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Beste inwoners,

Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een deugddoende 

vakantie en nieuwe energie heeft opgedaan om het najaar bruisend in 

te zetten!

De school is nog maar net begonnen of de hoogmis van de evenementen 

in onze gemeente staat alweer voor de deur. Op vrijdag 30 september 

start Kermis Opperstraat met de scholenkermis, een Happy Opening vol 

kortingen, en als afsluiter Kermis de Kikker. 

Op zaterdag doen we er nog een schepje bovenop met onze jaarmarkt, 

dit jaar met smaak- en belevingsmarkt, en de UiT-beurs waarop je 

heel wat verenigingen terugvindt. Op zondagochtend trekken we onze 

loopschoenen aan of kan je genieten van het aperitiefconcert dat Toots 

Thielemans in de schijnwerpers zet. In de namiddag is er een braderie 

en ambachtenmarkt. 

Doorheen het hele weekend kan je ook terecht op de tentoonstelling 

van de Heemkundige Kring met als thema ‘Cinema Likert’ en op 

zaterdag en zondag schuif je aan in het Chirocafé. Op maandag sluiten 

we het kermisweekend af met een kindernamiddag en diervriendelijk 

vuurwerk.

Amper een week later trekken we alweer naar buiten, ditmaal 

voor een familiedag in het kader van Week van het Bos met gratis 

sportactiviteiten, begeleide wandelingen, natuurworkshops knutselen 

en familiespelletjes in Liedekerke-Hertigembos!

Maar er beweegt nog meer in onze gemeente, zo stelden we deze zomer 

een buurtcoach aan. Femke zal regelmatig in het straatbeeld te zien 

zijn en bekijkt samen met de buurtbewoners wat er nodig is om een 

zorgzame buurt te worden; waar mensen comfortabel in hun woning of 

vertrouwde buurt wonen, en waar jong en oud elkaar kennen en helpen. 

Je leest er alles over in de rubriek De Ontmoeting.

U ziet het, beste inwoner, de komende maanden zal er in onze gemeente 

weer veel te doen zijn. Liedekerke blijft dan ook trouw aan zijn motto en 

doet ontmoeten!

Vriendelijke groeten,

Steven Van Linthout
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Onthaaldag nieuwe inwoners

‘Ik dacht eerst niet te komen, maar het was  

leuk, en fijn dat ik mijn vragen kon stellen.’

Oekraïners en buddy’s op uitstapKris, samen met Oekraïense vluchtelingen en 
andere buddy’s: ‘Na een stevige wandeling langs  
de Dommelingen en het Jaagpad hebben we  
wel een lekkere verfrissing verdiend!’ 

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!

RingTV kwam langs op Zomerschool

‘Hoe cool is dat: we komen op het 

 journaal van RingTV!’

Vakantiekampen

Lachen, plezier en de zon op onze snoet.  

De Vakantiekampen verliepen ooooo zoooo goed!
Ezelsoor
Het schooljaar kon niet beter worden ingezet dan met 
het prachtige kaftpapier van Ezelsoor! Spotten jullie 
ook het ontwerp van een leerling van de ABAK?

1770 Zomert
Er was heel wat bedrijvigheid in het park 
tijdens 1770 Zomert met veel animatie, 
work shops en een BIJzonder gezellige sfeer!

Vijfhoekplein

Ook al was het een opening in de regen, het 

Vijfhoekplein schittert als nooit tevoren!
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NIEUWS

Winter op komst,  
haal snel je griepprik!
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen 
griep krijgt? De COVID-19-epidemie maakt 
het ook dit jaar extra belangrijk voor 
risicogroepen om zich te laten vaccineren 
tegen de griep. Behoor je tot één van 
onderstaande groepen, vraag dan je vaccin in 
de apotheek zodra het beschikbaar is. Je hebt 
daarvoor geen voorschrift meer nodig.

Wie laat zich het best vaccineren?
1. Iedereen vanaf 50 jaar.
2. Zwangere vrouwen.
3. Chronisch zieken.
4.  Mensen die in een woonzorgcentrum, 

psychiatrische instelling voor lang verblijf 
of instelling voor personen met een 
beperking opgenomen zijn.

5.  Iedereen die onder hetzelfde dak woont als 
deze risicogroepen. 

6. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als 
kinderen jonger dan 6 maanden.

7. Iedereen werkzaam in de 
gezondheidssector.

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

Meer weten over griep en griepvaccinatie? 
Surf naar www.laatjevaccineren.be. 

Een publicatie van de Vlaamse Logo’s en  
het Agentschap Zorg en Gezondheid.
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Schooltoelagen

Studietoelage hoger onderwijs

Wat zijn de voorwaarden in een notendop?
• Nationaliteit: je bent Belg of gelijkgesteld
• Inkomen: het bedrag dat je verdient, moet 

onder een bepaalde grens liggen
• Om je inkomen samen te stellen, kijken we 

naar je gezinssituatie
• Opleiding: je opleiding en instelling zijn 

erkend en je neemt voldoende studiepunten 
op

Omdat verschillende factoren bepalen hoe 
hoog je bedrag is, dien je best een aanvraag 
in om het exacte bedrag te weten. Een 
beursstudent ontvangt een studietoelage 
tussen 281,36 euro en 4 354,18 euro, 
afhankelijk van de persoonlijke situatie. Hij 
of zij betaalt ook minder inschrijvingsgeld. 
Een student die op kot zit, heeft recht op een
hogere studietoelage. Er is ook een 
mogelijkheid om bij de studenten voor zienin-
gen een voorschot op je toelage te vragen.

