona. Op de horeca is het 
nog even wachten. We wensen ook hen een 
hart onder de riem te steken. In een straal 
van 20 kilometer leveren we gratis aan 
huis en onze webshop is 24/7 open. 

2. We staan garant voor eigen import, dus 
korte keten en prijs/kwaliteit. Eigen 
selectie op het domein, gedegen uitleg 
in onze winkel en we zijn helemaal niet 
duurder dan de supermarkt. Ook bij ons 
heb je instapwijnen vanaf 5 euro. Het 
is ook veiliger winkelen dan in de grote 
supermarkten. En wens je toch nog niet uit 
je kot te komen, dan brengen we de flessen 
wel tot bij jou thuis.



De Kringwinkel Zuid-Oost-
Vlaanderen, Stationsstraat 11
1. Als winkelteam zijn we ontzettend blij 

opnieuw te kunnen werken. Gemis van 
collega’s en klanten, het reilen en zeilen in 
de winkel, ... begonnen toch door te wegen. 
De winkel werd volledig coronaproof 
gemaakt. Zo dragen we allemaal een 
mondmasker en wordt de 1,5 m afstand 

overal toegepast. Bovendien is er een 
steward aanwezig om alles in goede 
banen te leiden. Het is een beetje anders 
werken nu, maar toch slagen we er in om 
de klanten op dezelfde gezellige manier te 
ontvangen. 

2. De winkel staat natuurlijk boordevol 
materiaal en blijft dat unieke 
snuisterparadijsje. Het is een winkeltje 
uit de ‘oude doos’, maar net daarom nog 
charmanter dan anders. Bovendien komt 
er zeer veel materiaal binnen en wordt de 
winkel regelmatig aangevuld. Spring dus 
zeker even binnen! Vergeet hierbij ook niet 
dat u -door lokaal te winkelen- bijdraagt 
aan de lokale regionale tewerkstelling. 

De Liedekerkse 
zaterdagmarkt 
heropende op 23 mei
Een blij weerzien op zaterdag 23 mei. De 
Liedekerkse markt, één van de best bezochte 
markten in de regio, mocht zijn kramen 
terug opzetten. Er werd hard gewerkt om de 
markt coronaproof te maken. De plaatsing 
van de markt werd gewijzigd en uitgebreid 
over 3 pleinen zodat de opgelegde afstands- 
en veiligheidsregels konden gerespecteerd 
worden. De verschillende kramen 
werden gegroepeerd per producttype: de 
voedingskramen op het Gemeenteplein, 
bloemen-/planten-/groenten- en 
fruitkramen op het plein voor de kerk en 
textiel/lederwaren op het plein achter de 
kerk en het stukje Opperstraat tussen de 
Sint-Niklaaskerk en de Stationsstraat. 

Een circulatieplan werd opgesteld met  
in- en uitgangen per plein en pijlen om een 

goed verloop van de markt te garanderen. 
De bezoekers werden aangeraden zoveel 
mogelijk te voet of met de fiets naar de 
markt te komen, daarvoor werd er een extra 
fietsparking aan de kerk geïnstalleerd.
Het was even wennen, maar we kunnen 
terugblikken op een geslaagde “eerste” editie.

We wensen uitdrukkelijk alle marktkramers 
en bezoekers hartelijk te danken voor hun 
begrip, flexibiliteit en extra inspanningen! 
Ook een speciale dankjewel aan onze 
technische dienst, in het bijzonder onze 
gemeenschapswachten Gunther, Mike en 
Gert, om dit alles in goede banen te leiden! 
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HET LEVEN ZOALS HET IS… #CORONA
Stoppen is soms moeilijker 
dan opstarten! Achter de 
naaimachine bij Annita…

Het coronavirus was veel besmettelijker dan 
we ooit hadden kunnen denken en ons land 
kampte meteen met een schrijnend tekort aan 
onder andere mondmaskers. 

