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Beste inwoners,

Het leven van voor corona begint terug op gang te komen en dat stemt 

ons meer dan gelukkig. Het zijn namelijk twee moeilijke jaren geweest, 

waarin we elkaar hard gemist hebben. Ik ben dan ook zeer blij dat 

ontmoetingen weer mogelijk zijn. 

In dit infomagazine lichten we alvast een tip van de sluier van onze 

nieuwe cultuuraanbod dat in september van start gaat. We kunnen nu 

al enkele mooie namen op jullie loslaten zoals Lieven Scheire, Rudi 

Vranckx of Lieve Blanquaert. Een cultuurseizoen om naar uit te kijken!

Maar eerst staan er nog enkele andere evenementen op het programma. 

Zo komt berreFOODs op 25 juni naar het Pastoriepark. Een gezellig 

foodtruckfestival met muziek, randanimatie en workshops. Op 10 juli 

is het de beurt aan 1770 Zomert: een familie- en gezinsnamiddag met 

animatie voor de kinderen, workshops, een nieuwe bijtjeswandeling en 

afsluitend een optreden met band. En laten we ook de Parkconcerten 

niet vergeten. Op vrijdagen 1 juli, 5 en 26 augustus vinden er, alweer in 

ons Pastoriepark, gratis concerten plaats. Frituur Paula, Gunther Levi en 

Karmasuits bevestigden reeds hun aanwezigheid.

Verder lees je ook over het nieuwe onthaal in ons gemeentehuis. 

Voortaan zitten de onthaalmedewerkers allen samen aan een 

gloednieuwe balie. We blijven werken op afspraak en de vertrouwde 

gezichten blijven jullie ook verwelkomen.

De zomervakantie zit eraan te komen, wie graag controle krijgt van de 

politie om te checken of zijn woning inbraakveilig is, kan dit eenvoudig 

aanvragen op de website van de TARL-politie.

Ook de inschrijvingen van onze Academie zijn weer geopend. Wie zijn/

haar creativiteit kwijt wil, kan kiezen uit verschillende lessen, zoals 

beeldatelier, tekenkunst, schilderkunst, levend model of keramiek. 

Ten slotte kwam de oorlog in Oekraïne door de vluchtelingenstroom ook 

voor ons dichtbij. Hoe onze gemeente dit aangepakt heeft, kan je lezen in 

het dossier. Wij danken alvast graag alle opvanggezinnen, vrijwilligers 

en iedereen die zich ingezet heeft om deze mensen op te vangen en bij 

te staan in deze moeilijke momenten.

Vriendelijke groeten,

Steven Van Linthout
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GESPOT IN LIEDEKERKE …
We willen jou graag aan het woord laten in #1770 en 
daarom gaan we op zoek naar inwoners en bezoekers van 
Liedekerkse evenementen die hun favoriete moment met 
ons willen delen. Wil je zelf graag gespot worden? Laat 
het gerust weten via onze Facebookpagina UiTin1770 en 
misschien komen wij wel naar je toe!

Paaseierenworp

Bim bam beieren …  

wie vond onze paaseieren?

Wereldwaterweek op basisschool Knipoog

Op 22 maart 2022 was het Wereldwaterdag. Voor de gelegenheid kwamen de 

kinderen in het blauw naar school en werd er in de klassen rond water gewerkt. 

Als apotheose dansten de kinderen samen met de juffen een waterdans. 

Vakantiekampen Pasen

Tijdens de paasvakantie deden we 

al een opwarming voor onze twee 

maanden vol Vakantiekampen-

plezier!

Ook ging Knipoog een aantal challenges aan. Er 
werden een appel- en perenboom geplant en de 
kinderen maakten waterdruppels waarop ze een 
fijne wens schreven voor de lindeboom op het pleintje aan de school, zodat hij de komende 100 

jaar beschermd wordt.

Tot slot was er op vrijdag 25 maart een veggiedag 

om de aandacht te vestigen op het feit dat de 

productie van vlees een bedreiging vormt voor de 

bossen en gingen de kinderen op waterwandeling.
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Infoavond Liedekerkse handelaars

Opfrissing van onze cadeaukaart en goede 

gesprekken over de kansen en uitdagingen van 

onze Liedekerkse handel, maar vooral veel goesting 

bij iedereen om er samen wat van te maken.

Boekstart 

Tijdens Boekstartdag verkenden peuters 

en kleuters de bib op een alternatieve 

manier. En plezierig dat het was!

KinderspelDolle pret! Ouders en kinderen konden genieten 

van de workshops op Kinderspel en natuurlijk van 

al het extra spelmateriaal. 

Lees-hotspotsFantastisch! Ondertussen werden alle lees-hotspots 

in de Liedekerkse scholen plechtig ingehuldigd. 

(foto: Lees-hotspot in Basisschool De Boomgaard)

Seniorenfeest

Eindelijk mocht het weer, eindelijk kon het weer 

na twee coronajaren. Bedankt aan de band 'The 

Sparrow brothers' en aan onze 'dj Berremiejester' 

voor de fantastische nummertjes! Ook een dikke 

merci aan alle 250 aanwezige senioren voor het 

gezellige samenzijn.
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NIEUWS

We werken enkel op afspraak
Een afspraak kan je maken voor binnen twee 
dagen. Een afspraak voor morgen is dus niet 
mogelijk.

Opgelet! Heb je meerdere producten 
nodig? Vergeet dan niet om elk product 
aan te duiden bij je afspraak. Wanneer je 
producten nodig hebt van verschillende 
diensten binnen de dienst burgerzaken, 
bijvoorbeeld van de dienst bevolking (een 
identiteitsbewijs, rijbewijs, adreswijziging …),  
de dienst burgerlijke stand (huwelijk,  
geboor te, overlijden, nationaliteit, erkenning …)  
of de dienst vreemdelingenzaken (gezins-
hereniging, aankomstverklaring …), moet 
je aparte afspraken maken. Wanneer 
je (dezelfde) producten nodig hebt voor 
meerdere personen, dien je het juiste aantal 
personen in te boeken bij de afspraak.

Kom je toch naar het gemeentehuis, maar 
heb je geen afspraak? Dan kunnen we niet 
garanderen dat we jou verder kunnen helpen, 
net omdat we de dossiers voor mensen die 
wel een afspraak gemaakt hebben, aan het 
voorbereiden zijn. We kunnen jou wel al een 
afspraak geven voor een ander moment.

Op dit moment kan je enkel online afspraken 
maken bij de dienst burgerzaken (bevolking, 
burgerlijke stand en vreemdelingenzaken), 
dit najaar zou dit worden uitgebreid. Voor 
afspraken met andere diensten neem je best 
contact op via het e-mailadres (achteraan dit 
infoblad) of via het telefoonnummer 1770.

De gemeentelijke diensten en het OCMW 
werken enkel nog op afspraak.

Dit heeft tal van voordelen:
• je kiest de datum en het tijdstip die voor jou 

het best passen
• je hoeft niet in de rij te wachten
• je weet meteen welke documenten je moet 

meebrengen (dit wordt bij het vastleggen 
van je afspraak vermeld)

• wij bereiden jouw dossier voor en helpen je 
snel en efficiënt verder

• je spreekt meteen de juiste deskundige

Een afspraak maken kan je zelf via 
afspraken.liedekerke.be. Heb je geen 
pc of smartphone of lukt het om een of 
andere reden niet, dan helpen we je graag 
verder via het telefoonnummer 1770 of het 
mailadres 1770@liedekerke.be. Kan je door 
omstandigheden de afspraak toch niet 
nakomen? Je kan online, telefonisch  
of per mail annuleren of  
verplaatsen.
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Een nieuw onthaal
Sinds 2019 is het OCMW opgegaan in de 
gemeente, op 13 juni zetten wij ook de 
stap naar een eengemaakt onthaal.

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan de 
laatste weken, maar ons gemeentehuis 
heeft een nieuw onthaal gekregen in de 
inkomhal. Vanaf 13 juni zal dit bemand 
worden door de vertrouwde gezichten 
van gemeente en OCMW, en een nieuwe 
onthaalmedewerker.
Voor de inwoners die naar het 
gemeentehuis komen voor 
identiteitsbewijzen, rijbewijzen, 
de burgerlijke stand, paspoorten … 
verandert er weinig. Je hebt nog steeds 
een afspraak nodig, maar op termijn 
zullen er ook documenten afgehaald 
kunnen worden zonder afspraak.

Voor de cliënten van het OCMW zal 
er wel enige aanpassing zijn. Zij 
moeten zich voortaan aanmelden 
in het gemeentehuis en zullen zich 
vervolgens naar het Sociaal Huis 
kunnen begeven voor hun  
afspraak.

Verlies of diefstal 
documenten
Bij verlies of diefstal van documenten is 
het niet altijd duidelijk waar je terecht kan 
hiervoor. Daarom geven we ter herinnering 
het volgende mee:

Verliesaangifte van Belgische identiteits-
kaart en Belgisch internationaal paspoort 
kan, na afspraak, bij de dienst burgerzaken 
in het gemeentehuis gedaan worden.

Volgende aangiftes moeten echter steeds  
via de politie:
• diefstal van Belgische identiteitskaart
• diefstal van Belgisch internationaal 

paspoort
• verlies of diefstal van 

vreemdelingenkaarten
• verlies of diefstal van rijbewijs

7
#1770
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SOCIAAL 

HUIS

Energiemaatregelen
Toegang tot energie is van levensbelang. Jammer genoeg zien we de energieprijzen stijgen. 
Heb je het moeilijk om de energiekosten te betalen? Informeer dan zeker eens bij het Sociaal 
Huis of je in aanmerking komt voor één van onderstaande energiemaatregelen. Je kan ook 
altijd contact opnemen met de woonconsulente om te bekijken op welke manier je energie 
kan besparen, om een gratis energiescan (zie p. 23) aan te vragen of te horen op welke 
premies je als eigenaar recht hebt als je energiebesparende renovaties uitvoert.

Sociaal tarief voor gas en 
elektriciteit

Dit is een voordeeltarief. Als je sociaal tarief 
geniet, is dit zichtbaar op je factuur. In de 
meeste gevallen past de energieleverancier 
het sociaal tarief automatisch toe voor:

1.  personen die een OCMW-uitkering 
ontvangen:
a. Een (equivalent) leefloon
b. Een maatschappelijke steun verstrekt 

door het OCMW die geheel of gedeeltelijk 
wordt terugbetaald door de federale 
overheid

c. Een voorschot uitbetaald door het OCMW 
op een sociale uitkering van categorie 1 
of 2

2. personen die een uitkering ontvangen van 
de Algemene Directie Personen met een 
Handicap en meer in het bijzonder:

Sociaal Huis
053 64 55 51
sociaalhuis@liedekerke.be
Ma t.e.m. vrij 08.30 tot 12.00 u
Woe ook van 14.00 tot 16.00 u
Do ook van 17.30 tot 20.00 u 

Wooninfopunt
053 64 55 17
wonen@liedekerke.be
Op afspraak

a. Een uitkering als persoon met een 
handicap op basis van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 65 %

b. Een inkomenvervangende tegemoet-
koming

c. Een integratietegemoetkoming
d. Een tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden of derden
e.  Een bijkomende kinderbijslag voor 

kinderen die getroffen zijn door 
een lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid van minstens 66 %

3. personen die een uitkering ontvangen van 
de Rijksdienst voor Pensioenen, en meer 
in het bijzonder:
a. Een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
b. Een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
c. Een tegemoetkoming als persoon met 
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een handicap op basis van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 65 % (een 
aanvullende tegemoetkoming of een 
aanvullend leefloon)

d. Een tegemoetkoming voor hulp van 
derden

Val jij onder één van bovenstaande  
3 categorieën en heb je toch nog geen 
sociaal tarief? Neem dan contact op met de 
instelling die jouw uitkering uitbetaalt om 
een attest op te vragen. 

Er is nog een vierde categorie personen 
die recht heeft op sociaal tarief, maar 
waarvoor het recht niet automatisch wordt 
toegekend. Dit is de sociale huurder in een 
appartementsgebouw. De eigenaar moet hier 
het sociaal tarief aanvragen. 

Tijdelijk sociaal tarief voor 
elektriciteit en/of aardgas voor 
mensen met recht op verhoogde 
tegemoetkoming tot en met  
30 september 2022

Dit tijdelijk sociaal tarief voor personen met 
verhoogde tegemoetkoming loopt sinds 1 
februari 2021 en is nu verlengd tot en met 
30 september 2022. Dit zal automatisch 
toegekend worden. 

Voor de toepassing van het sociaal tarief 
worden de leveranciers per kwartaal op 
de hoogte gebracht van de lijst van alle 
rechthebbenden. Zo zal iemand die in 
februari 2021 verhoogde tegemoetkoming 
heeft, opgenomen zijn in de lijst van begin 
april 2021 voor afgelopen kwartaal en zal het 
sociaal tarief dus pas zichtbaar zijn op de 
energiefactuur vanaf mei 2021. Het tijdelijk 
sociaal tarief wordt retroactief toegepast. 
Is er geen automatische toepassing? 
Bezorg dan een rechtsgeldig attest aan de 
energieleverancier. Zie modelattest:  
https://economie.fgov.be/sites/default/files/
Files/Energy/Voorbeeld-attest-verhoogde-
tegemoetkoming.pdf

Sociaal stookoliefonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie 
bevindt, kan elk jaar een korting krijgen 
op de verwarmingsfactuur van het Sociaal 
Verwarmingsfonds. Je komt in aanmerking 
voor de verwarmingstoelage als je behoort 
tot een van deze categorieën: verhoogde 
tegemoetkoming hebben, in collectieve 
schuldenregeling zitten of een jaarlijks bruto 
belastbaar inkomen van het huishouden 
hebben dat lager is of gelijk aan 20 763,88 
euro (verhoogd met 3 843,96 euro per persoon 
ten laste).

Enkel volgende brandstoffen komen in 
aanmerking: 
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• verwarmingspetroleum (type c) aan de 
pomp, gekocht in kleine hoeveelheden 
(jerrycans van 5, 10 … liter)

• huisbrandolie (mazout) aan de pomp en 
in bulk (voor vullen van brandstoftank aan 
huis)

• bulkpropaangas (petroleumgas, 
verkocht in liter voor het vullen van 
een propaangastank, niet in flessen).