Schooltoeslag voor kleuter-, 
lager en secundair onderwijs

Kinderen vanaf 3 jaar die kleuter-, lager 
of secundair onderwijs volgen, kunnen 
rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag 
als het gezinsinkomen voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde. Je ontvangt de 
schooltoeslag automatisch via de uitbetaler 
van het Groeipakket tussen september 
en december. In januari nog steeds niet 
ontvangen? Dan neemt je best contact op 
met de uitbetaler van het Groeipakket. Let 
op, de leerling moet voldoende aanwezig zijn 
in de lessen en voltijds les volgen aan een 
erkende onderwijsinstelling. 

Schoolbonus

De schoolbonus (vroeger schoolpremie) wordt 
elk jaar op 8 augustus betaald voor elk kind 
dat in juli recht had op een Groeipakket. 
De schoolbonus is een duwtje in de rug 
bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook 
kinderen die nog niet naar school gaan, 
krijgen de schoolbonus als ondersteuning 
in de opvoedingskosten. Elk gezin krijgt de 
schoolbonus automatisch en hoeft dus niets 
te doen.

Het bedrag van de schoolbonus hangt af van 
de leeftijd van het kind. 
Meer informatie hierover kan je  
terugvinden op  
https://www.groeipakket.be/
Tegemoetkomingen/Schoolbonus

SOCIAAL 

HUIS
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Een bijna-beursstudent ontvangt geen 
studietoelage, maar betaalt wel minder 
inschrijvingsgeld. Hoeveel dat is, vraag je 
best aan je hogeschool of universiteit. 
      
Je doet je aanvraag digitaal via  
https://www.studietoelagen.be. Heb je 
vragen? Bel dan 1700 of neem contact op via:
afdeling studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II–laan 15
1210 Brussel
      
Ook bij het Sociaal Huis ben je welkom  
als je hierover vragen hebt:  
sociaalhuis@liedekerke.be of 053 64 55 51.

Afbetaalplan bij de school

Je kan altijd navragen bij jouw school 
of ze een afbetaalplan voor een grotere 
schoolfactuur (bv. voor schoolboeken) 
toestaan. 

Schoolkansenpas en  
PSA-tussenkomst 

Wie een verhoogde tegemoetkoming heeft of 
in een collectieve schuldenregeling zit, heeft 
recht op een schoolkansenpas en een PSA-
tussenkomst. 

Bij de schoolkansenpas betaal je minder voor 
de schoolfacturen voor schoolactiviteiten 
(niet geldig voor andere zaken zoals 
opvang, materiaal, schoolbus …). Je vraagt 
de schoolkansenpas elk schooljaar aan via 
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www.liedekerke.be/schoolkansenpas of  
aan het onthaal van het gemeentehuis.

Een PSA-tussenkomst is een éénmalige 
tussenkomst per jaar en per persoon van 
50 % van de kostprijs met een maximum 
van 100 euro. De tussenkomst is mogelijk 
voor allerlei kosten voor een kind, inclusief 
schoolfacturen. 

Heb je geen verhoogde tegemoetkoming 
of collectieve schuldenregeling, maar is 
het toch moeilijk om alle schoolfacturen 
te betalen? Neem dan contact op met het 
Sociaal Huis via sociaalhuis@liedekerke.be  
of 053 64 55 51. De maatschappelijk assistent 
bekijkt samen met jou via een sociaal 
onderzoek of je toch in aanmerking kan 
komen voor een schoolkansenpas en PSA-
tussenkomst. 
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Verhoging van de 
verwarmingstoelage  
van het Sociaal 
Stookoliefonds
Sinds het begin van dit jaar blijft de 
mazoutprijs stijgen waardoor het voor de 
meest kwetsbare gezinnen zeer moeilijk 
wordt om de stookolie aan te kopen die zij 
nodig hebben om zich te verwarmen. Daarom 
keurde de overheid eind juli een verhoging 
van de verwarmingstoelage toegekend door 
de OCMW’s in het kader van het Sociaal 
Stookoliefonds, goed.

Het maximumbedrag van de toelage 
bedraagt vandaag 20 cent per liter vanaf een 
prijs van 1,095 cent per liter. De actuele prijs 
van de stookolie ligt echter ver boven deze 
prijs. Het aantal prijsschijven wordt daarom 
verhoogd en het maximumbedrag van de 
toelage stijgt van 20 naar 36 cent per liter.

Daarnaast wordt de maximumhoeveelheid 
waarvoor een toelage kan worden toegekend 
verhoogd van 1 500 naar 2 000 liter per jaar.

Daarnaast stijgt ook de forfaitaire toelage 
vanaf 1 juli van 210 naar 456 euro.