De praktische geest en het 
grote hart van de Liedekerkse 
Annita (De Raes, n.v.d.r.) werd 
meteen geprikkeld. “Wat er 
niet is, kunnen we evengoed 
zelf maken!” Op 17 maart post 
ze haar eerste prototype. Haar 
vriendenkring reageert massaal. 
Annita motiveert enkele dames 
om mee mondmaskers te 
maken. Ze tekent professionele 

patronen uit en doet via een instructiefilmpje 
aan “preteaching”.
Thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, 
kinesisten, vroedvrouwen, artsen, … stonden 
klaar om de maskers in ontvangst te nemen. 
Tot hun grote verrassing kregen ze ook 
aanvragen uit ziekenhuizen. Een tweede 
stroom aanvragen kwam van schooljuffen, 
kinderverzorgsters en winkelbedienden. 

In de eerste weken leek het dat de woon-
zorgcentra veilig waren. Toen dit echter een 
zware misrekening bleek, werden zij tot slot de 
voornaamste afhalers van mondmaskers.

De laatste weken kreeg het groepje meer 
en meer vragen van particulieren die een 
masker wilden kopen. Samen beslisten ze 
hier niet op in te gaan; het was namelijk 
nooit hun bedoeling geweest de maskers te 
verkopen. Voor een kleine gift aan een goed 
doel konden burgers uiteindelijk de laatste 
voorraad maskers oppikken. Dit bracht het 
fantastische bedrag van € 1 200 in het laatje 
voor de Palliatieve Thuiszorg Omega.
Uiteindelijk maakten ze maar liefst 1 350 
maskers die ze gratis uitdeelden. 

“Wij kijken met veel voeldoening terug 
op deze soms hectische periode. Het was 
op vele momenten echt teamwork dat de 
vriendschapsbanden zeker verstevigde. De 
dankbaarheid van de eerstelijnszorg en vele 
anderen was hartverwarmend. Wij zijn in ons 
kot gebleven, doch hebben ons geen minuut 
verveeld.”

Annita, Greet, Erna, Regina, Berlinde, Kristel, 
Marleen, Ingrid, Rosanne, Rita, Magda
Verslag: Harry Sorgeloos

Annita

Berlinde

Magda

Erna

Marleen

Greet

Regina

Ingrid

Rita

Kristel

Rosanne

En er waren 
nog veel meer 
Liedekerkse 
mond masker-
helden! Een dikke 
dankjewel aan 
alle creatieve 
vingers en de vele 
snit-en-naad-
wondermakers!
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Ramadan in tijden van corona, whatsappen met Fatima

Ik nam contact op met 
Fatima via WhatsApp. Ze 
is een gevestigde waarde 
in de praatgroep, dus we 
kennen elkaar goed. Ik was 
benieuwd naar hoe zij de 
ramadan ervaart in deze 
rare periode.

“Tijdens de vastenmaand 
is het traditie dat we bij de 
familie langsgaan of dat er 
mensen op bezoek komen 

om de Iftar (breken van het vasten) te vieren. 
Dit jaar kon dat niet. We bleven met ons 
gezin binnen en namen contact via sociale 
media om toch een beetje bij elkaar te zijn. De 
mannen gaan normaal gezien samen naar 
de moskee, maar dit jaar bleven ze thuis om 
alleen te bidden.

De ramadan is meestal een vermoeiende 
periode. We staan vroeg op om te koken, 
ons huishouden te regelen, te werken, de 
kinderen klaar te maken, … om ’s avonds laat 
opnieuw te koken. Dankzij de lockdown had 
ik wel minder stress, ik moest niet de hele tijd 
van hier naar daar lopen. Toch iets positief!