Er kan maximaal tussengekomen worden 
voor 1 500 liter per jaar en per huishouden. 
Voor wie zich verwarmt met mazout of 
lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, 
heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst 
van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat 
om recht te hebben op de forfaitaire toelage. 
Voor de in grote hoeveelheden geleverde 
brandstoffen schommelt het bedrag van de 
toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. 
Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de 
gefactureerde brandstof.

Je vindt het aanvraagformulier op https://
www.liedekerke.be/webform/aanvraag-
verwarmingstoelage of aan de balie van 
het Sociaal Huis tijdens de openingsuren. 
Je dient de aanvraag te doen binnen de 60 
dagen na de levering, samen met een kopie 
van je identiteitskaart en een kopie van de 
factuur of leveringsbon. 

Gas- en elektriciteitsfonds

OCMW’s kunnen financiële steun toekennen 
aan gezinnen die het moeilijk hebben om 
hun energiefacturen te betalen via het gas- 
en elektriciteitsfonds. Wil je een aanvraag 
indienen? Maak dan een afspraak bij het 
Sociaal Huis. De maatschappelijk werker 
bekijkt samen met jou je financiële situatie 
en welke acties of steun mogelijk zijn. 

Bon Fluvius 

Je kan een bon voor korting bij aankoop van 
energiezuinige toestellen, voor wie recht heeft 
op sociaal tarief aardgas en elektriciteit, online 
aanvragen. Vanaf april stijgt het bedrag van 
de bon naar 200 euro.  
Binnen enkele maanden zal dat bedrag nog 
verder stijgen naar 250 euro. Wanneer je je 
toestel dus niet dringend moet vervangen, kan 
je kiezen om je aankoop nog uit te stellen.

De bon aanvragen doe je hier: https://www.
fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-
bij-de-aankoop-van-een-energiezuinige-
wasmachine-of-koelkast

Btw-verlaging op  
de elektriciteitsfactuur 

Deze maatregel ging in op maart 2022 
en is van kracht tot en met 30 september 
2022. Er gelden specifieke voorwaarden. 
Als je aan de voorwaarden voldoet, zal je 
elektriciteitsleverancier het tijdelijk verlaagd 
tarief automatisch verrekenen voor je 
verbruik voor de geldige periode. De verlaging 
zal pas te zien zijn op de voorschotfacturen 
vanaf april 2022. Meer informatie over de 
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toepassing van de maatregel vind je op de 
gedetailleerde FAQ’s van de FOD Financiën. 
Ook voor klanten van de sociale leverancier 
Fluvius zal dit zo worden toegepast, indien er 
met voorschotfacturen wordt gewerkt. 

Btw-verlaging op  
de aardgasfactuur 

Deze maatregel is geldig van 1 april 2022 tot 
en met 30 september 2022. De details van de 
toepassing zijn nog niet bekend.

Verwarmingspremie 100 
euro voor iedereen met een 
huishoudelijk energiecontract

Deze premie gaat naar iedereen met een 
residentieel contract voor elektriciteit. Ze 
wordt vanaf 18 april 2022 uitbetaald via de 
factuur. Deze is niet van toepassing op 2de, 3de 
of volgende verblijven. 

Verwarmingstoelage van  
80 euro voor peronsen met 
sociaal tarief elektriciteit

Voor mensen met sociaal tarief elektriciteit 
is er een éénmalige toelage van 80 euro. Deze 
toelage zou reeds moeten uitbetaald geweest 
zijn eind januari 2022 op de rekening.

Premie van 200 euro voor 
huishoudens die stoken op olie, 
propaan of butaangas

Deze premie komt bovenop de verwarmings-
premie van 100 euro. Deze steun wordt 
verleend aan huishoudens (één enkele cheque 
per gezin gedomicilieerd op het leverings-
adres) die zich verwarmen met stookolie, 
propaan of butaan en is geldig voor één 
stookoliebestelling per Belgisch huis houden 
tussen 15 november 2021 en 15 november 2022. 
De toekennings modaliteiten voor de premie 
worden momenteel nog uitgewerkt. 

Zomersparen
Het OCMW geeft inwoners van Liedekerke 
met een actieve budgetmeter voor 
aardgas en financiële moeilijkheden, een 
extra energietoelage tijdens de periode 
van 1 mei tot en met 30 september via de 
‘zomerspaaractie’. Hiervoor dien je een 
aanvraag in te dienen en zal er via het 
sociaal onderzoek bekeken worden of je in 
aanmerking komt.

De toelage is gelijk aan 50 % van alle opla-
dingen die de aanvrager uitvoerde van 1 
mei t.e.m. 30 september via de budget meter 
aardgas. Dit wel met een maximumbedrag 
van 200 euro per aanvrager.

Je kan je inschrijven, uiterlijk voor  
1 september 2022, via het inschrijvings-
formulier dat te verkrijgen is aan het  
onthaal van het Sociaal Huis.
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Kinderopvang vind je zo! 
Eind vorig jaar hielden we het Lokaal Loket 
Kinderopvang boven de doopvont. Het 
Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal 
informatie- en ondersteuningspunt dat de 
zoektocht van ouders naar kinderopvang 
moet vereenvoudigen. De ouder richt zich 
tot één centraal aanmeldingssysteem 
dat één aanvraag uitstuurt naar alle 
kinderopvanginitiatieven van de keuze van 
de ouders in Liedekerke. 

Waarom? Niet alleen wordt de zoektocht voor 
ouders eenvoudiger, door de samenwerking 
achter het Lokaal Loket Kinderopvang 
worden ook de onbeantwoorde vragen van 
ouders naar kinderopvang mee opgevolgd en 
gaat het Lokaal Loket Kinderopvang samen 
met de ouder(s) verder op zoek naar een 
alternatief. Het Lokaal Loket Kinderopvang 
geeft tevens ook een zicht op de werkelijke 
vraag naar kinderopvang en kan duidelijke 
en concrete cijfers over de nood en eventuele 
tekorten aan kinderopvang voorleggen. 
Dit maakt onze gemeente sterker in het 
aanvragen van extra subsidies voor extra 
kinderopvangplaatsen naar de toekomst toe. 

Lokaal Loket Kinderopvang Liedekerke 
Het lokaal bestuur koos voor een 
samenwerking met Opvang Vlaanderen. Elke 
ouder in Liedekerke die kinderopvang zoekt, 
kan terecht op het gebruiksvriendelijke 
platform Opvang.Vlaanderen. Het platform 
brengt alle kinderopvanginitiatieven in 
Liedekerke in kaart en biedt de mogelijkheid 
om een aanvraag tot opvang in te dienen. 
Ouders kunnen volledig zelfstandig een 
aanvraag indienen via het platform. 

Hulp nodig bij het indienen van een 
aanvraag? 
Wij helpen graag. Je kan tijdens de 
openingsuren steeds terecht bij het Sociaal 
Huis via huisvanhetkind@liedekerke.be of op 
053 64 55 51: 

• van maandag tot en met vrijdag van 08.30 
tot 12.00 uur 

• op woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur 
• op donderdag ook van 17.30 tot 20.00 uur 

Op onze gemeentelijke website kan je ook 
een stappenplan terugvinden als hulpmiddel 
bij de aanvraag voor Opvang.Vlaanderen: 
https://www.liedekerke/be/menu/sociaal-
loket/gezin-en-relatie/kinderopvang
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Schoolkansenpas
Het Sociaal Huis geeft kinderen graag de 
kans om deel te nemen school activiteiten 
via een schoolkansenpas.
Voor wie? Mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming, die in collectieve 
schuldenregeling zitten of die zich in een 
behartenswaardige situatie bevinden (na 
sociaal onderzoek door een maatschappelijk 
assistent).
Wat? Een financiële tussenkomst in de kost-
prijs van een aantal schoolactiviteiten van 
sociale, culturele, sportieve aard van één 
dag, een dagdeel of meerdere dagen, zoals 
schoolreizen, studiereizen, toneel- en film-
voor stellingen, sportdagen, schoolzwemmen 
(inclusief vervoer), museum bezoek, 
bosklassen, zeeklassen, sneeuw klassen, enz.

Je kan je aanvraag indienen bij het Sociaal 
Huis, via sociaalhuis@liedekerke.be, of je 
vragen stellen op 053 64 55 51.  
Je kan het aanvraagformulier vinden op 
https://www.liedekerke.be/schoolkansenpas 
(bij Procedure). Je dient je aanvraag elk 
schooljaar opnieuw te doen.

Vrijetijdskompas
Via Vrijetijdskompas krijgen ook inwoners 
met een beperkt budget recht op vrije tijd.
Hoe? Met Vrijetijdskompas krijg je reductie 
voor een ruim aantal activiteiten die 
verenigingen uit Liedekerke organiseren.
Bij lidgelden of meerdaagse activiteiten
krijg je 75 % korting op de totaalprijs, voor
een activiteit van 1 dag betaal je 1,5 euro voor
een halve dag en 3 euro voor een hele dag.
Vrijetijdskompas is geldig vanaf het moment
dat je hem ontvangt tot en met 31 augustus.
Voor wie? Mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming krijgen automatisch een 
Vrijetijdskompas. Mensen in collectieve 
schuldenregeling of een behartenswaardige 
situatie (na sociaal onderzoek door een 
maatschappelijk assistent) kunnen een 
aanvraag doen bij het Sociaal Huis, via 
sociaalhuis@liedekerke.be of op het nummer 
053 64 55 51.
 
Je kan jouw aanvraag ook doen via  
https://www.liedekerke.be/webform/
aanvraag-vrijetijdskompas). Je dient elk jaar 
opnieuw een aanvraag te doen.

Kind ziek? Kies voor de thuis opvang van 3Wplus 
Is je kind ziek? Als Liedekerkenaar kan je 
de dienst ‘Thuisopvang zieke kinderen’ 
van 3Wplus inschakelen. Zo kan je met een 
gerust hart werken terwijl je kind in goede 
handen is bij een professionele begeleider 
én in zijn vertrouwde omgeving. 

De opvang is voor kinderen van 0 tot 14 
jaar en gebeurt op werkdagen tussen 07.00 
en 19.00 uur, maximaal 9 uur per dag en 
5 opeenvolgende werkdagen. Wanneer 
kinderen langer ziek zijn, wordt met de 
ouders bekeken wat de mogelijkheden 

zijn. Ook thuiswerkende 
ouders kunnen een beroep 
doen op de thuisopvang.

Om een begeleider aan huis te laten komen, 
moet je een ziekteattest van je kind kunnen 
voorleggen. Opvang aanvragen kan via 
3wplus.be/thuisopvang-zieke-kinderen en 
dit tot 18.00 uur de werkdag voordien.

Meer info?  
3wplus.be/thuisopvang-zieke-kinderen, 
0499 23 32 84, ziekekinderen@3wplus.be

 

Opvang aan huis 
   

De dienst Thuisopvang Zieke Kinderen 
verzorgt dagopvang aan huis in een 
vertrouwelijke en familiale sfeer. Er 
wordt gezorgd voor een deskundige 
begeleiding van zowel kinderen als 
ouders. De begeleiders zijn 
gespecialiseerd in het omgaan met en 
verzorgen van zieke kinderen.  
Aan het einde van elke dag ontvangen 
ouders een dagverloop met informatie 
over wat het kind heeft gedaan, wanneer 
het heeft geslapen, enz.  

 

Verzorging en spel  
De verzorging van het zieke kind is de 
hoofdtaak van de begeleider. Om het 
genezingsproces te bevorderen en de 
dag aangenamer te maken, zorgen zij 
ook voor spel- en knutselmogelijkheden. 
De nadruk ligt daarbij op de 
mogelijkheden en interesses van het 
kind.  
 
De begeleiding gaat persoonlijk om met 
de kinderen en biedt hen steeds de 
nodige zorg en aandacht.  
 
 

 
  
 

                 
 

 
 

 
 

Inschrijvingen 
 
 

Voorzie de eerste opvangdag een kwartier 
extra tijd om de inschrijvingsdocumenten in 
orde te brengen.  
 
Wat hebt u nodig?  
 
Bij de eerste opvangaanvraag:  
 Vignet* van het kind  
 Vignet van één van de ouders  
 Gezinssamenstelling of kopie van het 

trouwboekje   
 

Bij elke opvangaanvraag:  
 Doktersattest met vermelding ‘opvang 

door derden toegestaan’ 
 
 
 
 
 

 
 
*klevertje van de mutualiteit 

 

 

 

 
Thuisopvang Zieke 

Kinderen 
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SAMEN  

LEVEN

Praten in de bib:  
eindelijk ontmoeten wij elkaar weer!

draagt bij tot het opbouwen van een sociaal 
netwerk in onze gemeente. 

Leer jij Nederlands? Of wil je nog meer 
Nederlands oefenen in groep? 
Ken jij iemand die graag zijn/haar 
Nederlands bijwerkt?
Dan ben jij elke maandag (niet tijdens 
schoolvakanties) welkom tussen 09.00 uur 
en 11.00 uur in de bibliotheek.

Heb je vragen?  
Mail naar samenleven@liedekerke.be of  
bel het nummer 053 64 55 53

Na een gedwongen coronapauze van 2 jaar is 
de praatgroep terug ‘live’ opgestart en was het 
een fijn weerzien.

Er waren dan wel online oefenmomenten, het 
is toch niet hetzelfde als elkaar in levende 
lijve zien. Meteen werd er veel gepraat, want 
iedereen had zijn eigen verhaal over hoe 
hij of zij de coronapauze heeft beleefd. We 
droomden al van onze zomervakantie en de 
deelnemers wilden ook weten wat voor leuks 
er binnenkort allemaal nog te doen is in onze 
gemeente. 

Dankzij het samenkomen in de bib creëren 
we verbinding tussen de anderstalige 
deelnemers en Nederlandstalige 
vrijwilligers; dit stimuleert ontmoeting en 
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OPROEP: Wij zoeken vrijwilligers!
 