Ondersteuning voor 
hogere energiefactuur  
tot eind 2022
De bestaande maatregelen ter ondersteuning 
van hogere energiefacturen zijn verlengd tot 
31 december 2022: 
• tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit 

naar 6 %;
• tijdelijke btw-verlaging voor gas en warmte 

naar 6 %;
• tijdelijke accijnsverlaging op diesel en 

benzine met 0,175 euro per liter;
• uitbreiding, tot personen met recht op een 

verhoogde tegemoetkoming, van het sociaal 
tarief;

De toelage (mazoutcheque) voor huishoudens 
die verwarmen met huisbrandolie of propaan 
in bulk is verhoogd naar 225 euro. Deze 
toelage wordt éénmalig toegekend voor een 
levering tussen 15 november 2021 en 31 
december 2022, en kan aangevraagd worden 
tot 10 januari 2023. 

Meer info via: 
economie.fgov.be/nl/themas/ 
energie/energieprijzen
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Energieloket
Vragen over energiepremies of een 
energielening? Wil je weten welke 
energieleverancier het interessantst is? Maak 
een afspraak bij het energieloket en krijg 
gratis advies van het Energiehuis 3Wplus. 
Alle inwoners van de gemeenten Ternat, 
Affligem, Roosdaal en Liedekerke zijn, na 
afspraak, welkom bij het energieloket in de 
verschillende gemeenten. 

Waar en wanneer?
• Woensdag 09/11/2022 van 14.00 tot 

16.00 uur – gemeentehuis Roosdaal 
(Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal)

• Woensdag 07/12/2022 van 14.00 tot  
16.00 uur – gemeentehuis Liedekerke 
(Opperstraat 31)

Afspraak maken?
Stuur een mail of bel naar het wooninfopunt 
van jouw gemeente:
wonen@affligem.be – 053 64 00 16
wonen@liedekerke.be – 053 64 55 17
wonen@roosdaal.be – 0476 60 44 61
wonen@ternat.be – 02 451 45 89

 
WONEN

Kom naar  
de energiebeurs 
Zorgen over je energiefactuur? 
Wil je weten wat je kan doen om je 
energieverbruik te verminderen? Kom 
naar de energiebeurs en ga langs bij 
meer dan 10 infostandjes rond energie. 
Gratis en vrije toegang.

Voor wie? Inwoners van de gemeenten 
Ternat, Affligem, Roosdaal en 
Liedekerke
Wanneer? Op woensdag 5 oktober 2022 
van 13.00 tot 19.00 uur
Waar? Cultuurcentrum De Ploter 
(Kerkstraat 4, 1742 Ternat)

Capaciteitstarief 
uitgesteld tot 2023
De Vlaamse energieregulator VREG stelt 
de invoering van het capaciteitstarief 
uit tot begin 2023. Het capaciteitstarief 
berekent de kosten voor het gebruik van het 
elektriciteitsnet op een andere manier. De 
nettarieven zouden in de toekomst niet meer 
volledig berekend worden op basis van de 
afgenomen hoeveelheid elektriciteit, maar wel 
grotendeels op basis van het piekverbruik. 
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Mijn VerbouwPremie
1 online loket voor Vlaamse 
renovatie- en energiepremies

Vanaf 1 oktober 2022 kan je de Vlaamse 
renovatie- en energiepremies aanvragen 
via 1 online loket: MijnVerbouwPremie.be. 
Facturen mogen bij de aanvraag van Mijn 
VerbouwPremie tot 2 jaar oud zijn, dus je kan 
al starten met jouw renovatieproject!

Voor wie?
Voor al wie investeert in een bestaande 
woning, bestaand appartement, 
appartementsgebouw of bedrijfspand. 

Voor wat?
Dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, 
vloerrenovatie, renovatie van 
buitenschrijnwerk, binnenrenovatie, 
investeringen in hernieuwbare energie, en 
vernieuwing van elektriciteit en sanitair. 

Welk bedrag?
Voor woningen: afhankelijk van het totale 
gezinsinkomen en de samenstelling van het 
gezin.
Voor bedrijfspanden: vast bedrag per m² of 
per installatie. 
 
Ontdek via de simulator (apps.energiesparen.be/ 
simulator-mijnverbouwpremie) op welke 
premies en premiebedragen je recht hebt. 

Meer info en voorwaarden via  
www.mijnverbouwpremie.be. 

Vragen of hulp nodig bij de aanvraag? 
Contacteer het wooninfopunt op  
wonen@liedekerke.be – 053 64 55 17.

Je woning 
energiezuiniger maken? 
Schakel de sociale 
renovatiebegeleider in!
Door de stijgende energieprijzen is het meer 
dan ooit nodig om je woning energiezuiniger 
te maken. Dankzij een samenwerking met 
het Energiehuis 3Wplus kunnen inwoners, 
die behoren tot de prioritaire doelgroep 
(beperkt inkomen, sociaal tarief, sociale 
huurder …), bijgestaan worden door een 
sociale renovatiebegeleider van 3Wplus.

De renovatiebegeleider gaat ter plaatse 
om de woning te screenen en maakt op 
basis daarvan een prioriteitenlijst en 
stappenplan. Samen met de bewoners 
wordt bekeken welke werken realistisch 
zijn en hoe ze gefinancierd kunnen worden. 
Doorheen en na het renovatietraject kan de 
bewoner gratis een beroep blijven doen op de 
renovatiebegeleider voor werfopvolging en 
het aanvragen van premies.