Tijdens de ramadan vinden we het belangrijk 
om de kwetsbaren te helpen. Zo ging ik 
aan de slag met pen en papier en in mijn 
mooiste Nederlands schreef ik een brief 
naar mijn oudere buurvrouw. Was alles ok 
met haar? Had ze hulp nodig voor het eten 
of de boodschappen? Ik liet alvast mijn 
telefoonnummer achter en tijdens een 
wandeling met de kinderen staken we hem 
in de bus. Wat later kreeg ik een belletje… van 
de oudere buurvrouw. Alles was in orde en 
ze kreeg hulp van haar dochter! Maar als ze 
nood heeft aan een babbel, mag ze me altijd 
bellen. Dan oefen ik mijn Nederlands. 

Als de ramadan gedaan is, volgt het 
Suikerfeest. We kijken altijd uit naar het 
samenkomen met de hele familie, het lekkere 
eten samen delen en feest vieren. Maar ook 
dit doen we dit jaar enkel met ons gezin. Of 
misschien verwennen we de buren wel met 
wat lekker gebak.”

Bedankt Fatima, ik hoop dat je een 
fijn Suikerfeest had! Vele groetjes en 
hopelijk tot gauw! Groetjes, Sofie Istasse 
(projectmedewerker integratie en Samen 
Leven gemeente Liedekerke)

Recept: Baghrir op Fatima’s wijze (pannenkoeken met duizend gaten)

225 gr tarwegriesmeel + 100 gr bloem
1 zakje vanillesuiker
1 zakje bakpoeder
1 eetlepel gedroogde bakkersgist
1 snufje zout
25 gr boter
600 ml water
Oranjebloesemwater

• Meng in een kom wat warm water met de 
bakkersgist (schuimt na 5 min)

• Mix griesmeel, bloem, zout, vanillesuiker en 

bakpoeder in een blender
• Voeg vervolgens de verdunde 

bakkersgist en het water toe, meng 
tot een iets dikker pannen koeken-
beslag, giet in een kom en dek af. 
Laat minimaal 30 minuten rusten.

• Bak de pannenkoeken in de pan (je zou 
de gaten moeten zien opkomen terwijl ze 
bakken)

• Serveer met een siroop die je bereid hebt 
met oranje bloesem water, honing en boter ... 
Goddelijk!
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Een blik achter de luiers bij de Liedekerkse kinderopvang

Het is duidelijk: de kinderopvanginitiatieven in onze gemeente behoren absoluut tot onze 
coronahelden. Heel wat mensen rekenden in deze uitzonderlijke tijden extra op hun crèche, 
onthaalmoeder of kinderopvang. Ze gaven het beste van zichzelf om er, gezien de bijzondere 
omstandigheden, het beste van te maken. En ze zetten de strijd dapper verder. Daarom een 
grote dankuwel aan alle onthaalmama’s en kinderopvanginitiatieven!

“Ook al was het voor ons niet altijd evident 
en was het soms met een bang hartje, 
we zijn elke dag open gebleven om de 
kindjes met een warm hart op te vangen. 
Ondertussen mochten we iedereen weer terug 
verwelkomen.”  

Groetjes uit De Bijtjes

“Aangezien er in mijn naaste omgeving geen 
risicopersonen waren, was de keuze snel 
gemaakt om de opvang open te laten. De 
enkele kindjes die steeds kwamen, vonden 
het leuk om toch wat meer aandacht te 
krijgen. Indien de mogelijkheid zich voordeed 
gingen we wandelen.

Ik vond het heel leuk dat de ouders contact 
bleven houden via filmpjes en foto’s. 

Ze hadden in die twee maanden al veel 
bijgeleerd dat ik moest missen.

Hopelijk wordt dit nestje weer vlug volledig, 
want wij missen de kindjes en hun fratsen 
toch enorm.”

een onthaalmoeder

“Begin maart gingen we plots van 17 naar 
7 kindjes in de opvang en zo zagen we 
dagelijks ons aantal dalen tot er plots 
niemand meer kwam. 

Vanaf de versoepeling van de maatregelen 
kwam er terug vraag naar opvang. Ergens 
waren we blij om de kindjes terug te 
verwelkomen, maar het was toch met een 
dubbel gevoel. 