Chauffeurs Minder Mobielen Centrale
Ben je graag op de baan? Steek je graag  
een handje toe? Zin in iets nieuws?  
Word dan vrijwilliger-chauffeur bij de 
Minder Mobielen Centrale!
De Minder Mobielen Centrale is altijd op zoek 
naar vrijwillige chauffeurs. Vrijwilliger zijn 
bij de Minder Mobielen Centrale betekent 
bijdragen aan het welzijn van mensen. Elke 
vrijwilliger krijgt een onkosten vergoeding 
per gereden kilometer (0,35euro/km) en een 
gepast verzekeringspakket (met o.a. een 
omnium verzekering voor je wagen tijdens 
uitgevoerde trajecten). Uiteraard wordt 
het aantal kilometers opgeteld vanaf het 
moment dat je je woning verlaat tot je terug 
thuis aankomt. Ook het verzekeringspakket 
loopt gedurende de volledige verplaatsing 
van elk traject.
 
Interesse?
Neem contact op via mail mmc@liedekerke.be 
of op het nummer 053 64 55 11.

Vrijwilligers voor opstart project zorgzame 
buurten en lokaal dienstencentrum
Hou je ervan om mensen verder te helpen?
Werk je graag in een team met andere 
vrijwilligers?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die onze 
activiteiten mee willen helpen uitwerken en 
ondersteunen.
 
Interesse?
Neem contact op via  
samenleven@liedekerke.be of op het 
nummer 053 64 55 11.

Afwezigheidstoezicht door politiezone TARL
Bij afwezigheidstoezicht gaat 
de wijk inspecteur tijdens 
jouw afwezigheid éénmalig 
na of de woning ‘inbraak-
proof’ is. De wijkinspecteur 
controleert op openstaande 
ramen en deuren, grijpklare 

voorwerpen die braak bevorderen, een 
uitpuilende brievenbus, enz. Indien 
onmiddellijk actie vereist is of de woning 
schade opliep na stormweer, contacteert de 
wijkinspecteur de opgegeven contactpersoon. 
Enkel wanneer grove nalatigheid wordt 

vastgesteld op vlak van inbraakpreventie 
contacteert de wijkinspecteur de eigenaar 
voor een vrijblijvend gesprek. 

Vul het formulier minstens 7 dagen  
op voorhand in op de website van  
de politie via deze link: 
www.politie.be/5407/vragen/preventie.  
Klik nadien op ‘Hoe vraag ik 
afwezigheidstoezicht aan?’.

Meer info:  
pz.tarl.wijk.liedekerke@police.belgium.eu
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Taal in TARL  
zomereditie
Ook tijdens de zomervakantie kan je 
naar Taal in TARL komen. Dit taalkamp is 
geschikt voor kinderen van 5 tot 12 jaar die 
thuis amper of geen Nederlands spreken. 
We trekken door de verschillende TARL-
gemeenten en houden halt met het taalkamp 
in Liedekerke van 18 tot 22 juli 2022. Opgelet: 
geen kampje op woensdag 21 juli!

Je bent ook welkom in de kampjes die 
plaatsvinden in Roosdaal, Affligem of Ternat.

Alle data: 
• 4-8 juli in Roosdaal
• 18-22 juli in Liedekerke (opgelet niet op 21/07)
• 8-12 augustus in Affligem
• 22-26 augustus in Ternat

Meer info  
https://www.liedekerke.be/taal-in-tarl of via 
jeugd@liedekerke.be

Inschrijven kan via deze QR-code

Vakantiekampen 2022
We tellen al volop af naar een zomer gevuld 
met Vakantiekampen in BOKAAL om een 
ganse dag te ravotten en plezier te beleven! 
De Vakantiekampen zijn leuke themaweken 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, vol 
spelplezier en onder de begeleiding van 
gediplomeerde animatoren.

De inschrijvingen voor de Vakantiekampen 
zijn in februari reeds gestart! Opgelet er zijn 
geen vakantiekampen op 1/7, 11/7, 21/7 en 15/8.

Meer info  
https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-
recreatie/vakantiekampen2022 of via  
jeugd@liedekerke.be

Inschrijven kan via deze QR-code

 

JEUGD
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Geef je op voor  
de jeugdraad!
Laat je stem horen voor de jeugd! Wil jij iets 
veranderen voor de Liedekerkse jongeren?  
Of heb je een idee of probleem waar we 
samen mee aan de slag kunnen?
Vorig jaar maakte de jeugdraad zijn 
comeback en elk jaar wordt de jeugdraad 
een beetje sterker. Daarvoor kunnen ze jou 
ook goed gebruiken. Wil je meer info of heb 
je interesse? Stuur een berichtje (Facebook 
of Instagram van Jeugd Liedekerke) of een 
mailtje (jeugd@liedekerke.be), coördinator 
jeugd Nina geeft graag meer uitleg!

Ezelsoor 2022
Kinderen vanaf 6 jaar hoeven tijdens de 
zomer niet op zoek naar kaftpapier. Kom op 
zaterdag 3 september van 10.00 tot 13.00 
uur in het Vrijetijdshuis gratis jouw boeken 
kaften met origineel Ezelsoor-kaftpapier, 
ontworpen door jongeren uit de streek en 
leerlingen van het beeldatelier van Academie 
voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten 
Liedekerke. Tijdens de boekenkaftdag wordt 
er niet alleen gekaft, er is ook randanimatie 
voorzien: tekenaars die je boek of schrift 
personaliseren en creatieve of muzikale 
workshops die je kan volgen.

Meer info: uit@liedekerke.be of 053 64 55 82
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Ontdek de nieuwe 
dierenbegraafplaats!
De voorbije maanden werd er hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van een 
dierenbegraafplaats. Deze bevindt zich op 
een voorbehouden zone van de begraafplaats 
Kruisbeekveld. Inwoners kunnen er terecht 
met de assen van hun gecremeerde 
gezelschapsdier, en deze laten begraven in 
een asurn of uitstrooien op de voorbehouden 
strooizone. 

MILIEU

De officiële opening vindt plaats op 17 juni 
2022.

Heb je interesse of wens je meer info?  
Neem een kijkje op  
https://www.liedekerke.be/menu/milieu/
dieren-en-dierenbescherming. 
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Groepsaankoop 
regenwatertonnen
Het huidige voorjaar is het 4de (te) droge 
voorjaar op 5 jaar tijd. Opvang en hergebruik 
van regenwaterwater is noodzakelijk om 
deze droogteproblematiek in de toekomst 
het hoofd te bieden. Om de kosten voor 
de aankoop van een regenwaterton te 
drukken, neemt onze gemeente deel aan 
de groepsaankoop regenwatertonnen van 
intercommunale Haviland en Klimaatpunt 
vzw.

Onze gemeente is ook partner in het 
riviercontract Bellebeek. Dat is een 
samenwerking tussen waterbeheerders, 
overheden, middenveldorganisaties en 
inwoners om wateroverlast en droogte tegen 
te gaan.

Een werkgroep van geïnteresseerde inwoners 
uit de 10 deelnemende steden en gemeenten 
heeft een prijsvraag opgesteld en een 
leverancier gekozen.

Het regenwatertonnenproject biedt een 
laagdrempelige en voordelige oplossing 
voor het opvangen en hergebruiken van 
regenwater. Met regenwater kan je de tuin 
sproeien, het terras poetsen of de auto 
wassen. Vaak gebruiken mensen gewoon 
leidingwater om die klussen te doen: 
gemiddeld komt dat op 120 liter drinkwater 
per persoon per dag. En in warmere periodes 
stijgt dit zelfs naar 150 liter per persoon per 
dag. Het installeren van een eigen regenton 
kan in dit verband water en centjes besparen. 
En het klimaat vaart er wel bij.

Drie modellen
De (kunststof) tonnen en toebehoren kunnen 
besteld worden via de website: https://
haviland.be/nl/regenwatertonnen. Op deze 
website kan je ook informatie terugvinden 
over de prijzen, de beschikbare modellen en 
voorwaarden voor aankoop en levering.
Er is keuze uit drie inhoudsmaten (300, 650 
en 1000 liter), allemaal met een kraantje en er 
is zelfs een designmodel bij met bloembak.

Levering
De ton wordt geleverd in de gemeentelijke 
loods. Kandidaat-kopers kunnen ervoor 
kiezen om deze zelf te installeren, maar 
kunnen indien gewenst (mits kleine 
meerprijs) ook beroep doen op de sociale 
werkplaats van 3W+ voor de levering én de 
plaatsing.

Meer info:
Hans van Thienen,  
hans.vanthienen@haviland.be, 0485 44 11 21
Reindert De Schrijver,  
reindert.deschrijver@klimaatpunt.be,  
0497 41 22 15
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Ontdek de 
bijtjeswandeling!
In het kader van het Bijenplan wordt 
er hard gewerkt aan een nieuwe 
wandeling: de Bijtjeswandeling, 
speciaal voor kinderen en ouders 
met buggy’s. De wandeling vertrekt 
vanaf het Vijfhoekplein en loopt 
langs verschillende mooie plekken 
in Liedekerke. Onderweg vind je 
allerhande leuke weetjes, spelletjes en 
doedingen rond bijen. Deze wandeling 
zal op 1770 Zomert op 10 juli officieel 
geopend worden. Probeer ze zeker uit 
met het gezin!

Opening Vijfhoekplein
Op 8 juni werd het nieuwe speelplein 
Vijfhoekplein officieel geopend. In het kader 
van het gemeentelijke Bijenplan kreeg dit 
voormalig gazonplein een grondige make-
over. Dankzij de aanleg van een speelheuvel, 
mooie en waardevolle stukjes natuur, 
picknickbanken en speeltoestellen, wordt 
het een gezellig plein voor jong en oud. Ook 
de elektriciteitscabine werd aangepakt en in 
een groen jasje gestoken. Ga zeker eens een 
kijkje nemen!
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Waar wil jij nieuwe 
bomen? Duid het aan  
op de applicatie!
Liedekerke gaat in zee met Map a Tree, 
een applicatie waarop jij als inwoner 
locaties kan aanduiden waarop je denkt 
dat er bomen kunnen geplant worden. Het 
gemeentebestuur bekijkt vervolgens of er 
effectief bomen kunnen staan, en maakt dit 
ook bekend via de applicatie. Je kan de status 
van je voorstel opvolgen en bekijken of er een 
boom werd geplant. 

Via de applicatie kan je ook gemeentelijke 
vergroeningsprojecten in je buurt opvolgen 
en veel interessante informatie over 
bestaande bomen op eigendom van de 
gemeente terugvinden. Zo proberen we 
Liedekerke samen groener te maken! 
Tip: Maak gebruik van de applicatie tijdens 
een mooie zomerwandeling!

Meer informatie over het belang van bomen 
en een handig filmpje vind je op:  
https://ecovator.be/map-a-tree/algemene-
info-map-a-tree/ 
Een link rechtstreeks naar de app:  
https://uk.pg-cloud.com/Ecovator/

Vergroen je straat met 
een tegeltuintje!
Sinds kort kan je in Liedekerke gratis 
tegeltuintjes laten aanleggen. De ideale 
manier om kleur in je straat te brengen, en 
tegelijkertijd te zorgen voor vogels, vlinders 
en bijen!

De gemeente legt gratis een plantvak aan 
waarin jij beplanting naar keuze plaatst. Kies 
je ook voor een klimplant, dan ontvang je 
daarbovenop nog een subsidie van 25 euro!
Alle info rond plantensoorten, klimhulp en 
aanvraagprocedure vind je op:  
https://www.liedekerke.be/tegeltuintjes

Neem een kijkje aan de ingang van de bib 
om inspiratie op te doen!



22
#1770

Groepsaankoop 
laadpalen
Rijd je zelf met een elektrische wagen of wil 
je er als bedrijf voor zorgen dat je personeel 
en/of bezoekers hun elektrische wagen op je 
eigen bedrijfsterrein kunnen laden? Dan is 
het aankopen van een private laadpaal een 
interessante keuze. Een private laadpaal is:

1) Veilig
Langdurig laden aan een stopcontact kan tot 
oververhitting leiden. Een laadpaal is daar 
beter tegen bestand.

2) Snel
Met behulp van een laadpaal laad je tot wel 
60 % sneller dan met een gewoon stopcontact.

3) Goedkoop
Thuis laden is goedkoper dan laden aan een 
publieke laadpaal. Wanneer je ook nog eens 
zonnepanelen hebt, laad je je wagen zelfs 
kosteloos op. 

4) Makkelijk
De auto laden tijdens de nacht of op het werk 
tijdens de werkuren zorgt ervoor dat je steeds 
met een opgeladen wagen kan vertrekken. 

Om het aankopen en installeren van 
een private laadpaal voor haar inwoners 
eenvoudiger en goedkoper te maken, neemt 
Liedekerke deel aan de groepsaankoop 
laadpalen van Haviland. 

Werkwijze:
• Het aanbod van de groepsaankoop 

wordt gekozen door een stuurgroep van 
enthousiaste inwoners die mee beslissen 
aan welke voorwaarden de laadpalen 
moeten voldoen en welke eisen gesteld 
worden aan de leverancier(s). De stuurgroep 
zal plaatsvinden eind juli. 

• De gekozen firma geeft een toelichting 
en geïnteresseerde inwoners of bedrijven 
kunnen nadien hun laadpaal naar keuze 
bestellen.

• De inwoner of het bedrijf zal een offerte 
ontvangen van de leverancier en betaalt 
deze binnen de gestelde termijn.

• De werken worden uitgevoerd door de 
gekozen firma bij de inwoner thuis of bij het 
bedrijf.