Wil je de sociale renovatiebegeleider 
inschakelen, neem dan contact op met  
Mimi Aerden (mimi.aerden@3wplus.be – 
0491 71 38 55). 

Meer info: energiehuis.3wplus.be/ 
sociale-renovatiebegeleider
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Mijn VerbouwLening
Tot 60 000 euro renteloos lenen voor je renovatie

Hoeveel?
Maximum 60 000 euro, met een 
afbetalingstermijn van maximum 25 jaar. 

Voor wie?
• Particuliere eigenaar-bewoners uit de 

laagste en middelste inkomensgroep
• Verhuurders via een sociaal verhuurkantoor 

(geen inkomensgrens)
• Particuliere eigenaar die verhuurt (geen 

inkomensgrens)
• Niet-commerciële instellingen

Meer info en aanvraag via  
Energiehuis 3Wplus:
energiehuis.3wplus.be/vlaamse-
energielening-MijnVerbouwLening

Sinds 1 september 2022 kan de renteloze Mijn 
VerbouwLening aangevraagd worden, deze 
vervangt de Vlaamse Energielening. 

Met Mijn VerbouwLening kunnen renovaties 
die focussen op woningkwaliteit en 
het verbeteren van de energieprestatie 
gefinancierd worden. De woning moet 
minstens 15 jaar oud zijn.

Voor welke werken?
• Dakrenovatie
• Buitenmuurrenovatie
• Renovatie buitenschrijnwerk
• Renovatie vloeren/funderingen
• Binnenrenovatie
• Elektriciteit en sanitair
• Warmtepomp, warmtepompboiler, 

zonneboiler

Per categorie van werken is een maximaal 
ontleenbedrag.

11
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'Goed wonen, daar heeft 
iedereen recht op. Wij 
zetten daar alles op in. '

Katia Segers
Schepen Woonbeleid
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De woningpas, jouw digitaal paspoort  
met informatie en attesten

Je kan je woningpas ook delen! Als eigenaar 
kan je via een beveiligde link anderen de 
toelating geven om jouw woningpas te 
raadplegen. Zo kan een kandidaat-koper, 
architect, vastgoedmakelaar, adviseur … zich 
maximaal informeren over jouw woning.

Meld je aan op  
https://woningpas.vlaanderen.be om de 
woningpas van jouw woning te raadplegen.

Je wil je woning verkopen of verhuren? 
Je gaat renoveren? Hier komen heel wat 
documenten bij kijken. Kijk zeker eens in 
jouw woningpas. Dit gratis digitaal paspoort 
verzamelt de digitaal beschikbare informatie 
over jouw huis op één centraal platform. Je 
vindt er informatie over:
• de energie- en isolatieaspecten (op basis 

van EPC/EPB);
• algemene gebouwinformatie;
• een inschatting van het zonnepotentieel;
• de mobiscore;
• bodeminformatie en bodemattest;
• de historiek van de stedenbouwkundige 

vergunningen (die op papier werden 
aangevraagd);

• tal van relevante omgevingskaarten 
(overstromingsgevoeligheid, onroerend 
erfgoed …).

Het verplicht conformiteitsattest – Waarom?
Sinds 1 januari 2022 is het conformiteits-
attest verplicht bij elke nieuwe verhuur. 
De verplichting geldt ook voor bestaande 
huurovereenkomsten (afhankelijk van het 
bouwjaar). Voor verhuurders voelt dit aan 
als ‘nog een extra plicht en zorg’. Waarom 
is het verplicht conformiteitsattest 
ingevoerd en is het voor de verhuurder 
belangrijk dit te hebben? 

• Bewijs dat je huurwoning voldoet aan 
de woningkwaliteitsnormen (minimale 
kwaliteitseisen op vlak van veiligheid, 
gezondheid en woningkwaliteit; geen 
‘esthetische’ eisen).

• Vermijden dat je een woning verhuurt die 
niet voldoet en je strafbaar (geldboete 
en/of gevangenisstraf) bent.

• Een conformiteitsattest dat bij aanvang 
van de huurovereenkomst maximum 3 
maanden oud was, geldt als vermoeden 
dat het pand in goede staat van 
onderhoud werd afgeleverd.

• Op basis van een professionele en 
onafhankelijke controle met verslag.

• Controle tijdens de bestaande 
huurovereenkomst: Is de woning 
nog in orde? Komt de huurder zijn 
verplichtingen na?

• Vermijden dat er woningkwaliteits-
problemen zijn en je woning ongeschikt 
en/of onbewoonbaar verklaard wordt.

Alle info over het verplicht 
conformiteitsattest vind je via  
www.liedekerke.be/conformiteitsattest.
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Mama-café!
Ben je zwanger of net bevallen? Wil 
jij graag andere mama’s en baby’s 
ontmoeten? Heb je zin om bij te leren 
over interessante thema’s voor jonge 
gezinnen? Of wil je liever leuke (en minder 
leuke) ervaringen delen met een groep 
die jou begrijpt? Dan is er goed nieuws: 
binnenkort organiseert Els Saerens i.s.m. 
Huis van het Kind Liedekerke een mama-
café!

Kom op dinsdag 4 oktober om 10.00 uur 
naar het Vrijetijdshuis en ontspan, leer bij, 
vertel jouw ervaringen of deel jouw vragen 

met professionele begeleidster Els Saerens 
en een groep (jonge) mama’s. 