We troffen de nodige voorzieningen en 
ouders werden hierover ingelicht. Wijzelf 
nemen 2x/dag de temperatuur van de 
kindjes, bij verhoging moeten ze de opvang 
verlaten. Momenteel hebben we nog maar 6 – 
7 kindjes in de opvang. Maar het aantal gaat 
stilaan weer naar omhoog.       



De enige regel die moeilijk haalbaar is in de 
opvang is afstand houden en niet knuffelen, 
omdat sommige kindjes daar nood aan 
hebben. Maar we doen allemaal samen ons 
best om er een fijne dag van te maken.”

Groetjes uit de groepsopvang ‘De kleine 
kanjers’ bij moeke Ann en moeke Cindy

De teams van het Maantje 
en Zonnetje van Infano vzw 
stonden van in het begin 
paraat om in deze onzekere 
tijden jullie kapoenen op 
te vangen. We probeerden 
de kinderen op een veilige, 
maar toch speelse, manier op 
te vangen en willen hierbij 
vooral de ouders bedanken 

voor het begrip dat zij van in het begin 
getoond hebben voor de situatie waarin we 
ons bevinden. #staysafe 

Een blik achter de schermen  
bij De Valier
 
Op vrijdag 15 mei werden al onze bewoners 
en medewerkers getest op COVID-19. 
IEDEREEN bleek negatief! 
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Academie voor 
Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten 
past er een kleurrijke 
mouw aan
Ook de Liedekerkse kunstacademie 
sloot zijn deuren, naast alternatieven via 
afstandsonderwijs focust zij zich op het 
nieuwe schooljaar 2020-2021. En de jaarlijkse 
tentoonstelling verhuist naar september.

September = opendeurmaand in 
de Academie voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten

Je kan de ateliers in juni nog niet bezoeken, 
maar vanaf 1 september kan dat wel! Kom 
gerust langs voor een gratis proefles of om 
met een leerkracht te praten. Inschrijven 
kan tot eind september, zolang er plaats 
is. Start een boeiende reis vol beelden en 
experimenten. Voorkennis is niet nodig, 
de enthousiaste leerkrachten leren je alle 
kneepjes van het vak. In september staan 
onze deuren tijdens alle lesuren open. 
 
Alle info vind je op 
www.liedekerke.be/ABAK 
via gabk@liedekerke.be 
053 64 55 97
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Aanbod kinderen  
én volwassenen:

• 6- en 7-jarigen = 1e graad, 
blokje van 2 lestijden per 
week Beeldatelier

• 8- tot 11-jarigen = 2e graad, blokje van  
2 lestijden per week Beeldatelier

• 12- tot 17-jarigen = 3e graad, blok van  
4 lestijden per week Beeldatelier

• 18-plussers = 4e graad, 4 lestijden per 
week gedurende 10 jaar Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten

• 18-plussers = 4e graad, 2 keer 4 lestijden  
per week gedurende 5 jaar

Je kan kiezen uit 4 ateliers:
• keramiek
• levend model
• schilderkunst
• tekenkunst

Na 5 jaar in de 4e graad kan je je parcours 
uitbreiden met 2 jaar specialisatiegraad in 
dezelfde richting. Ofwel kies je voor een ander 
atelier van 5 jaar. Maar we hebben ook een 
nieuwe richting in de aanbieding: Cross-over!

Cross-over, NIEUW!