Ben je als particulier of als bedrijf 
geïnteresseerd in het plaatsen van een 
eigen laadpaal of wil je graag zetelen in de 
stuurgroep? Neem dan snel een kijkje op 
https://www.liedekerke.be/menu/milieu/
groepsaankopen-en-premies en meld je voor 
15 juli om 12.00 uur aan via het formulier.
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WONEN

Vraag een gratis 
energiescan aan en 
bespaar energie
Een energiesnoeier van Group Intro komt 
gratis langs bij je thuis en brengt de 
energiesituatie van je woning in kaart. Zo 
verloopt de (basis) energiescan:
• de Energiesnoeier gaat na wat de oorzaak is 

van je hoge energiefactuur;
• de Energiesnoeier vergelijkt met behulp van 

de V-test het aanbod van de verschillende 
leveranciers en gaat na of je de voordeligste 
formule hebt;

• je krijgt advies en concrete tips om 
met kleine, meestal kosteloze ingrepen 
te besparen op elektriciteits- en 
verwarmingskosten;

• als een energetische renovatie mogelijk 
is, krijg je meer informatie over de 
energielening en eventuele premies;

• de Energiesnoeier installeert voor jou een 
aantal gratis energiebesparende producten 
(bv. spaarlampen, ledlampen, radiatorfolie, 
spaardoucheknop, verdeelstekker met 
schakelaar).

Je komt in aanmerking voor een energiescan 
als je behoort tot minstens één van 
onderstaande categorieën:
• je hebt recht op de sociale maximum-

prijs voor elektriciteit en aardgas (je bent 
een beschermde afnemer of hebt  
recht op sociaal tarief);

• je hebt een actieve budgetmeter voor 
elektriciteit of aardgas of hebt een dossier 
bij de Lokale AdviesCommissie (LAC);

• je krijgt een verhoogde tegemoetkoming 
van het ziekenfonds (de code op het 
klevertje van het ziekenfonds eindigt op 1);

• je hebt een gezamenlijk inkomen tot en met 
€ 31 870 (verhoogd met € 1 660 per persoon 
ten laste);

• je bent in schuldbemiddeling of 
in collectieve schuld regeling;

• je wordt door het OCMW begeleid omdat je je 
facturen moeilijk kan betalen;

• je huurt een woning van een sociale huis-
vestingsmaatschappij, het OCMW, een lokaal 
bestuur of een sociaal verhuurkantoor;

• je huurt een privéwoning met een huurprijs 
van max. € 554,01 (of € 604,01 in centrum- 
of grootsteden of Vlabinvestgebied). 

Aanvragen kan via energiesnoeiers.net/
energiescan.html of na afspraak met de 
woonconsulent (wonen@liedekerke.be –  
053 64 55 17). 
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Premie 
asbestverwijdering niet-
verwarmde gebouwen 
met plaatsing van 
zonnepanelen
Wie investeert in het verwijderen van 
asbest in combinatie met het leggen 
van zonnepanelen op het dak van een 
niet-verwarmd niet-residentieel gebouw 
(bv. loods, stal, etc.), kan hiervoor een 
premie krijgen. De tijdelijke premie kan 
geactiveerd worden tussen 1 april 2022 en 
31 maart 2023. Er moet een offerte voor de 
asbestverwijdering en -afvoer ondertekend 
zijn en een voorschotfactuur betaald zijn 
tussen 1 december 2022 en 31 december 
2022. De nieuwe zonnepanelen moeten in 
dienst genomen zijn voor 1 januari 2025 en 
aangemeld worden bij Fluvius.

De premie bedraagt 12 euro per m² 
asbestverwijdering met een limiet van 
maximaal 50 % op de totale investeringskost 
voor asbestverwijdering.

Meer info via  
www.fluvius.be/nl/thema/premies

Info rond 
woningkwaliteit 
opzoeken
Is een woning ongeschikt en/of onbewoon-
baar? Is er een geldig conformiteitsattest? 
Iedereen kan dit, zonder aanmelden, 
opzoeken via www.geopunt.be. Geef het 
adres in en klik op ‘Bouwen en wonen’ en 
vervolgens op ‘Woningkwaliteit’. 
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Moeilijkheden met de 
betaling van je huur?
Als huurder is het belangrijk dat je elke 
maand je huur op tijd betaalt, maar soms 
word je onverwacht geconfronteerd met 
financiële problemen, waardoor de huur 
betalen moeilijk wordt. Enkele tips om de 
situatie niet uit de hand te laten lopen:

1. Contacteer je verhuurder
Zodra je denkt in de problemen te komen om 
de huur te betalen, laat je dit meteen weten 
aan de verhuurder. 

2. Contacteer het Sociaal Huis
Wanneer je huurachterstal hebt en geen 
mogelijkheid ziet om aan de nodige 
inkomsten te komen, kan je terecht bij het 
Sociaal Huis. Misschien heb je recht op 
bijkomende financiële steun of leefloon. 

3. Doe een aanvraag bij het ‘Fonds ter 
bestrijding van de uithuiszettingen’
Wanneer je huurachterstal meer dan twee 
maanden huur (en minder dan 6 maanden 
huur) bedraagt, kan je een aanvraag 
indienen bij het Fonds ter bestrijding van de 
uithuiszettingen. Het Sociaal Huis kan met 
jou bekijken of je hiervoor in aanmerking 
komt. 

Sociaal Huis
sociaalhuis@liedekerke.be
Opperstraat 33
053 64 55 51

6 % btw op zonnepanelen, 
warmtepompen  
en zonneboilers
Het verlaagd btw-tarief van 6 procent op de 
aankoop en installatie van zonnepanelen, 
warmtepompen en zonneboilers bestaat 
al voor woningen ouder dan tien jaar. Van 
1 april tot 31 december 2023 geldt het 
ook voor woningen jonger dan tien jaar, 
inclusief nieuwbouwwoningen en woningen 
heropgebouwd na afbraak. 

Ook de premies voor warmtepompen zijn 
verhoogd. Voor een lucht-waterwarmtepomp 
verdubbelt de maximale premie van  
1 500 naar 3 000 euro. Bij hybride lucht-
waterwarmtepomp bedraagt het maximale 
premiebedrag 2 000 euro, terwijl dat vroeger 
800 euro was.

Meer info:  
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/
premies-voor-huishoudelijke-klanten/
premie-warmtepomp of  
mijnverbouwpremie.be (vanaf 01/10/2022)
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Start Mijn VerbouwPremie  
op 1 oktober 2022

Mijn VerbouwPremie, de eengemaakte 
premie voor renovatie en energiebesparende 
investeringen, start op 1 oktober 2022.  
De bestaande Vlaamse renovatiepremie en 
de Fluvius-premies kunnen wel nog tot en 
met 30 juni 2022 afzonderlijk aangevraagd 
worden. Premies (die onderdeel zijn van Mijn 
VerbouwPremie) aanvragen kan tussen 1 juli 
en 30 september 2022 tijdelijk niet. 

Personen en gezinnen die behoren tot 
de laagste en middelste inkomens-
categorie moeten het oude en het nieuwe 
premiestelsel goed vergelijken. De nieuwe  

Mijn VerbouwPremie kan mogelijks 
interessanter zijn. In dat geval moet je jouw 
premieaanvraag uitstellen tot de aanvang 
van Mijn VerbouwPremie op 1 oktober 2022.

Ga via de simulator van Mijn VerbouwPremie 
na welke premies je kan aanvragen en 
op welk premiebedrag je recht hebt: 
https://apps.energiesparen.be/simulator-
mijnverbouwpremie.

Meer info via www.mijnverbouwpremie.be of 
het wooninfopunt (wonen@liedekerke.be – 
053 64 55 17).



27
#1770

Nieuwe handelszaken

Ilsara Fashion
Ilsara Fashion staat garant 
voor trendy & betaalbare 
mode met een assortiment 
van kleding, accessoires en 
schoenen.

Hier kan je terecht voor elke gelegenheid. 
Je wordt bijgestaan met het beste advies 
met vooral de nadruk op gezelligheid en 
de tevredenheid van de klanten. Om de 
klanten te doen stralen gaat Ilsara Fashion 
op jacht naar de laatste modetrends en is er 

wekelijks een nieuwe 
collectie te bezichtigen. 
Foto’s van de collectie kan 
je altijd terugvinden op 
Facebook en Instagram.

Het doel is dat elke klant met de juiste outfit 
en dus ook met een tevreden gevoel naar 
huis gaat!

Ilsara Fashion 
Warandestraat 103 (b1)
(Parking mogelijk voor de winkel)
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De Oekraïnecrisis,  
een stand van zaken 

Op 24 februari 2022 viel Rusland buurland Oekraïne binnen en startte hiermee een oorlog 
waar voorlopig niet meteen een einde aan lijkt te komen. Meteen kwam in verschillende 

landen een stroom van solidariteit voor de Oekraïense vluchtelingen op gang. Zo ook in 
België. Na een oproep van Staatsecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, vingen ook 

Liedekerkse inwoners Oekraïners in hun huis op. En ook het lokaal bestuur moest op zoek 
gaan naar opvangplekken voor vluchtelingen die zich in onze gemeente aanboden. In dit 

dossier een overzicht van hoe het allemaal in zijn werk ging.
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DOSSIER

In Liedekerke werden tot nu toe 49 
Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Op 
dit moment verblijven er 30 personen in 
collectieve opvang plaatsen en 17 personen 
bij gastgezinnen. 2 Oekraïners hebben 
Liedekerke reeds verlaten. Momenteel zijn er 
geen reserveplaatsen.

Hulpverlening, onthaalgesprekken en 
Nederlandse lessen
Het lokaal bestuur voorziet begeleiding 
in de procedure tot erkenning van het 
vluchtelingenstatuut, sociale hulpverlening 
en materiële hulp. Via onthaalgesprekken 
is er een kennismaking met de gemeente, 
toeleiding naar onderwijs en vrijetijdsaanbod. 
De inschrijvingen voor Nederlandse lessen 
verlopen vlot. Nadien zullen zij kunnen 
doorstromen naar de arbeidsmarkt.

De meeste Oekraïense vluchtelingen zijn 
vrouwen met kinderen, onder wie 16 minder-
jarigen. Eéntje van hen is nog niet leer plichtig. 
De andere 15 kinderen krijgen Nederlandse 
lessen. Kleuters en lagere school kinderen 
zijn ingeschreven in één van de Liedekerkse 
scholen, tieners staan op de wachtlijst voor de 
OKAN-klas in Aalst. In juni werden de lessen 
Nederlands opgestart voor volwassenen.

Elk Oekraïens persoon krijgt via het lokaal 
bestuur een onthaalgesprek aangeboden. De 
meesten zijn hier al op ingegaan. Niet veel 
Oekraïners in Liedekerke spreken Engels. 
Oekraïens is daarnaast een taal die weinig 
gelijkenissen kent met het Nederlands: het 
behoort tot de Slavische talen, net als Russisch, 
Hongaars of Roemeens. Daarom hebben we al 
vaak beroep gedaan op Liedekerkse inwoners 
van Oekraïense herkomst om te vertalen. 
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INTERVIEW

Nataliya en Mayya zijn 2 van onze 
tolken. Sinds de komst van de Oekraïense 
vluchtelingen in Liedekerke staan zij 
mee in voor het vertalen van Nederlands 
naar Oekraïens. We polsten naar hun 
bevindingen. 

Eind februari kwam Oekraïne plots 
in een oorlog terecht en kwam er een 
vluchtelingen stroom op gang. Hoe was dit 
voor jullie?

Mayya: Om 05.00 uur ’s ochtends werd 
ik gewekt door een bericht van een 
vriendin met de boodschap dat haar stad 
gebombardeerd werd. Ik voelde wel dat het 
er zat aan te komen. Er waren tekens, maar 
toch waren we geschokt toen het ook echt 
gebeurde.

Nataliya: Ergens hadden we dit inderdaad 
wel verwacht, maar toch kwam het ook als 
een schok. Ik wist dat ze (nvdr. de Russen) 
zich aan het voorbereiden waren op een 
oorlog: militairen doken op aan de grenzen 
en waren bewapend. Ik wilde mijn familie 
toen al naar hier halen, maar die wilden er 
niets van weten. Dus toen de oorlog plots 
uitbrak, was het toch nog schrikken.

Kenden jullie de mensen die naar Liedekerke 
zijn gekomen al?

Natalyia: Ik niet, maar ik ben wel naar hen 
op zoek gegaan. Uiteindelijk waren het 
buurtbewoners die mij verwittigden dat 
er mensen aangekomen waren; er hangt 
namelijk een Oekraïense vlag aan mijn 
venster, dus ze wisten wie ik was. Ik heb ook 
meteen de gemeente gecontacteerd om te 
tolken indien dat nodig zou zijn.

Mayya: De mensen die ik opgevangen heb 
zijn verre familie. Ik hoorde van hen dat hun 
stad gebombardeerd was en dat zij in een 
schuilkelder zaten. Een week na het begin 
van de oorlog zijn ze overgekomen naar mij.

Mayya

Nataliya
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Hoe zijn jullie in contact gekomen met het 
lokaal bestuur?

Nataliya: Ik heb zelf contact genomen. In 
Aalst had ik al een account aangemaakt en 
in Liedekerke heb ik meteen gebeld. Ook in 
Brussel ben ik me gaan melden om mensen 
te ondersteunen, drank te brengen … Er was 
heel veel volk.

Mayya: Ik kwam bij de dokter op controle en 
die vroeg me waarom mijn bloeddruk zo hoog 
stond. Ik zei dat het druk was in huis met de 
opvang van de vluchtelingen. De tolk die mee 
was heeft dan de gemeente gecontacteerd 
om een oplossing te vinden. Zo zijn we in 
contact gekomen.

Hoe verloopt het tolken gezien jullie 
emotionele betrokkenheid? 

Natalyia: We zijn inderdaad zeer emotioneel 
betrokken, maar door te tolken, helpen 
en begeleiden, kan ik op de een of andere 
manier mijn stress onder controle houden. 
Ik kan niet aan de kant blijven staan als 
Oekraïense. Ik ben mezelf gaan voorstellen, 
heb mijn gsm-nummer gegeven en gezegd 
dat ze me altijd mogen bellen. Ik heb 
ondertussen ook een snelcursus crisistolk 
gevolgd bij het Agentschap Inburgering en 
Integratie om dit beter te kunnen.

Mayya: Voor mij is het meer begeleiding 
dan tolken. Mijn gezondheid laat het niet 
altijd toe om veel te doen. Ik pas meer in het 
buddyverhaal.

Hoe voelen de Oekraïense vluchtelingen zich 
ondertussen in Liedekerke?