Het mama-café zal om de 2 weken 
plaatsvinden op dinsdagvoormiddag in 
het Vrijetijdshuis.

Meer info
els@boobsandblankets.be - 0498 48 04 84

European Disability 
Card
EDC of European Disability Card is een 
kaartje dat bewijst dat iemand een beperking 
heeft. Deze kaart bevordert de toegang tot 
cultuur en vrijetijdsbesteding, maar ook 
openbaar vervoer en hulpverlening.
Niet elke beperking is namelijk (onmiddellijk) 
zichtbaar. Deze kaart dient dan ook als 
hulpmiddel bij noodsituaties: hulpverleners 
herkennen de kaart en kunnen op deze 
manier beter rekening houden met jouw 
beperking. 

Wist jij dat …
• je jouw EDC kan aanvragen via mijnvaph.be?
• EDC in Liedekerke wordt gelijkgesteld 

met Vrijetijdskompas? Je geniet dus van 
dezelfde kortingstarieven in heel wat 
Liedekerkse clubs en activiteiten.

• vanaf 2023 elke Europese lidstaat de EDC 
zal erkennen en gebruiken?

• 3 december de internationale dag van 
personen met een beperking is. Het ideale 
moment om deze kaart nog eens extra in de 
kijker te zetten!

SAMEN  

LEVEN
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Praten in de bib:  
intercultureel 
ontmoeten in het 
Nederlands!
Wil jij de inwoners van Liedekerke beter leren 
kennen? Tijdens Praten in de bib praten en 
oefenen we Nederlands: Nederlandstaligen 
en anderstaligen samen. We praten over de 
actualiteit in Liedekerke of in de wereld. We 
drinken samen een tas koffie of thee. En 
leren elkaars cultuur beter kennen.

Ken je trouwens ons taalpunt Nederlands 
in de bibliotheek al? Je vindt er boeken 
om Nederlands te leren of leesboeken in 
eenvoudige taal. 

Kom op 10 oktober langs, breng een vriend 
mee en ontvang een leuke attentie!

Praten in de bib: Elke maandagvoormiddag 
van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Vrijetijdshuis (bibliotheek): Warandestraat 22
Volg ook onze Facebookpagina ‘Praten in de 
bib: Liedekerke’

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

Nederlands leren (NT2) 
in Liedekerke
Zowel Ligo als CVO Kisp organiseren 
dit schooljaar maar liefst 10 cursussen 
Nederlandse les in Liedekerke! Je kan starten 
in september of oktober.

Agentschap Integratie en Inburgering 
screent de anderstalige inwoner, zodat zij 
een cursus op maat van de cursist kunnen 
vinden. Er zijn cursussen voor nieuwkomers 
of voor mensen die al een beetje Nederlands 
kennen, er zijn cursussen overdag of ‘s 
avonds, 1 tot 3 keer per week …

Wil jij graag (beter) Nederlands leren? Heb jij 
een buur, collega, familie … die Nederlandse 
les wil volgen? Motiveer hem of haar om in te 
schrijven.

Bel 0800 123 00 voor een afspraak!

Meer info:
welkom@liedekerke.be
053 64 55 53
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Kinderanimatienamiddag Kermis Opperstraat
Elk jaar werd op de laatste dag van 
Kermis D’Eppestroat een geweldige 
kinderjaarmarkt georganiseerd, dit jaar 
gooien we het eens over een andere 
boeg! Geen kinderjaarmarkt meer met 
kraampjes, wel een animatienamiddag 
waar kinderen centraal staan. Tijdens 
deze animatienamiddag zetten we in op 

creativiteit, duurzaamheid en recycling en 
dragen we een steentje bij aan het milieu!

Ben je benieuwd? Kom dan zeker langs op 
maandag 3 oktober tussen 14.00 en 16.00 
uur. Meer informatie over het aanbod zal 
verspreid worden via sociale media en de 
website naarmate de kermis nadert!

Halloween
Trick or treat! Je weet wat dat betekent: 
Halloween komt er binnenkort aan. Griezelen, 
sidderen en beven. Laat dit horrorfeest 
niet aan je voorbijgaan en doe op vrijdag 
28 oktober mee aan de halloweentocht 
in Liedekerke. Als je durft tenminste! De 
jeugdraad slaat samen met de ouderraden de 
handen in mekaar zodat kleuters, kinderen 
en jongeren allemaal een uitdagende, 
griezelige tocht voor de boeg hebben.

Start aan BOKAAL
doorlopend vanaf 18.00 uur  
tot 20.00 uur (voor kinderen)
doorlopend vanaf 21 uur (voor jongeren)
gratis

Sinttocht
Op zondag 4 december maakt Sinterklaas 
tijd om samen met z’n pieten een tocht 
van 25 km te maken langs ongeveer 45 
straten in Liedekerke (deze worden later 
nog bekendgemaakt via flyers en op de 
FB-pagina). Zo kunnen alle kinderen toch 
even zwaaien vanop de stoep, vanuit het 
deurgat of van achter het raam. De sint doet 
zijn best om zoveel mogelijk kinderen te 
bezoeken, maar zal niet in elke straat kunnen 
langskomen. 