Het atelier Cross-over is een nieuwe 
richting voor volwassenen die reeds een 
opleiding in de vierde graad hebben 
afgerond. Het is een vijfjarig traject dat 
inzet op de verbreding van je eigen 
artistieke praktijk. Je combineert de 
opleiding die je reeds hebt afgewerkt met 
een nieuwe discipline; bij inschrijving kies 
je dus voor 2 ateliers. Minstens één van die 
twee opties is altijd de richting waarvoor je 
eerder bent afgestudeerd. Studeerde je af in 
tekenkunst? Combineer tekenkunst met bv. 
schilderkunst en leef je uit in de combinatie 
van de twee ateliers. Ben je afgestudeerd in 
keramiek? Combineer die richting met bv. 
levend model en verleg je grenzen. Voel je 
het al kriebelen?
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Er op UiT in eigen gemeente

Inspiratie voor een 
thuisvakantie vol natuur!
Onze streek heeft heel wat verborgen 
landschapsparels. Natuur om in te spelen, 
een mooie kapel, een mysterieus bosje, 
prachtige poelen vol leven… We nemen je 
graag mee naar bekende en minder bekende 
plekjes. Trek je stapschoenen aan of haal je 
stalen ros van stal en beleef de natuur in je 
buurt.
 

Met stevige stappers
Even de benen strekken, een frisse 
neus halen, genieten van je omgeving. 
Download de app Wandelknooppunt en 
ga op ontdekking. Op de routeplanner 
van het Wandelnetwerk Pajottenland 
-620 km aan trage wegen- kan je 
zelf een wandeling uitstippelen door 
knooppunten te combineren of één van de 
suggestielussen uitproberen. Zo neemt de 
Tweedorpenwandeling je mee door de vallei 
van de Palitsebeek en krijg je prachtige 
vergezichten vanop de Aldriezen, de Pamelse 
Meersen en de Keirekenslos. Ook De Lus 
brengt je langs de drie natuurgebieden 
De Valier, de Pamelse Meersen en de 
Palitsebeekvallei. En in het Liedekerkebos 
zijn eveneens drie wandelroutes 
uitgestippeld. 

Overzicht wandelingen in Liedekerke 
• De Lus (15 km - start aan sportcentrum - 

paaltjes met gele toppen)
• Tweedorpenwandeling (8 km - start aan 

sportcentrum - zeshoekige bordjes met rood 
opschrift)

• Wandelzoektocht Cultuur en Natuur (9 km - 
start aan dorpscentrum - niet bepijld - plan 
downloaden via gemeentelijke website)

• Likerts Kasjkespad - (2,5 km - niet bepijld - 
start aan Steinfurtdreef - plan downloaden 
via gemeentelijke website)

• Knot De Palitsekoning, natuur-educatieve 
wandeling (3,3 km - bepijling in aanleg 
- start aan Slochtestraat 14 - plan down-
loaden via gemeentelijke website - rug-
zakjes met materiaal uitleenbaar bij de bib). 

Met stevige trappers
Of spring op de fiets en probeer een van 
onderstaande fietsroutes uit?

• Boerenkrijgroute: de volledige route 
is bewegwijzerd. Het vertrekpunt van 
de Boerenkrijgroute is gelegen aan de 
Sportlaan te Liedekerke. Van hieruit wordt er 
richting Dommelingen en Dender gefietst. 
De tocht is 45 km lang. In 2021 stopt de 
provincie met de controle van deze route 
en zal deze mee opgenomen worden in de 
Panoramaroute met startpunt in Gooik.
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• Fietsknooppuntennetwerk: de grenzen 
van Liedekerke beschikken over 4 
fietsknooppunten: 80-30-10-64. Je kan zelf 
een route plannen via www.fietsnet.be door 
de nummers van de bordjes op te schrijven 
en deze te volgen.

• Mountainbike: 31 km mountainbikeplezier 
op de vaste Tingelroute met start en 
aankomst aan de sporthal. Vanuit de route 
kan je ook aansluiten op de omliggende 
routes van de grensgemeenten. De route is 
bewegwijzerd met rode driehoekjes.

• Of ontdek het erfgoed langs de Dender, zoals 
bv. de restanten van de spoorontwikkeling 
in Denderland. Je ontdekt het allemaal 
in de fiets- en wandelgids #STROOM – 
Erfgoed langs spoor en Dender. Je kan deze 
toeristische erfgoedgids online kopen via 
erfgoedceldenderland.be (5 euro).