Natalyia: Toen ze hier aankwamen, 
verwachtten ze hulp, maar nu ze zijn heel 
dankbaar voor wat de gemeente gedaan 
heeft. Ze vinden misschien niet altijd de 
juiste woorden om het te zeggen, maar 
tijdens het tolken voel ik het. 

Mayya: Ik denk dat ze heel goed opgevangen 
worden. Ik heb geen woorden om te 
beschrijven hoe goed de ondersteuning is 
vanuit de gemeente. We begrepen dat er in 
het gemeentehuis enkel op afspraak gewerkt 
wordt, maar de medewerkers hebben zeer 
goed hun best gedaan om de Oekraïense 
vluchtelingen te helpen. 

Natalyia: Ik ben trots dat ik kan helpen. Ik 
woon al meer dan 20 jaar in België, dat is 
de helft van mijn leven en daardoor breekt 
mijn hart echt in twee stukken: ik ben trots 
dat ik de gemeente kan helpen, maar ook dat 
ik de Oekraïners kan helpen. We willen echt 
iedereen bedanken voor het warme onthaal, 
hun liefde en hun grote medeleven. 

Oproep!
Tijdens de zomervakantie sluiten  
de scholen: kinderen en volwassenen 
krijgen dan weinig kansen om 
Nederlands te leren of oefenen. Daarom 
zijn wij op zoek naar vrijwilligers, 
buddy’s, enthousiaste Liedekerkenaren 
die af en toe willen afspreken met één 
of meerdere mensen uit Oekraïne. 
Zo ontstaat er een sociaal netwerk, 
onder houden ze de opgebouwde kennis 
Nederlands en leren zij misschien nog 
nieuwe woorden bij. Intussen leren zij ook 
Liedekerke beter kennen samen met jou.

Wil jij je kandidaat stellen? 
Contacteer ons via  
samenleven@liedekerke.be 
053 64 55 53

TIP
Ook interesse in een onthaal gesprek? 
Neem dan contact op met welkom@
liedekerke.be of via 053 64 55 53. Wij 
gaan samen met jou op zoek naar alles 
wat je wil weten over Liedekerke.
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WELKOM

IN LIEDEKERKE

Welkom Vivianne, jij komt al enkele weken 
naar onze praatgroep in de bib omdat je 
graag je Nederlands perfectioneert.
We vinden het fijn dat wij je vandaag wat 
beter leren kennen.

Waar kom je vandaan?
Ik kom oorspronkelijk uit Kameroen. Ik ben 
tijdens de lockdown, 2 jaar geleden, verhuisd 
naar Liedekerke. Voordien woonde ik in Eupen.

Waarom heb je gekozen voor Liedekerke als 
woonplaats?
Door mijn Afrikaanse accent was het moeilijk 
om een nieuwe woonst te vinden. Ik kreeg 
met discriminatie te maken. Dankzij een 
vriendin in Liedekerke kwam ik in contact 
met een huisbaas die wel aan mij wou 
verhuren. Zo kon ik mijn intrek nemen in een 
leuk appartementje.

Wat was je eerste indruk van Liedekerke?
Ik vond het hier initieel niet zo leuk. Ik was 
nog niet begonnen met mijn Nederlandse 
les toen ik mij kwam inschrijven in de 
gemeente of naar de bib ging om boeken uit 
te lenen. De mensen waren niet zo vriendelijk 
omdat ik geen Nederlands kon praten. Nu ik 
Nederlandse les heb gevolgd en ik mijn best 
doe om Nederlands te praten en te blijven 
oefenen, zijn de mensen in het algemeen 
vriendelijker.

Wat is je favoriete/mooiste plek in Liedekerke?
Het park aan de appelboom is mijn favoriete 
plek (speeltuin Zamstplein). Het is niet ver 
wandelen en dankzij het speeltuintje kan 
mijn zoontje Josue er zich helemaal uitleven.
 

Wat vind je van het Likerts dialect?
Ik herken een paar woordjes dialect omdat 
mijn vriendin regelmatig dialect praat. Ik 
begrijp niet altijd waarom er dialect gepraat 
wordt. Het is al moeilijk om Nederlands 
te leren begrijpen, maar als ze dan in het 
dialect beginnen … ben ik 
helemaal verloren.

Vul aan: Ik vind Liedekerke…
… een propere en leuke 
gemeente, ik ben hier wel graag.

Vul aan: In Liedekerke zijn de 
mensen…
… heel open en nu ik Nederlands 
praat, vriendelijk. 
 
Dit vraag ik mij af over 
Liedekerke?
Waarom praten de mensen graag in het 
dialect?

Wij vertelden haar dat dit een manier is 
om het Likerts dialect levendig te houden. 
Er wordt geprobeerd dit door te geven aan 
de jongere generaties om zo het dialect te 
kunnen behouden in de gemeente. 

Bedankt voor jouw tijd, 
Vivianne.

Ben jij ook NIEUW IN 
LIEDEKERKE en heb  

je vragen? Stuur  
een mailtje naar  

welkom@liedekerke.be.
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WERKEN

Onze wegenis- en 
rioleringsprojecten 
Bosbaan en Gasthuisstraat
Lokaal bestuur Liedekerke en 
rioolbeheerder Farys willen overgaan 
tot het aansluiten van de Bosbaan en 
de Gasthuisstraat op het gemeentelijke 
rioolstelsel. 

Momenteel lozen beide straten hun 
afvalwater en hemelwater gemengd 
in de langsgracht van de Bosbaan en 
de Sportlaan. Het is de bedoeling om 
het afvalwater te scheiden van het 
hemelwater zodat het afvalwater niet 
langer in deze grachten terechtkomt. 
Een ingreep die zal bijdragen aan de 
zuiverheid van onze oppervlaktewateren. 

Ondertussen is de bestaande toestand 
opgemeten, zijn de nodige rioolstudies 
opgemaakt en werden de private 
afkoppelingsstudies uitgevoerd. Het 

Gasthuisstraat

Gasthuisstraat

studiebureau heeft het ontwerp van 
riolering en bovenbouw uitgetekend en 
het bestek opgemaakt. Het dossier werd 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 



33
#1770

3 december 2020. De werkzaamheden 
van de nutsmaatschappijen zullen 
uitgevoerd worden in synergie met 
de rioleringswerken. Het College van 
Burgemeester en Schepenen heeft deze 
opdracht gegund aan aannemer NV De 
Jonge & Zoon, die de werken zal uitvoeren. 

De riolerings- en wegeniswerken in de 
Gasthuisstraat zijn opgestart. Het einde 
van deze werkzaamheden is voorzien 
voor eind juni 2022, afhankelijk van de 
weersomstandigheden.

De riolerings- en wegeniswerken in de 
Bosbaan zijn uitgesteld en de uitvoering 
ervan is voorzien voor het najaar van 2022.

Kleemputtenstraat (tussen Molenstraat en 
Affligemsestraat)
Op de gemeenteraad van 20 februari 
2020 is de heraanleg van een deel van de 
Kleemputtenstraat goedgekeurd. Zowel de 
riolering als de bestaande wegenis is in 
slechte staat en aan vervanging toe. Er zijn 
recent diverse interventies nodig geweest 
om lekken, verzakkingen en breuken 
tijdelijk te herstellen. De herinrichting van 
de schoolomgeving ter hoogte van het 
GO! Atheneum Liedekerke is opgenomen 
in het ontwerp om een verkeersveiligere 
inrichting ter hoogte van de schoolingang 
en -uitgang te organiseren. Studiebureau 
Lobelle werkt momenteel aan het 
ontwerp van deze opdracht in overleg 
met het gemeentebestuur, Farys 
en GO! Atheneum Liedekerke. Een 
informatievergadering waarbij alle 
betrokkenen werden uitgenodigd heeft 
inmiddels plaatsgevonden. In overleg 
met de ontwerper zal het lokaal bestuur 
de opmerkingen van de bewoners 
onderzoeken en het ontwerp aanpassen. 
De aanvang van de werkzaamheden 
wordt voorzien in 2023. Ter voorbereiding 
van deze werkzaamheden zullen het 
Agentschap Wegen en Verkeer en de 
nutsmaatschappijen aanpassingswerken 
uitvoeren.
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Nonkel Mario, 
dierenspotter van Liedekerkebos

DE ONTMOETING

Mijn overgrootvader  
was boswachter  

in Liedekerkebos

Wie de Facebookpagina van 
I love Likertcity volgt, kent 
hem ongetwijfeld. Nonkel 
Mario staat garant voor de 
mooiste dierenfoto’s uit ons 
bos. Met zijn scooter schuimt 
hij de paadjes af op zoek 
naar de beste plekjes 
van waaruit hij dieren 
kan spotten. Ook voor 
dit artikel trekken we 
naar Liedekerkebos en 
spreken af bij een van 
de picknicktafeltjes 
aan de ingang.

Wie is Mario eigenlijk en wat 
doe je zoal in het dagelijkse 
leven?
Mijn vader was slager. Toen ik 

zetten waardoor ik een 
(dubbele) longontsteking 
kreeg. Daarna ging ik snel 
achteruit en kon ik niet lang 
meer stappen, was ik snel 
moe … Door mijn ziekte kon 
ik geen lange afstanden 

meer afleggen, 
maar de hele dag tv 
kijken zag ik ook niet 
zitten. Omdat ik door 
mijn slechte longen 
geen sigarettenreuk 
of parfum kan 
verdragen, blijf ik 
meestal weg van de 

mensenmassa. Toch ben ik 
sociaal. Muziek interesseert 
mij ook, daarom probeer 
ik 1 à 2 keer per jaar toch 

15 was kreeg ik een ongeluk 
in de zaak: een mes sneed 
mijn slagader door. Hierdoor 
moest ik bloed krijgen. In die 
tijd werd het bloed echter nog 
niet zo gecontroleerd als nu 
en 20 jaar later bleek dat ik 

hepatitis gekregen had bij de 
transfusie. Daardoor kreeg ik 
constant leverontstekingen, 
die druk op mijn longen 
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nog een festival te doen. De 
Duvelblues in Puurs of Blues 
Peer, festivals waar niet zo’n 
massa volk naartoe komt en 
waar je nog de mogelijkheid 
hebt om met de artiesten te 
spreken. Dat vind ik leuk.

Ondertussen horen we een 
koekoek. Meteen geeft Mario 
uitleg: ‘De koekoek heeft zijn 
plaats bij een dode boom. 
Soms kan je hem vanuit de 
struiken gadeslaan. Maar 
wanneer hij je opmerkt, is hij 
er vandoor.’

Heeft fotografie jou altijd al 
geïnteresseerd of hoe ben je 
erbij gekomen om foto’s te 
gaan maken van de natuur?
Fotografie is eigenlijk niet 
echt mijn ding. Ik ben ook 
niet technisch onderlegd, 
ofzo. Ik ben een selfmade 
fotograaf. Eigenlijk wilde ik 
bij mijn bezoeken aan het 
bos weten welk dier ik voor 
me had. Daarom nam ik er 
een foto van om er daarna 
opzoekingswerk naar te 
doen. Voor corona zagen de 
mensen mij al foto’s nemen 
en begonnen toen vragen 
te stellen. Daarom ben ik de 
foto’s beginnen posten op 
Facebook. 
(Ondertussen wuift er 
iemand naar Mario.) 
Dat is iemand die 
waarnemingen doet (nvdr. 
Waarnemingen.be is het 
grootste natuurplatform 
van België dat iedereen 
in staat wil stellen om 

natuurwaarnemingen op te 
slaan en te delen via internet, 
om zo de natuurrijkdom 
op verschillende plekken 
vast te leggen. Het platform 
werkt hiervoor samen met 
duizenden vrijwilligers). Er 
is in Liedekerke zo’n groepje 
van waarnemers die elkaar 
informatie doorgeven, zo 
wordt bijgehouden welke 
dieren we spotten. Dat gaat 
van vlinders en insecten tot 
vossen.

Hoe lang maak je al 
natuurfoto’s?
Nog maar 3 of 4 jaar eigenlijk, 
maar de interesse in de 
natuur zit bij ons in de 
familie. Mijn overgrootvader 
was hier boswachter. Hij had 
wel de reputatie op mensen 
(stropers en jagers) te 
schieten. ‘De kwade’ was zijn 
bijnaam (lacht).

Wat is het beste tijdstip 
om natuurfoto’s in 
Liedekerkebos te maken?
Dat hangt van veel factoren 
af. ’s Morgens zit je vaak 
met te weinig licht. Om een 
buizerd te fotograferen heb 
je bijvoorbeeld zon nodig, 
want dan gaat hij schuin 

hangen in de richting 
van de zon. Andere vogels 
zitten dan weer liever onder 
bladeren, maar dan kan je ze 
niet goed zien. De reeën, die 
komen op dit moment naar 
de open stukken om gras te 
eten. Als het gras ros wordt, 
vertrekken ze weer. Dan eten 
ze boomschors, mos, eikels 
… Maar op elk moment is er 
wel een ander dier te zien. Bij 
de trek van de vogels komt 
soms eerst het mannetje, 
daarna pas de vrouwtjes. Aan 
de dreef van het bos kan je 
de mannetjes dan talrijk op 
de takken zien zitten zingen 
voor de vrouwtjes.

Heb je de natuur zien 
veranderen in die drie, vier 
jaren?
Zeker, op positieve manier. 
Het Agentschap Natuur 
en Bos is er ook veel mee 
bezig. Door de Schotse 
Hooglanders bijvoorbeeld 
op de verschillende 
stukken wei te laten 
grazen, werd het maaien 
tot nul herleid. Daardoor 
is er meer diversiteit. Nu 
zitten er salamanders, 
puiten, sprinkhanen … die 
anders door de grasmaaiers 
doodgereden werden. 

Soms komen mensen een 
puit vangen voor in de vijver 
thuis, maar puiten leven niet 
in het water (enkel om eitjes 
te leggen), die trekken naar 
het gras en de robotmaaiers 
rijden die beestjes dan dood.
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Het bos  
is mijn tv  
en habitat
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Krijg je veel reacties op je 
foto’s op FB?
Ja, bijna allemaal positief. 
Af en toe zit er iemand 
tussen die niet houdt van 
een bepaald dier dat ik post, 
maar meestal is dat omdat 
ze onwetend zijn. Zo wordt 
een buizerd vaak als een 
boosdoener gezien, maar een 
buizerd zal een duif enkel 
opeten als die zich ergens 
tegen is doodgevlogen, 
zoniet eet hij mollen of 
kikkers, hazelwormen of 
salamanders.