Komt Sinterklaas niet langs jouw deur, geen 
nood! We doen ons best om de tocht te filmen 
zodat jullie de livestream kunnen volgen. De 
sinttocht start om 08.30 uur, zorg dus dat je 
op tijd wakker bent!

Vanaf maandag 14 november kunnen de 
kinderen alle prachtige tekeningen en leuke 
brieven voor de sint in de sinterklaaspostbus 
komen steken aan het Vrijetijdshuis.

 
JEUGD

‘Activiteiten 
georganiseerd door  
en voor de jeugd, daar 
zet ik graag mijn 
schouders onder!’

Rani Arys
Schepen van Jeugd
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Meer groen in de tuin!

Behaag je tuin  
met streekeigen planten

Te droge, te natte of te hete zomers? Je kan je 
tuin eenvoudig klimaatbestendiger maken! 
Verbeter de wateropname van je tuin en 
omgeving met bomen en struiken, beter dan 
een gazon! Geniet van het verfrissende airco-
effect van een boom of klimplant op een 
hete dag, beter dan een parasol! Ook kleine 
(stads)tuinen maken een groot verschil. 
De groepsaankoop ‘Behaag je tuin’ biedt je 
kwalitatief streekeigen plantgoed aan een 
goede prijs. 

MILIEU

Hoe deelnemen?
• Surf naar www.behaagjetuin.be
• Bekijk het aanbod: klimaatbomen, 

bijvriendelijke bomen, hoogstam(fruit)
bomen, gemengde pakketten voor hagen, 
bloesem- en bessenheggen, houtkanten, 
klimplanten, wilgenpoten …

• Bestel tussen 1 september en 15 oktober. 
Betalen kan ook met eco- en consumptie-
cheques.

• De gemeente levert je bestelling aan huis in 
december.

• Planten en genieten maar van een heerlijk 
groen plekje!

Heb je vragen? Neem dan contact op met 
Regionaal Landschap Pajottenland en 
Zennevallei vzw via haag@pajot-zenne.be of 
0486 26 74 57.

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  Samenaankoop  
(fruit)bomen, hagen, heggen en 
houtkanten in Vlaams-Brabant

Behaag 
   je tuin

 Bestel je streekeigen plantgoed op  www.behaagjetuin.be



17
#1770

Gratis geboorteboom!
Om de geboorte of adoptie van kindjes in 
2021 te vieren, schenkt de gemeente een 
geboorteboom aan deze gezinnen. Een 
geboorteboom naar keuze kan besteld worden 
via de actie Behaag je tuin. De families 
hebben in de loop van de zomer een brief 
ontvangen met daarin meer uitleg over hoe te 
bestellen. Meteen een goede investering voor 
de toekomst van de jeugd én het klimaat! 

Groenpremies!
Wist je dat de gemeente premies verleent 
voor de aanleg van groendaken, alsook 
de aanplant en onderhoud van kleine 
landschapselementen zoals bomen, hagen, 
poelen ...? 

Meer info vind je op: https:// www.liedekerke.
be/premies-subsidies-en-toelagen.

Banken uit eigen hout
Heb je onze mooie banken, gemaakt uit 
eigen hout van Liedekerke-Hertigembos, al 
gespot? Bezoek ze allemaal! Je vindt ze terug 
op volgende locaties:

• Pastoriepark
• Ingang naar Liedekerkebos via de 

Kapellebaan
• Dierenbegraafplaats Populierenlaan
• Stationsomgeving aan de ingang van de 

Valier.

Neem een selfie en bezorg hem ons op 
1770@liedekerke.be. Deze banken 
vormen een actie uit Plan Steenuil, 

een intergemeentelijk project 
met concrete acties rond bos- 

en natuuruitbreiding, kleine 
landschapselementen en tal van 

biodiversiteitsacties om de inwoners van 
Liedekerke en Ternat nauwer te betrekken bij 
natuur in hun buurt en nabij Liedekerke- en 
Hertigembos.
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Week van het Bos!
Op zondag 9 oktober 2022 organiseren 
de gemeenten Liedekerke en Ternat in 
samenwerking met Natuur en Bos van de 
Vlaamse overheid een heuse familiedag, vol 
leuke activiteiten in Liedekerke-Hertigembos! 

Doorheen de dag kan je doorlopend 
van 09.30 tot 17.00 uur genieten van 
sportactiviteiten, bosverhalen, begeleide 
wandelingen, natuurworkshops knutselen 
en familiespelletjes. Deelname aan de 
activiteiten is gratis, inschrijven is enkel 
nodig voor de wandelingen. 

Een overzicht van alle activiteiten vind je 
op: https://www.liedekerke.be/menu/milieu/
natuur-en-groen/week-van-het-bos. Alle 
activiteiten vinden plaats op de speelweide 

van Liedekerkebos, wandelingen starten ook 
vanaf hier. 

Stip de datum alvast aan in je agenda! 
Iedereen is welkom! Buiten spelen en 
op ontdekking gaan in de natuur maakt 
ons immers gezonder én creatiever. 
Deze familiedag maakt deel uit van een 
programma dat de gemeenten Liedekerke en 
Ternat organiseren voor de lagere scholen: 
drie weken vol toffe en leerrijke activiteiten, 
zoals wandelingen, sportparcours, 
bosverhalen en creatieve workshops. 