Met soepele loopschoenen
Ken je de 100 % natuurloop? In 
Liedekerkebos kan je een 5 of 10 km 
bepijld loopparcours volgen. Start aan 
de inkom van Liedekerkebos.

`

Alle info via:  
https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/ 
spel-recreatie/wandelen-en-fietsen

Kinderen boven
Niets leuker dan je uitleven op speelheuvels 
en schuilen in wilgenhutten. Test je 
evenwicht op boomstammen, bouw een 
kamp in een speelbos… Midden in het 
toegankelijke deel van Liedekerkebos werd 
een speelplein met milieuvriendelijke 
speeltuigen aangelegd. Plezier verzekerd!

Wiegende bomen
De weg naar een gezonder en gelukkiger 
leven leidt door het bos. Vertraag en 
ontdek het bos met al je zintuigen. Het 
Liedekerkebos is een pareltje in de regio. 
Dit bos vormt samen met het kleinere 
Hertigembos een bijna 200 ha omvattend 
bos- en natuurcomplex.

Erfgoed in de kijker
Een mooi stukje erfgoed in Liedekerke is 
de kapel van Muilen (Onze-Lieve-Vrouw ter 
Muylem), gebouwd in 1884 en herbouwd in 
1958. De kapel staat tussen twee prachtige, 
gekandelaarde zomerlindes. Wil je genieten 
van nog meer klein, historisch erfgoed? 
Dan kun je de “Ommegang” doen die je 
leidt langs tal van kapelletjes. Of zak af 
naar de Bouchoutstraat waar tot 1970 de 
houten korenwindmolen ‘Keirekensmolen’ 
neergepoot stond. 

Samen genieten van natuur en 
landschap!
Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei is een streekvereniging die 
samenwerkt met gemeenten, provincie, 
verenigingen en inwoners voor meer en 
mooiere natuur in het landschap. Ook 
Liedekerke is lid en daarom kan je als 
inwoner terecht bij ons voor advies en 
tips. Meer info over deze inspirerende 
natuurbelevingstips en nog veel meer, vind je 
op www.pajot-zenne.be.
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Info voor sportclubs en 
verenigingen

Op www.info-coronavirus.be  
vind je algemene informatie over de 
maatregelen tegen de verspreiding van het 
virus. Hiernaast zijn voor verenigingen ook 
andere webpagina’s erg interessant. Je vindt 
er informatie op maat van je vereniging en 
antwoorden op veelgestelde vragen:

• Sportverenigingen:  
www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus, 
www.sport.vlaanderen/corona-en-
sportbeoefening-in-vlaanderen/ en  
www.dynamoproject.be/coronavirus 

• Jeugdverenigingen: https://ambrassade.be/
nl/kennis/corona-en-jeugdwerk

• Cultuurverenigingen:  
www.defederatie.org/corona/
coronamaatregelen-cultuur-nvr en   
www.info-coronavirus.be/nl/faq/#004

• https://ikorganiseer.be/nieuws/corona-en-
de-gevolgen-voor-je-evenement/

Het is niet enkel belangrijk om de leden van 
je vereniging te informeren over wijzigingen… 
hou ook de buitenwereld goed op de hoogte 
wanneer het gaat om publieke activiteiten. 
Vergeet dus niet om je activiteiten aan te 
passen via www.uitdatabank.be, alsook op 
alle andere communicatiekanalen.

Geraak je er niet helemaal aan UiT? Geen 
nood, neem contact op met de vrijetijdsdienst 
en we helpen je graag verder op maat. Eén 
adres: uit@liedekerke.be

Het laatste nieuws over de heropening  
van de sportinfrastructuur vind je op  
www.liedekerke.be/vrije-tijd
 

#BLIJVENBEWEGEN  

Wist je dat…

“Mensen met een gezonde levensstijl een 
beter immuunsysteem hebben en dat een 
goed werkend immuunsysteem de infectie in 
de kiem kan smoren?”

“Wie ziek is, niet mag sporten?”