Hoe komt het dat je zoveel 
weet over dieren?
Het interesseert mij. Ik 
observeer de dieren en wil 
er meer over weten. In mijn 
familie zijn er wel meer 
mensen bezig met dieren. 
We hadden vinkenzetters, 
maar ook boeren met 
neerhofdieren, die hun eigen 
kaas maakten en graag 
buiten vertoefden.

Hoeveel tijd breng je door in 
het bos?
Op dagen dat mijn 
gezondheid het toelaat, durf 

ik hier al rond te lopen om 
05.30 uur ’s ochtends. Dan 
kom ik twee keer per dag 
gedurende 4 uur. Wat moet ik 
thuis zitten doen? Het bos is 
mijn tv. Programma’s kan ik 
oppakken en ’s nachts kijken 
als ik dat echt wil.
(Ondertussen komt een hondje 
bij Mario een koekje halen. 
Zijn baasje blijft even staan 
om met Mario te praten.) Dit is 
mijn drijfveer om naar het bos 
te komen. Dat sociale contact 
doet mij deugd.

Spreken mensen jou vaak 
aan?
Enorm vaak. In het begin 
van de coronacrisis stond ik 
in het bos eens een uitleg te 
geven. We mochten toen niet 
bij elkaar komen. Toen ik plots 
rond mij keek stonden er 
allemaal mensen te luisteren 
op veilige afstand van elkaar.

Sinds ik mijn foto’s post, 
heb ik ook het gevoel dat er 
meer mensen foto’s komen 
maken. Ook bij de weerfoto’s 
(nvdr. op het einde van het 
weerbericht van Eén) zitten 
meer mensen uit onze buurt.

Waarom kom je zo graag 
naar het bos?
Het bos is mijn habitat. Op 
veel plaatsen kan ik niet 
binnen met mijn scooter, 
maar het bos is goed 
toegankelijk. Natuurpunt 
doet heel veel, maar de 
poortjes zijn niet altijd 
handig voor personen 
met een beperking. Bij de 
boswachter kan ik ook 
goed terecht met al mijn 
opmerkingen en we blijven 
positief naar de toekomst toe.

Heb je nog een tip voor de 
natuurliefhebber?
Niet te snel panikeren. Leer 
genieten van de natuur. Kijk 
wat er rondom jou gebeurt. 
Ook als een dier sterft kan de 
natuur mooi zijn. De natuur 
past zich namelijk altijd aan. 
Dan komen er vliegen op 
zitten, daar komen larven 
uit, die worden opgegeten 
door de vogels. Zo ontstaat er 
voedsel om elkaar in stand te 
houden.

Bedankt voor je tijd en uitleg, 
Mario!
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In de academie voor 
Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten kan je kiezen uit 
lessen beeldatelier, teken-
kunst, schilderkunst, levend 
model of keramiek. 
In september kan je een 
gratis proefles meemaken.

De inschrijvingen zijn geopend!

053 64 55 97 
gabk@liedekerke.be 
www.liedekerke.be/ABAK

Kinderen, jongeren en volwassenen 
kunnen zich online of in het secretariaat 
inschrijven: tot 30 juni en van 1 tot 30      
september, zolang er plaats is (zie website)
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VRIJE TIJD

ZET ALVAST IN JE AGENDA:

©
 P

h
ile

 D
ep

re
z 

©
 J

el
le

 V
er

m
ee

rs
ch

ZO 02/10/22
Aperitiefconcert:  
‘100 Jaar Toots Thielemans’ 
Tars Loothens & Steph Van Uytvanck

VR 11/11/22 
Rudi Vranckx 
Lezing ‘Oorlogen 
en problemen 
van onze tijd’

VR 14 & ZA 15/10/22
Lieven Scheire 
Theatershow  
‘Artificiële intelligentie’ 
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ZA 10/12/22 
Soe Nsuki 
Stand-up comedy 
‘Soenami’

VR 03/02/23 
Djules FMJ 
Week van de poëzie:  
cross-over muziek - 
projectie - spoken word

DO 16/02/23 
Lezing Lieve Blanquaert  
'Let's talk about sex'

VR 13/05/23 
Frank Vander Linden 
solotour

DO 1, VR 2, ZA 3 en ZO 4/06/23 
Circus Ronaldo 
i.s.m. CC De Ploter en Westrand
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LikART 2023:  
SAVE THE DATE!
In 2023 vindt de derde editie van 
onze kunstenwandeling LikART plaats! 
Op zaterdag 6 en zondag 7 mei 2023 toveren 
we Liedekerke opnieuw om tot een groot 
Kunstendorp.

Jij doet toch ook mee?
GEZOCHT
Creatieve beesten, verenigingen, dansers, 
kunstenaars, fotografen, poëten, schilders, 

beeldhouwers, zangers, toneelspelers, 
cineasten of hobbyisten … Jij als kunstenaar 
of samen met je vriendengroep, klas of 
vereniging … Kom met je creatie naar buiten 
en doe mee!

INTERESSE?
Meld je aan als deelnemer(sgroep) via 
liedekerke.be/likart2023. 
Deelnemen kan op jouw eigen locatie* of  
op een locatie op voorstel van de organisatie 
(binnen en/of buiten).
*Enkel als jouw locatie in het centrum van Liedekerke 

ligt. Op maximum 1,5 km afstand van het Vrijetijdshuis.



41
#1770

41
#1770



42
#1770

EN NU VOOR ECHT!

25.06

1770 ZOMERT
10.07.22

@PASTORIEPARK 

10.07

01.07

05.08

26.08

FOODss
@Likertberreberre
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NIEUWS

De bib gonst terug van het leven!

Eindelijk mocht de bib terug haar deuren 
openen voor auteurs, illustratoren en alle 
Liedekerkse scholen! In het hart van onze 
bib gaven ze inkijk in hun leven en zetten ze 
leerlingen soms aan de slag tijdens kleine 
tekenworkshops. Blinkende gezichtjes 
wanneer ze hun gekregen boek mochten 
laten signeren.

Hoog bezoek in de bib: het tweede leerjaar 
van Basisschool De Bij kwam langs. Eindelijk 
kan het weer, eindelijk mag het weer.

Het bezoekersaantal van de bib kreeg flinke 
klappen door de corona-epidemie. Maar 
nu het ‘gewone leven’ weer hervat, vinden 
bezoekers gestaag hun weg terug. De bib 
ontpopt zich langzaam maar zeker tot 
levendige bruisende bib, waar inspiratie, 
informatie, interactie en ontmoeting 
centraal staan. Spring ook eens binnen! Voor 
een leuk boek, een magazine, een koffie, om 
gewoon even ‘te zijn’, of om andere bezoekers 
te ontmoeten. In coronatijd is ontmoeting 
eens te meer belangrijk gebleken!

Enkele Luistervinkjes ontdekten samen met 
hun ouders onze fantastische bibtuin tijdens 
het voorleesuurtje van mei. Leerlingen 
Tibe en Lena van het Leonardocollege uit 
Denderleeuw lazen voor en hielpen bij het 
knutselen. Ook een dikke dank-je-wel aan 
onze vrijwilligers Annita, Sarah en Norma 
die altijd klaar staan!
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Het gonst van de creativiteit in de bib! 
In april organiseerden we een workshop 
‘Foodwraps maken met bijenwas!’ 

‘Praten in de bib’ is terug! Wil je mee komen 
babbelen en/of jouw Nederlands oefenen? 
Van harte welkom elke maandagvoormiddag 
van 09.00 tot 11.00 uur in de bib!

Greta Noens komt haar boek afhalen 
voor de leesclub. Deel jij ook graag jouw 
leeservaringen en ideeën met anderen? Dan 
is de leesclub jouw ding!

Liam komt met zijn mama peuterboekjes 
kiezen! Heb je ook een (klein)kindje tussen 
de 0 en 2,5 jaar? Kom dan eens onze baby- en 
peutercollectie ontdekken in de Minibib!

Wat was het heerlijk meedeinen op de golven 
van de klankschalen tijdens het Tibetaanse 
ligconcert tussen de boeken!

Hou jij van handwerk? Kom dan op vrijdagen 
gezellig mee breien, haken, borduren … 
tussen 10.00 en 12.00 uur.
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‘Elke stap telt!’  
brengt jouw buurt in beweging

Liedekerke is één van de meer dan 200 
Vlaamse steden en gemeenten die deelneemt 
aan de campagne ’10 000 stappen: elke stap 
telt!’. Met deze campagne willen we onze 
inwoners in beweging brengen. Letterlijk en 
figuurlijk.

Al stappend bereik je niet alleen een goede 
gezondheid, je voelt je ook beter in je vel, 
je slaapt beter – en stapt dus minder vaak 
met het verkeerde been uit bed. Je hebt één 
voet binnen naar meer sociaal contact, je 
zorgt voor minder vervuiling en lawaai van 
auto’s en maakt zo de buurten en straten 
leefbaarder. Kortom: elke stap telt! 

De eerste stap begint bij jouw voordeur!
Er beweegt wat in onze buurten. Heb je de 
stappensignalisaties al gezien? We maken 
de boodschap ‘Elke stap telt!’ zichtbaar in het 

straatbeeld. Straatsignalisaties laten zien dat 
kleine afstanden tussen nuttige locaties in 
de buurt ook extra stappen opleveren. Van 
jouw voordeur tot aan het gemeentehuis. Of 
tussen de bakker en de slager. Elke stap telt! 
We krijgen subtiele duwtjes in de rug.

Zo engageert Liedekerke zich om 
beweegvriendelijkere buurten uit te bouwen 
en om de inwoners te motiveren om elke dag 
voldoende stappen te zetten. 10 000 stappen 
is een streefdoel, maar elke stap extra is goed 
voor de gezondheid.

In 4 jaar naar een beweegvriendelijk 
Liedekerke
Het eerste campagnejaar zit erop. De 
komende 3 jaar zetten we nog verder 
in op het creëren van een omgeving 

SPORT
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’10 000 stappen: elke stap telt!’ is een 
campagne van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven vzw, Sport Vlaanderen, Agentschap 
Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logo’s. 
Meer info op www.10000stappen.be.

Volg ook de Facebookpagina van Gemeente 
Liedekerke en van Gezond Leven op de voet 
voor leuke info en wedstrijden.

Elke stap telt voor LIEDEKERKE.

Hinder wielerwedstrijd voor junioren op 24/7

Op zondag 24 juli 2022 tussen 13.00 en 
18.00 uur zal een wielerwedstrijd voor 
junioren plaatsvinden met start en 
aankomst aan café Daatmet (Houtmarkt-
straat). De organisatie van de koers zal 
tussen 12.00 uur en 18.00 uur enige 
hinder met zich mee brengen voor de 
nabijgelegen straten en bewoners.

De volgende straten zullen eenrichtings-
verkeer zijn tussen 12.00 en 18.00 uur: 
Impegemstraat en Houtmarktstraat, 
rijrichting centrum en in de Sportlaan, 
rijrichting rotonde Pamelsestraat.

Er geldt ook een parkeerverbod voor het 
volledige parcours van 12.00 uur tot 18.00 
uur. Het is verboden stil te staan en te 
parkeren langs beide zijden van de rijbaan 
in de Denderstraat, Impegemstraat, 
Houtmarktstraat (wegvak Impegemstraat 
tot Dommelingenstraat) en Sportlaan 
(wegvak Houtmarktstraat tot ingang 
voetbalkantine).

Er is een omleiding voor volgende buslijnen: 
lijn 625 Pamel – Liedekerke – Essene 
lijn 127 Ninove - Brussel
Start en aankomst: Houtmarktstraat 146
Start van de wedstrijd: 14.00 uur
Eind van de wedstrijd: +/- 17.00 uur

Volledig parcours:
• Sportlaan (Liedekerke)
• Pamelsestraat (Liedekerke)
• Keerstraat (Roosdaal)
• Wolvenstraat (Roosdaal)
• Gasthuisstraat (Roosdaal)
• Puttenberg (Roosdaal)
• Ledebergstraat (Roosdaal)
• Dr Roosensstraat (Roosdaal)
• Lombeekstraat (Roosdaal)
• Omer De Vidtslaan (Roosdaal)
• Jozef De Schepperstraat (Roosdaal)
• Pamelse Klei (Roosdaal)
• Brusselstraat (Roosdaal)
• Nieuwe Kaai (Roosdaal)
• Denderstraat (Roosdaal)
• Impegemstraat (Liedekerke)
• Houtmarktstraat (Liedekerke)

die meer beweging mogelijk maakt én 
stimuleert. Later dit jaar zullen leuke 
beweegroutes onze buurten aantrekkelijker 
en beweegvriendelijker maken. Stap 
voor stap en jaar na jaar richting een 
beweegvriendelijk Liedekerke.
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AIKIDO
Aikido Liedekerke
laurent vanlangenhof@
hotmail.com; 
053 66 95 34
https://aikido liedekerke.
wordpress.com

SYNCHROON ZWEMMEN
WIOS
www.wios.be
info@wios.be

ZWEMMEN
ZIOS
info@zios.be
www.zios.be

IJSHOCKEY 
Liedekerke Lions 
info@liedekerkelions.be,  
www.liedekerkelions.be

VOLLEYBAL
VC Daatmet
www.Daatmet.be
facebook: Da@met

DANS
JOPADA 
info@jopada.be
www.jopada.be

TURNEN
Gymclub GIOS
info@gymclubgios.be 

VOETBAL
VK Liedekerke
www.vkliedekerke.be

KUNSTSCHAATSEN 
KSC Heuvelkouter 
daniele september@ 
gmail.com

FREE STYLE SCHAATSEN
Xtreme On Ice Liedekerke 
xtremeonice liedekerke@ 
gmail.com; andrew@
loungebar.be

ZELFVERDEDIGING  
KIDS
Urban Self Defence 
Liedekerke
http://www.
urbanselfdefence.be/

DANS
Fundance
Tessa Nieuwlandt 
hello@fundance.be 

TAEKWONDO 
Lions Taekwondo Academy  
info@lionsacademy.be  
www.lionsacademy.be

JUDO
Judoschool Berrevoesj 
judoschool Berrevoesj
www.berrevoesj.be
info@berrevoesj.be

SNELSCHAATSEN 
Snelschaatsclub 
Liedekerke 
www.ssch.be

WATER GEWENNING 
Zie ZIOS en WIOS  

Sportclubs met jeugdaanbod in Liedekerke

Alle info over  
het sportaanbod in Liedekerke  

kan je vinden via  
www.liedekerke.be/vrije-tijd/sport  

of mail naar  
sport@liedekerke.be

053 64 55 82
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MX4 Kids komt  
naar Liedekerke!
In samenwerking met Sportregio 
Pajottenland en Motorsport Vlaanderen 
zullen in juli 2 MX for Kids sessies 
doorgaan. Alle kinderen van 6 tot 12 
jaar kunnen komen proeven van het 
motorcrossen. Wil je voelen wat het is 
om zoals Liam Everts door het veld te 
scheuren, dan kan je via deze initiaties 
proeven van een lichtere, elektrisch 
aangedreven en kindvriendelijke 
motorcrossklasse.