Tip! Kom te voet, met de fiets of met de bus! 
Kom je toch met de wagen? Parkeer je dan 
op de parking van de begraafplaats aan de 
Populierenlaan. 

'Alles wat je 
aandacht geeft, 
groeit.'

Steven Van Linthout
Burgemeester, bevoegd 
voor Milieu
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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.

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

Drie modellen
De (kunststof) tonnen en toebehoren kunnen tot 
15 december 2022 besteld worden via de  
website: https://haviland.be/nl/regenwatertonnen. 
Op deze website kan je ook informatie terug-
vinden 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

Update groepsaankoop 
laadpalen
Tot 15 juli konden inwoners en bedrijven 
zich aanmelden voor de groepsaankoop van 
laadpalen voor elektrische wagens. In de 10 
deelnemende gemeenten meldden zich al 
meer dan 150 geïnteresseerde inwoners en 
bedrijven zich aan. De komende maanden 
zullen al deze deelnemers hun persoonlijke 
offerte ontvangen, volgens de prijzen 
afgesproken met de stuurgroep.

Heb je je nog niet aangemeld voor de 
groepsaankoop maar wens je dit toch 
nog te doen? Dat kan via het formulier op 
https://www.liedekerke.be/menu/milieu/
groepsaankopen-en-premies nog tot 15 
december 2022.

Wil je graag meer informatie voor je je 
persoonlijke offerte goedkeurt of voordat 
je je aanmeldt voor de aankoop van een 
laadpaal? Op 14 november om 19.00 
uur organiseren we een infoavond voor 
alle geïnteresseerde inwoners. Deze zal 
plaatsvinden in de cafetaria van GC Warande. 
Tijdens deze infoavond zal de gekozen firma 
een korte toelichting geven en worden er 
veel voorkomende vragen en bezorgdheden 
besproken. 
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Nieuwe handelszaken

Hand Made By Silke
Een droom die werkelijkheid werd! 
Handgemaakte geschenkartikelen, 

retouches, bedrukkingen, 
gepersonaliseerde 
geschenken opgevuld 

met wat lekkers! En nog zoveel meer! Ons 
motto: voor alles is een oplossing! Naar 
smaak, kleur en wens aangepast. Neem 
alvast een kijkje op Facebook: Hand Made 
By Silke

Bourgeois Silke 
Houtmarktstraat 190
0479 70 68 81
silkebourgeois@gmail.com 

Klusjesdienst Cools Kevin
Voor klusjes groot en klein 
moet je bij ons zijn! 

Vrijblijvende prijsofferte 
Cools Kevin 
Houtmarktstraat 190 
0472 13 44 60 
klusjesdienstcools@gmail.com

Inschrijven kan tussen 16 augustus en 30      
september, zolang er plaats is (zie website)

Je hebt geluk, er is nog 
plaats in de lessen 
beeldatelier voor kinderen en 
jongeren, en in tekenkunst, 
schilderkunst en levend 
model voor volwassenen! 
In september kan je een 
gratis proefles meemaken.

Tekenen is goed voor je hoofd...

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

'Heel blij dat we ook in 
deze #1770 verschil
lende onder  nemers alle 
succes kunnen wensen 
met hun nieuwe 
handelszaak! '

Joris Poppe
Schepen van 
Lokale economie
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De gemeenschapswachten:  
wie zijn ze en wat doen ze?

Ze dragen een paars uniform en met hun fiets of te voet trekken ze door onze gemeente. Ze 
helpen bij het veilig oversteken aan scholen, controleren op sluikstorten en sensibiliseren 

tijdens de zaterdagmarkt. Maar wie zijn onze gemeenschapswachten eigenlijk? En waaruit 
bestaat hun taak precies? Wij gingen op stap met hen en kwamen het allemaal te weten …

22
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DOSSIER

3 gemeenschapswachten
Onze gemeente telt drie gemeenschaps-
wachten die deel uitmaken van het gemeente-
personeel. Zij vormen voor de inwoners het 
eerste (veiligheids)aanspreekpunt en zijn 
bevoegd voor veiligheid en preventie, gericht 
op het verhogen van het veiligheidsgevoel 
en het voorkomen van openbare overlast en 
criminaliteit.

Wat de werking betreft van onze 3 gemeen-
schapswachten werd ook gekeken naar 
mogelijke synergieën met andere veiligheids-
instanties. Liedekerke werd namelijk door 
BIN-netwerken en de wijkwerking van 
de lokale politiezone (TARL) in drie zones 
verdeeld. Om de samenwerking tussen de 

gemeenschapswachten en deze andere 
entiteiten te verhogen werd daarom beslist 
om onze drie gemeenschapswachten ook 
verantwoordelijk te maken voor een bepaalde 
zone (zie afbeelding onderaan de pagina):

Dag Sarah, Gert en Mike, wat doen jullie 
precies in onze gemeente?
Sarah: Ik noem ons het wandelend onthaal 
van de gemeente. Inwoners kunnen ons 
aanspreken met vragen en wij kunnen 
hen naar de juiste dienst doorverwijzen en 
informatie geven.