“Een goeie preventie veel meer mensen zal 
redden in absolute aantallen dan de afdeling 
intensieve zorg?”

“Je een onderscheid moet maken tussen 
bewegen en sporten? Sporten is duidelijk 
bewegen, maar bewegen hoeft niet sporten te 
betekenen. De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) zegt dat je elke dag 30 minuten moet 
bewegen aan een matige intensiteit. Dat is 
bezig zijn: te voet of met de fiets naar de winkel 
gaan, klusjes doen, actief zijn, ... En je moet 3 
keer per week 20 minuten intensief bewegen. 
Dat is nog altijd niet trainen, maar je hartslag 
en je lichaamstemperatuur doen stijgen en 
zweten. Dat kun je bereiken door steviger te 
stappen, te joggen of sneller te fietsen.”

Online zijn er tal van handige tips te vinden 
op de website www.blijvensporten.be.  

En op onze eigen website  
www.liedekerke.be/vrije-tijd/

spel-recreatie/wandelen-en-
fietsen kan je een handig 
overzicht terugvinden van 
alle mogelijkheden met 
betrekking tot wandelen, 

fietsen of lopen in onze 
eigen gemeente.

8
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BLIJVEN WE NOG 
EVEN IN ONS KOT,
OF TREKKEN WE
ER LANGZAAMAAN
TERUG OP UIT IN 1770?

We durven dit samen met jullie toch te 
hopen. Want de zonnestraaltjes gluren 
en onze artistieke genen kriebelen...  
Wij kijken er alvast naar UiT om jullie 
terug te zien vanaf september!

Ons najaars-vrijetijdsaanbod maken we 
helemaal coronaproof, de workshops/
lezingen vinden plaats in grote ruimtes 
waar we voldoende afstand kunnen 
houden of het deelnemersaantal 
wordt aangepast. De klassieke 
zaalvoorstellingen kunnen anders 
ingevuld worden (kleinere bezetting, 
alternatieve locaties, creatieve 
zitverdeling, ...). We zijn nog volop  
aan het puzzelen, meer nieuws volgt, 
maar geven je al graag een tipje van  
de sluier...

BRAM & LENNERT
OPENEN

DIE VERDAMMTE
SPIELEREI

BERT GABRIËLS

MERCURY RISING

ZATERDAG 12.09.2020

VRIJDAG 15.01.2021 ZATERDAG 27.02.2021

EINDEJAARSCONFERENCE

SENIORIE DE SPIELEREI

THE ULTIMATE LIVE
FREDDY MERCURY EXPERIENCE

ZATERDAG 19.12.2020
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MUZIEKTHEATER

DE KOLONIE

BEGIJN LE BLEU

MIST

START
TICKETVERKOOP

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 2020

IN TOPVORM!

VEILIG ONLINE OP SOCIALE MEDIA

MAAK JE EIGEN ONTWERPEN MET CANVA

WAT IS DE IDEALE SCHERMTIJD?

LEUKE FILMPJES MAKEN MET TIKTOK

OP PAD MET JE SMARTPHONE:
HANDIGE APPS VOOR ONDERWEG

HET WOLK [4+] 

FWIET! FWIET!

ZATERDAG 03.04.2021 ZONDAG 07.02.2021 ZONDAG 06.06.2021

EINDELOOS
VARIËREN

MET ZELFGEMAAKT
BLOEMENFRAME

ZALIGE
BADMOMENTEN

MET 
DIY-WASEMULTIE

ANJA COPEJANS
PERFECTIONISME,

VALKUIL OF TALENT?