Dit jaar gaan de sessies in 4 Pajotse 
gemeentes door:
• Liedekerke (10/07)
• Bever (17/09)
• Ternat (24/09)
• Herne (01/01)

Er zijn 2 sessies per dag voorzien. Bij MX 
for Kids leer je op een veilige en betaalbare 
manier kennismaken met de motorsport 
en dit met elektrische crossmotoren. De 
kinderen worden begeleid op hun niveau 
en door ervaren lesgevers. 

Motorsport Vlaanderen biedt deze sessies 
aan democratische prijzen aan, Sportregio 
Pajottenland zal nog een extra inspanning 
leveren en voorziet 2 dagen, waarop 
82 kinderen kunnen genieten van een 
financiële tussenkomst.

Je vindt alle informatie terug op https://
sportregiopajottenland.be/activiteiten/
mxforkids/, waar je je ook kan inschrijven. 



50
#1770

TENTOONSTELLING

Afstudeerexpo ABAK 
Liedekerke
Zaterdag 11, zondag 12, 
zaterdag 18 en  
zondag 19 juni 2022
14.00-18.00 uur
GC Warande
gratis

Afstudeerwerk van 
jongeren uit het 
beeldatelier en van 
volwassenen uit de ateliers 
keramiek, schilderkunst en 
tekenkunst.
ABAK Liedekerke
gabk@liedekerke.be

BELEVEN

Braderie Liedekerke
Zaterdag 18 en  
zondag 19 juni 2022
10.00 uur
Stationsstraat
gratis

Op zaterdag en zondag 
worden in en rond de 
Stationsstraat heel wat 
kraampjes geplaatst door 
de lokale handelaars. 
Op zondag kan er ook 
ingeschreven worden 
voor de rommelmarkt en 
vindt er een cars & coffee 
plaats. Doorlopend mobiele 
animaties, foodtrucks en 
kermisattracties.
vzw Maspoe
leden@maspoe.be

OPENDEURDAG

Beheerwerken Liedekerke
Zondag 19 juni 2022
08.30 uur
gratis

In een ongedwongen 
sfeer en onder leiding van 
conservator Marc Michiels 
werken onze vrijwilligers 
samen om de biodiversiteit 
in Liedekerke te versterken. 
Gezien de diversiteit 
binnen de groep is het de 
bedoeling dat iedereen op 
eigen tempo bijdraagt aan 
een taak binnen de eigen 
mogelijkheden. 
Natuurpunt Affligem-
Liedekerke, Kern 
Liedekerke
marcusmichiels@telenet.be

AGENDA

LEZING

Lou gaat naar school
Zondag 19 juni 2022
10.00 uur
Vrijetijdshuis 
Liedekerke
gratis

Deze inter-
actieve lezing, 
gegeven door 
Anja Copejans, schrijfster 
van het boek ‘Lou gaat naar 
school’ heeft als doel het 
begin van de schoolloopbaan 
vlotter te laten verlopen. Zowel 
ouders, als leerkrachten, als 
andere professionals komen 
aan hun trekken. 
Breng zeker je peuter/kleuter 
mee want er zal een kleuterjuf 
aanwezig zijn die ondertussen 
creatief aan de slag gaat met 
hen. 
Lokaal bestuur Liedekerke
uit@liedekerke.be
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BELEVEN

Vakantiefeestmarkt
Zaterdag 25 juni 2022
09.00 uur
wekelijkse markt
gratis

Liedekerke maakt er een 
traditie van om vlak voor de 
start van de zomervakantie 
zijn wekelijkse markt op 
zaterdag om te toveren 
tot een feestmarkt. De 
marktbezoekers worden 
verwend met gratis 
ijsjes, Kriek en allerlei 
leuke prijzen. Gepaste 
zomeranimatie brengt 
de Liedekerkenaren in 
vakantiemodus.
Marktcommissie

uit@liedekerke.be
BELEVEN

BerreFOODs
Zaterdag 25 juni 2022
11.00 uur
Pastoriepark
gratis

We zetten de zomer vakantie 
opnieuw in met berreFOODs: 
hippe foodtrucks, heerlijke 
snacks (ook vegan!), 
kleurrijke drankjes, een 
loungebar en livemuziek in 
het park! De ideale familie-
uitstap, want er is heel 
wat animatie voorzien die 
gesmaakt wordt door jong 
en oud. 

BELEVEN

Parkconcerten
Vrijdag 1 juli 2022
19.00 uur
Pastoriepark
gratis

Op drie vrijdagavonden in 
de zomer trekt wie niet op 
vakantie is traditiegetrouw 
naar het park in Liedekerke. 
De concertenreeks die 
door vzw Maspoe en de 
gemeente Liedekerke wordt 
georganiseerd is dit jaar 
aan de tiende editie toe. 
vzw Maspoe
www.maspoe.be

DIY

Aanleren van allerlei 
handwerktechnieken
Maandag 4 juli 2022
19.00 uur
Parochiehuis
7 euro

In een gemoedelijke 
en vriendschappelijke 
sfeer leren we 
verscheidene soorten 
handwerktechnieken 
aan zoals hardanger-
lintjeskant-ajourborduren-
borduren-zwartborduren en 
kantklos. Geïnteresseerden 
mogen gerust eerst eens 
een kijkje komen nemen.
De Bezige Bijtjes
gvaeyens@skynet.be

JEUGD

Vakantiekampen
van maandag 4 juli t.e.m. 
31 augustus 2022
BOKAAL
50 euro/week

Vakantiekampen zijn 
leuke themaweken voor 
kinderen van 2,5 tot 12 
jaar. Animatoren zorgen 
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voor sport- en spelplezier 
tijdens de zomervakantie. 
Jongeren met een 
animatorattest zorgen voor 
thematische activiteiten 
van 08.30 uur tot 16.00 uur. 
Lokaal bestuur Liedekerke
jeugd@liedekerke.be

BELEVEN

1770 Zomert
Zondag 10 juli 2022
13.30 uur
Pastoriepark
gratis

Een gezellige gezins-
namid dag met o,a. 
kinderdorp met animatie 
en springkastelen, sim sa 

la grime, bijenwandeling, 
workshop insectenhotels 
maken en Liedekerkse 
verenigingenmarkt. Als 
afsluiter is er een optreden 
van Grenslander (finalist 
JOE FM Lage Landen ster 
2022).
Lokaal bestuur Liedekerke
uit@liedekerke.be

JEUGD

Musicalkamp
van maandag 11 t.e.m. 
zaterdag 16 juli 2022
Parochiehuis
145 euro

Zing, dans en feest met ons 
mee op ons musicalkamp. 
Dit jaar brengen we een 
musical met de bekende 
hits van vroeger. Let's 
disco! Voor kinderen en 
jongeren van 8 tot 18 jaar.
JamaisVu vzw
jamaisvu.contact@gmail.com

JEUGD

Zomerschool
van 25 juli t.e.m.  
5 augustus 2022
GC Warande
100 euro/2 weken

Dit taalkamp is ideaal 
voor kinderen die nog 
geen of weinig Nederlands 
praten. Twee weken lang 
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dompelen we kleine 
groepjes anderstalige 
kinderen onder in speelse 
oefeningen, we lezen, 
zingen en luisteren naar 
verhaaltjes: allemaal in het 
Nederlands!
Lokaal bestuur Liedekerke
samenleven@liedekerke.be

BELEVEN

Parkconcerten
vrijdag 5 augustus 2022
19.00 uur
Pastoriepark
gratis

Het concept blijft hetzelfde: 
een gratis concert met 
enkele bekende namen 

op het podium, drank- 
en eetstandjes en wat 
animatie.
vzw Maspoe
www.maspoe.be

BELEVEN

Markt van de Smaak 2022
zondag 14 augustus 2022
07.00 - 22.00 uur
Houtmarktstraat
3 euro (wandeling)

Wandeling vrij vertrek 
vanaf 07.00 uur (keuze uit 
7 of 20 km) € 3 inschrij-
ving (hapje). Streek- en 
hoevemarkt met 50 stand-
houders, scooter tochten  
€ 25/ 1 uur (inschrijving 

café Daatmet). Kinder-
animatie en optreden van 
Nicky Jones om 19,00 uur
Supportersclub VKL 
Daatmet
johan.plas@skynet.be  
0476 57 98 43

JEUGD

Omnisport en creakamp 
tijdens de zomervakantie, 
voor kinderen van 3 tot en 
met 12 jaar.
Be Creactive Vzw
http://www.becreactive.be 

Fun in the sun camp  
(sport- en creakamp 2022)
Van maandag 4 juli tot 
vrijdag 8 juli 2022
Sint-Antoniusschool
90 euro/week

Wigwam camp (sport- en 
creakamp 2022)
Van maandag 11 tot  
vrijdag 15 juli 2022

Fun forest camp (sport- en 
creakamp 2022)
Van maandag 25 juli tot 
vrijdag 29 juli 2022

Wild & free camp (sport- en 
creakamp 2022)
Van maandag 1 tot  
vrijdag 5 augustus 2022

Crazy beachfun (sport- en 
creakamp 2022)
Van maandag 8 tot  
vrijdag 12 augustus 2022



54
#1770

BELEVEN

Parkconcerten
vrijdag 26 augustus 2022
19.00 uur
Pastoriepark
gratis

Dé zomerse ontmoetings-
plek voor de Liedekerke-
naren met vrienden, buren 
en soms ook uit het oog 
verloren kennissen.

vzw Maspoe
www.maspoe.be

JEUGD

Koning Knot
zondag 28 augustus 2022
09.45 uur
Palitsebeekvallei
gratis

Natuurgids Lucia neemt 
onze kinderen mee op een 

leerrijke opdrachtentocht 
met Koning Knot als 
natuurheld. Volhouders 
worden op het einde 
beloond met een gratis 
traktatie.
Natuurpunt Affligem-
Liedekerke, Kern Liedekerke
https://www.
natuurpunt.be/agenda/
kinderactiviteit-koning-
knot-54956

JEUGD

Ezelsoor - boekenkaftdag
Zaterdag 3 september 2022
10.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis
Kom jouw schoolboeken 
kaften met gratis 
kaftpapier ontworpen 
door jongeren! Eén 
ontwerp is gemaakt door 
de leerlingen van onze 
Academie voor Beeldende 
Kunsten in Liedekerke! 
Met heel wat randanimatie 
door illustratoren en 
verenigingen. Voor families 
met kinderen vanaf 6 jaar.
Lokaal bestuur Liedekerke
jeugd@liedekerke.be
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LEREN

Doe meer met je foto's
Start 6 september 2022
09.00 - 12.00 uur
GC Warande
9 euro

In deze cursus leer je foto's 
maken met je smartphone 
of tablet, bewaren op 
je toestel/in de cloud, 
bewerken, verplaatsen, 
afdrukken ... Voor deze 
cursus is een basiskennis 
pc, smartphone of tablet 
nodig.
CBE LIGO Halle - Vilvoorde
02 252 51 50

JEUGD

Luistervinkjes
Zaterdag 10 september 2022
11.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis

Kom naar de bib met 
je (klein)kinderen en 
laat ze genieten van 
een prachtig verhaal, 
gebracht door één van 
onze voorleesvrijwilligers. 
Als klap op de vuurpijl 
knutselen we samen (met 
hulp van de (groot)ouders)) 
aansluitend iets moois. 
Voor kinderen van 2,5 tot 
6 jaar.

Lokaal bestuur Liedekerke
bibliotheek@liedekerke.be

LEZING

Rust in je huis
Donderdag 15 september 2022
19.30 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis

Een kind kan soms heel 
druk zijn. Carla Jacobs 
zoekt samen met jou 
naar concrete handvatten 
om anders om te gaan 
met overprikkeling en 
driftbuien, maar leert 
je bovenal hoe je op 
een speelse manier het 
vertrouwen van je kind 
kunt versterken. 
Lokaal bestuur Liedekerke
uit@liedekerke.be

 

OPENDEURDAG

Beheerwerken Liedekerke
Zondag 18 september 2022
08.30 uur
gratis

In een ongedwongen 
sfeer en onder leiding van 
conservator Marc Michiels 
werken onze vrijwilligers 
samen om de biodiversiteit 
in Liedekerke te versterken. 
Gezien de diversiteit 
binnen de groep is het de 
bedoeling dat iedereen op 
eigen tempo bijdraagt aan 
een taak binnen de eigen 
mogelijkheden. 
Natuurpunt Affligem-
Liedekerke, Kern 
Liedekerke
marcusmichiels@telenet.be

DIY

Aanleren van allerlei 
handwerktechnieken
Maandag 12 september 2022
19.00 uur
Parochiehuis
7 euro

In een gemoedelijke en 
vriendschappelijke sfeer 
leren we verscheidene 
soorten handwerktechnieken 
aan zoals hardanger-
lintjeskant-ajourborduren-
borduren-zwartborduren en 
kantklos. Geïnteresseerden 
mogen gerust eerst eens 
een kijkje komen nemen.
Iedereen van harte welkom! 
Info bij Godelieve Vaeyens 
(0477 67 65 02).
De Bezige Bijtjes
gvaeyens@skynet.be
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HIEP HIEP HOERA

Delveaux Frans  Gossuin Adrienne
Holstraat 135
Gehuwd te Liedekerke op 17 maart 1972

Heymans Hubert  De Brabanter Annie
St-Gabriëlstraat 194
Gehuwd te Erembodegem op 21 april 1972

Van den Borre Philemon  De Backer Maria
Rozemarijnlaan 21
Gehuwd te Liedekerke op 28 januari 1972

Van den Borre Herman  Van den Borre 
Raymonda
Hoefstraat 124
Gehuwd te Liedekerke op 14 april 1972

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD
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50
GOUD

Van Den Brouck Marcel  Van Langenhof Maria
St-Gabriëlstraat 141
Gehuwd te Liedekerke op 12 januari 1962

De Bisschop Louis  Steppe Denise
Papenbergstraat 1/0002
Gehuwd te Teralfene op 26 april 1957

Breynaert Jozef  Wauters Annita
Lijsterlaan 40
Gehuwd te Ninove op 2 juni 1972

Lievens Frans  Vlogaert Maria
Fabrieksstraat 117
Gehuwd te Borchtlombeek op 1 maart 1957

65
BRILJANT

60
DIAMANT

65
BRILJANT



GEMEENTEHUIS
Opperstraat 31
1770@liedekerke.be
tel. 1770 - 053 64 55 11
www.liedekerke.be

Openingstijden
• maandag tot donderdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Enkel toegankelijk na afspraak

Secretariaat & Onthaal
1770@liedekerke.be

Personeel & Organisatie
personeel@liedekerke.be

Marketing & Communicatie
communicatie@liedekerke.be

Burgerzaken
burgerzaken@liedekerke.be

Ruimtelijke ordening
stedenbouw@liedekerke.be

Mobiliteit
mobiliteit@liedekerke.be

Milieu
milieu@liedekerke.be

Financiën
financien@liedekerke.be

Openbare werken
patrimonium@liedekerke.be

Wonen
wonen@liedekerke.be

VRIJETIJDSHUIS
Warandestraat 22
tel. 053 64 55 82

Openingstijden
• ma tot do: 14.00 tot 19.00 uur
• vrij en zat: 10.00 tot 13.00 uur

Terug vrij toegankelijk zonder 
afspraak

Vrije tijd
uit@liedekerke.be

Bibliotheek
bibliotheek@liedekerke.be
tel. 053 64 55 81

DE LOODS
Pamelsestraat 179
deloods@liedekerke.be
tel. 053 67 26 01

GEMEENTELIJKE 
KLEUTERSCHOOL DOL-FIJN
Pamelsestraat 331
gki@liedekerke.be
tel. 053 66 37 19

ACADEMIE VOOR BEELDENDE 
EN AUDIOVISUELE KUNSTEN
Opperstraat 31
gabk@liedekerke.be
tel. 053 64 55 97

POLITIEHUIS LIEDEKERKE
Affligemsestraat 101
PZ.TARL@police.belgium.eu
tel. 053 65 00 65 of 101 (112 met gsm)
fax. 053 65 00 64

Openingstijden
• maandag tot vrijdag van 08.00 tot 

20.00 uur
• zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur
• gesloten op zon- en feestdagen

WIJKPOLITIE LIEDEKERKE
Affligemsestraat 101
pz.tarl.wijk.liedekerke@police.
belgium.eu
tel. 053 65 00 55

Openingstijden (via zonaal gebouw)
• maandag tot vrijdag: van 08.00 tot 

16.00 uur
• donderdag ook van 08.00 tot 20.00 

uur

SOCIAAL HUIS
Opperstraat 33
1770@liedekerke.be
tel. 1770

Openingstijden
• maandag tot donderdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Enkel toegankelijk na afspraak

ACADEMIE VOOR MUZIEK,  
WOORD EN DANS
Muilenstraat 33
academieninove@liedekerke.be
tel. 053 67 43 95

MELDPUNT
www.liedekerke.be
Alle klachten, opmerkingen en 
vragen kan je melden via de knop 
‘Meldpunt’ op de gemeentelijke
website.

GEMEENTELIJK ZWEMBAD 
HEUVELKOUTER
Sportlaan 5
tel. 053 66 05 73 –  
zwembad@liedekerke.be

WACHTDIENSTEN

Wachtdienst geneesheren
tel. 053 22 17 70 of 1733
Weekdagen van 18.00 tot 8.00 uur ’s 
morgens
Van vrijdag 18.00 tot 
maandagochtend 8.00 uur (en op 
feestdagen)

Wachtdienst apothekers
tel. 0903 99 000
www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen
op zaterdag, zon- en feestdagen van 
9.00 tot 18.00 uur – tel. 053 70 90 95

ANONIEME ALCOHOLISTEN
Luc tel. 0476 21 94 72
Danny tel. 0483 24 46 60

SOS NUCHTERHEID VZW
www.sosnuchterheid.org
Centraal nummer tel. 09 330 35 25
(24/24 uur bereikbaar)
Wilfried tel. 0496 06 58 67

CONTACT

De diensten van gemeente en
ocmw zullen gesloten zijn  
op maandag 11 juli, 
donderdag 21 juli en 
maandag 15 augustus 2022.



College
STEVEN VAN LINTHOUT
burgemeester

Politie en veiligheid,
mobiliteit en
verkeersveiligheid,
personeel, milieu,
duurzaamheid en
afvalbeleid, 
participatie
Spreekuur mogelijk 
op afspraak

Steven.vanlinthout@liedekerke.be
tel. 053 64 55 77

DIRK LODEWIJK
schepen

Openbare werken,
ruimtelijke 
ordening en 
planning, 
woonbeleid,
gebouwen, 
patrimonium
en begraafplaatsen,
dierenwelzijn

Spreekuur elke donderdag
van 18.00 uur tot 20.00 uur
of na afspraak
Dirk.lodewijk@liedekerke.be
tel. 053 67 21 24

JORIS POPPE 
schepen

Financiën, lokale
economie en
ondernemen,
markten, kermissen
en feestelijk heden,
ICT en 
e-government,
communicatie
Spreekuur na 
afspraak

Joris.poppe@liedekerke.be
tel. 0471 48 14 03

HANS EYLENBOSCH
schepen

Cultuur,
gemeenschaps-
centrum,
bibliotheek, 
academies,
inwoners, integratie 
en
onthaal
Spreekuur mogelijk 

op afspraak
Hans.eylenbosch@liedekerke.be
tel. 0476 99 67 68

RANI ARYS
schepen

Sport, recreatie, 
jeugd,
onderwijs en 
ontwikkelings-
samenwerking
Spreekuur op 
afspraak

Rani.arys@liedekerke.be
tel. 0472 20 13 27

RITA TRIEST
schepen en voorzitter
Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst

Sociale zaken, 
welzijn,
armoedebestrijding,
gelijke kansen en
activeringsbeleid,
sociale huisvesting,
ouderenbeleid en 
erediensten
Spreekuur mogelijk 

op afspraak
Rita.triest@liedekerke.be
tel. 0478 21 28 21

Vanaf 1 september 2021 hervatten 
de zitdagen in het Sociaal Huis op 
dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en 
op donderdag van 18.00 tot 20.00 
uur.

ETIENNE 
SCHOUPPE
Voorzitter 
gemeente- en
OCMW-raad
Etienne.schouppe@
liedekerke.be
tel. 053 66 86 27

Colofon
# 1770
\ Informatietijdschrift van het 

lokaal bestuur Liedekerke

\ Nr. 23
\ Abonnement buiten Liedekerke 

15 euro per jaar over te schrijven 
op rekening 091-0001649-29

Verantwoordelijke uitgever
Steven Van Linthout, 
burgemeester

Redactie
Dienst communicatie & marketing

Ontwerp
CIBE communicatie

Fotografie
medewerkers van gemeente en 
OCMW

Publiciteit
Lokaal bestuur
Opperstraat 31
1770 Liedekerke
tel. 1770
communicatie@liedekerke.be

Druk & lay-out
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 september 2022. Gelieve teksten 
voor 15 augustus 2022 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.

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

Screening in Liedekerke:  
donderdag 8 september 17.00 uur  

in GC Warande (op afspraak!)

Dit is een letterlijke vertaling uit het Nederlands 

NEDERLANDS LEREN 

APPRENDRE LE NÉERLANDAIS

NIEDERLÄNDISCH LERNEN

LEARNING DUTCH

GRATIS NUMMER 
NUMÉRO GRATUIT 
GEBÜHRENFREIE NUMMER 
TOLL-FREE NUMBER

V.u.: Jo De Ro, Agentschap Integratie en Inburgering, Thurn & Taxis, Havenlaan 86 c bus 212, 1000 Brussel - augustus/september 2022

0800 123 00
www.infonl.be - info@infonl.be

NL
   INFORMATIE OVER LESSEN NEDERLANDS  
IN DE BUURT? Telefoneer naar 0800 123 00.

FR
   DÉSIREZ-VOUS DES INFORMATIONS SUR  
LES COURS DE NÉERLANDAIS DANS LES  
ENVIRONS? Contactez le 0800 123 00.

DE     WÜNSCHEN SIE AUSKÜNFTE ÜBER  
NIEDERLÄNDISCHKURSE IN IHRER NÄHE?  
Rufen Sie 0800 123 00 an.

EN
   WANT SOME INFORMATION ABOUT DUTCH  
CLASSES IN THE AREA? Call 0800 123 00.

De centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en het Centrum voor Basiseducatie (Ligo) organiseren de cursussen.

Volwassenenonderwijs

CVO

De cursussen Nederlands zijn in: Asse, Dilbeek, Drogenbos, Halle, Hoeilaart, Kraainem, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, 
Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Strombeek-Bever, Ternat, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-
Oppem, Wolvertem, Zaventem en Zellik. Prijs van de cursussen: 0-100 euro

ASSE
Oud Gasthuis, Gemeenteplein 26

 � 18 augustus 2022: 17.00-19.30 uur  
(op afspraak)

Agentschap Integratie en Inburgering, 
Gasthuisstraat 2

 � maandag (op afspraak)

DILBEEK (Groot-Bijgaarden)
Campus Nieuwenbos, Bosstraat 84

 � 16 augustus 2022: 17.00-19.30 uur  
(op afspraak)

 � maandag tot donderdag (op afspraak)

DROGENBOS
GBS De Wonderwijzer, Steenweg op 
Drogenbos 252

 � 7 september 2022: 17.00-19.30 uur  
(op afspraak)

HALLE
Crescendo CVO (campus GLTT) 
Auguste Demaeghtlaan 40

 � 24 augustus 2022: 9.00-12.00 uur 
(op afspraak)

 � 30 augustus 2022: 15.30-19.30 uur  
(op afspraak)

Agentschap Integratie en Inburgering  
Vandenpeereboomstraat 78 bus 2 

 � maandag tot donderdag (op afspraak)

HOEILAART
Felix Sohiecentrum, Gemeenteplein 39

 � 22 augustus 2022: 17.30-20.00 uur  
(op afspraak)

KRAAINEM
GC de Lijsterbes,  
Lijsterbessenbomenlaan 6

 � 25 augustus 2022: 13.00-14.30 uur  
(op afspraak)

LIEDEKERKE
GC Warande, Opperstraat 29

 � 8 september 2022: 17.00-19.30 uur  
(op afspraak)

LINKEBEEK
GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14

 � 5 september 2022: 17.30-19.30 uur 
(op afspraak)

LONDERZEEL
Voormalig OCMW-gebouw,  
Mechelsestraat 55

 � 12 september 2022: 17.00-19.00 uur  
(op afspraak)

MERCHTEM
CVO KISP, Dendermondestraat 26

 � 29 augustus 2022: 16.00-19.30 uur  
(op afspraak)

OVERIJSE
CC Den Blank, Begijnhof 11

 � 2 september 2022: 14.00-15.30 uur  
en 17.00-20.00 uur (op afspraak)

SINT-GENESIUS-RODE
Crescendo CVO (campus GLTT), 
Schoolstraat 2

 � 23 augustus 2022: 15.00-19.30 uur  
(op afspraak)

STROMBEEK-BEVER
CVO Semper, Grimbergsesteenweg 177

 � 29 augustus 2022: 14.00-16.00 uur 
en 17.00-20.00 uur (op afspraak)

TERNAT
CVO KISP, Statiestraat 37

 � 25 augustus 2022: 16.00-19.30 uur  
(op afspraak)

TERVUREN
Crescendo CVO,  
Pater Dupierreuxlaan 1 bus B

 � 18 augustus 2022: 17.30-19.30 uur   
(op afspraak)

 � 5 september 2022: 14.00-16.00 uur 
en 17.30-19.30 uur (op afspraak)

Agentschap Integratie en Inburgering, 
Administratief Centrum De Zevenster, 
Markt 7A

 � maandag (op afspraak)

VILVOORDE
Agentschap Integratie en Inburgering, 
Benoit Hanssenslaan 7

 � maandag tot donderdag (op afspraak)

WEMMEL
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75

 � 8 september 2022: 14.00-15.30 uur 
en 18.00-19.30 uur (op afspraak)

WEZEMBEEK-OPPEM
GC de Kam, Beekstraat 172

 � 25 augustus 2022: 18.00-19.30 uur   
(op afspraak)

WOLVERTEM
CVO Semper, Stationsstraat 35

 � 27 augustus 2022: 9.00-12.00 uur  
(op afspraak)

ZAVENTEM
Gebouw achter sporthal  
(parking voetbal), Quinkenstraat z/n

 � donderdag (op afspraak)

0800 123 00
GRATIS NUMMER - NUMÉRO GRATUIT
GEBÜHRENFREIE NUMMER - TOLL-FREE NUMBER

Maak een afspraak    Prenez un rendez-vous    Vereinbare einen Termin    Make an appointment 

www.infonl.bewww0800 123 00
gratis nummer - numéro gratuit
gebührenfreie Nummer - toll-free number

Andere vragen over 
Nederlands leren  

in Liedekerke?  
welkom@liedekerke.be of 

053 64 55 53