AANBOD DIGIWIJS

PORTRET-
SCHILDEREN

IN CLAIR-OBSCUR

HIPPE
TOUWMANDEN

MAKEN

NATUURAFDRUK
IN KLEISERVIES

WOENSDAGEN
02.09, 09.09, 16.09 & 23.09.2020

DINSDAG 08.12.2020

www.liedekerke.be/vrije-tijd

 UiTin1770

DINSDAGEN 12.01, 19.01 & 26.01.2021

WOENSDAG 27.01.2021

MAANDAG 22.03.2021

MAANDAG 19.10.2020 MAANDAG 23.11.2020

UN VIAGGIO
INTERATTIVO 

IN ITALIA
CURSUS ITALIAANSE TAAL & CULTUUR
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Druk & lay-out
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 september 2020. Gelieve teksten 
voor 15 augustus 2020 te mailen 
naar communicatie@liedekerke.be,  
anders kunnen ze niet meer 
gepubliceerd worden.
De redactie is vrij om ingezonden 
teksten in te korten en/of te 
herschrijven met respect voor het 
meest essentiële van de inhoud.

Buurtnetwerk Hoplr op komst 

Met de steun en onder impuls 
van het gemeentebestuur rolt 
Hoplr zijn buurtnetwerk uit 
in Liedekerke in functie van 
een optimalisering van de 
gemeentelijke communi catie. 

Binnenkort krijgen alle 
inwoners een brief met een 
code om zich te registreren 
op dit platform. Hopelijk doen 
jullie dit talrijk! 

Hoplr is een privaat, digi-
taal netwerk dat de onder-
linge communicatie tussen 
inwoners binnen ver schil-
lende buurten bevordert. 

Als inwoner kan je berichten 
plaatsen en lezen die te 
maken hebben met je 
buurt. Je kan Hoplr het best 
vergelijken met een besloten 
Facebookgroep. Buren 
kunnen zoekertjes posten, 
spullen lenen of uitwisselen, 
hulp vragen voor een klusje 
of helpen met materiaal, 
boodschappen doen, en nog 
veel meer.

Het platform bestaat uit een 
overzicht met berichten, een 
chatfunctie, een kalender 
met buurtactiviteiten en een 
lijst van alle geregistreerde 
buren. Op deze manier kan 
je jouw buren nog beter leren 
kennen.

Ook het lokaal bestuur 
communiceert aanvullend 
via Hoplr. De gemeentelijke 
berichten kunnen 

gaan over verkeers-
wijzigingen, vrijwilligers-
werk, afvalophalingen, 
wegenwerken, overlast, 
bevragingen, enzovoort.

Gemeentelijke evenementen 
worden opgenomen in de 
activiteitenkalender, maar 
ook erkende verenigingen 
en Liedekerkse handelaars 
kunnen dit platform gebrui-
ken om meer bekend heid te 
geven aan hun activiteiten. 

Gemeente Liedekerke is 
initiatiefnemer, maar is 
geen beheer der van het 
platform. Hoplr modereert 
zelf en verwijdert onge-
hoorde berichten. Het 
gemeentebestuur ziet jullie 
buurtberichten niet, tenzij 
jullie er zelf voor kiezen om 
je initiatief, idee of melding 
met het gemeentebestuur te 
delen. 

Inschrijven kan via  
www.hoplr.com of via de 
mobiele app. Hoplr vraagt 
je adres op te geven. Dit is 
nodig om jouw Hoplr-buurt 
afgesloten te houden voor 
buitenstaanders. De inschrij-
ving is gratis voor onze 
inwoners.

Verenigingen en organisatoren uit Liedekerke kunnen activiteiten 
publiceren in #1770 via de UiT-databank.
Hoe voer je een activiteit in? Surf naar www.uitdatabank.be
• Maak een account aan. Geef je e-mailadres in en een paswoord.  

Je krijgt meteen een e-mail met de bevestiging van je registratie. 
Krijgt je die e-mail niet? Stuur dan een e-mail naar vragen@uitdatabank.be.

• Log in met je e-mailadres en je paswoord. Vanaf nu kan je activiteiten 
beginnen in te voeren.



Voor al uw vragen
tel. 1770
1770@liedekerke.be
www.liedekerke.be

MERCI LIEDEKERKE!
#samentegencorona

#zorgzaam1770