Gert: Daarnaast doen we controle op 
sluikstorten zodat Liedekerke er proper bijligt 
en we informeren preventief, bijvoorbeeld 

 

ZONE 1: STATION 
Gert: 54 jaar, gehuwd en 2 
kinderen, woont in Liedekerke. 
Sinds 17 jaar gemeen schaps-
wacht. Houdt van muziek 
mixen, tv-kijken en fietsen.

ZONE 3: CENTRUM
Mike: 29 jaar, afkomstig  
uit Liedekerke. Sinds  
10 jaar gemeen schaps-
wacht. Is hobbykok en 
houdt van kaarten.

ZONE 2: LIEDEKERKEBOS
Sarah:  50 jaar, 
gehuwd, afkomstig uit 
Liedekerke. Sinds 1 jaar 
gemeenschapswacht. 
Komt uit de sociale sector. 
Is sportief (zwemmen, 
wandelen) en houdt  
van lezen.
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wanneer inwoners hun vuilzakken te vroeg 
buitenzetten (dit mag pas vanaf 19.00 uur op 
de avond voor de ophaling n.v.d.r.). Na enkele 
verwittigingen kan dan een GAS-boete volgen.

Mike: Dat klopt, we handhaven wat er in het 
politiereglement staat en niet nageleefd 
wordt. In dat geval mogen we GAS-boetes 
geven. Verder zijn we ook gemachtigd 
opzichter aan de scholen. Dat betekent dat we 
groepen kinderen, bejaarden en mensen met 
een beperking helpen met veilig oversteken.

Sarah: Hier bestaat trouwens een 
misverstand over. Ouders die hun kind naar 
school brengen hoeven niet te wachten tot 
wij hen laten oversteken. Wij mogen enkel 
wagens tegenhouden om ‘groepen’ te laten 
oversteken. Daarnaast volgden we ook alle 
drie een EHBO-opleiding en kunnen we 
mensen in nood helpen.

Mike: We doen ook aan preventie op de 
markt. Zo maken we mensen bewust van 
gauwdieven (wanneer hun tas bijvoorbeeld 
openstaat), zijn we het aanspreekpunt bij 
problemen (wanneer iemand zijn portefeuille 
kwijt of gestolen is bijvoorbeeld) en proberen 
we een veilig gevoel te creëren.

Sarah: Niet onbelangrijk: we kunnen enkel 
vaststellingen doen op het openbaar domein. 
Voor geschillen tussen buren of problemen 
op privé-eigendom, kunnen we niet 
tussenkomen, daarvoor zijn we niet bevoegd. 

Gert: Inwoners verwachten soms wel van 
ons dat wij een probleem meteen kunnen 
oplossen, maar vaak kunnen wij dit enkel 
doorgeven aan de bevoegde dienst.

Waarvoor geven jullie zoal GAS-boetes?
Mike: Voor sluikstorten maar ook voor 
loslopende honden, het achterlaten van 
hondenpoep, wildplakken en nachtlawaai, 
foutparkeerders, het overschrijden van de 
parkeertijd, parkeren aan gele onderbroken 
lijnen, stoepparkeren, gevaarlijk parkeren …

Wat is het verschil tussen een gemeen schaps-
wacht en een gemeenschapswacht-vaststeller?
Gert: Een vaststeller mag GAS-boetes geven, 
een gemeenschapswacht niet. Zijn/haar taak 
beperkt zich tot informeren en preventie. Als 
dat niet werkt kan een vaststeller wel een 
GAS-boete geven.

Waar willen jullie zich voor inspannen 
binnen de gemeente?
Mike: Een goede dienstverlening aan de 
burger.

Gert: De juiste informatie geven bij vragen.

Sarah: Ik neem de #1770 en de infogids altijd 
mee op mijn ronde. Om mee te zijn met de 
actualiteit in de gemeente. Op die manier 
zijn de inwoners geholpen en hebben ze het 
gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. Dat 
vinden we belangrijk.
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Waar mogen inwoners jullie over 
aanspreken?
Sarah: Ze mogen ons eigenlijk alles vragen, 
maar we kunnen niet alles doen (lacht). Onze 
bevoegdheid ligt binnen de gemeentelijke 
diensten en het openbaar domein. 

Hebben jullie dagelijkse taken die jullie 
moeten afwerken?
Mike: Dat hangt er van af. Onze dagelijkse 
taak kan bestaan uit het controleren 
op sluikstorten en het achterlaten van 
hondenpoep, het voederen van de eenden, 
verwaarloosde en verloren gelopen dieren 
melden en/of helpen, de zichtbaarheid van 
huisnummers controleren, maar evengoed 
zijn er verhoogde controles op één specifieke 
taak of zijn er geplande acties waar we ons 
op concentreren.

Willen jullie onze inwoners nog iets 
meegeven?
Mike: Dat hagen snoeien, onkruid wieden 
en het sneeuwvrij maken van de stoep, een 
verplichting is van eigenaars en huurders 
van huizen en/of appartementen.

Gert: Dat het verplicht is om een 
huisnummer te voorzien op elk gebouw dat 
voor woning bestemd is.

Sarah: En dat hondenpoep de 
verantwoordelijkheid is van het baasje 
van de hond. Het zakje moet dan ook in 
de vuilnisbak gegooid worden en niet in 
het riool. Ook hier kunnen GAS-boetes voor 
worden gegeven.

Bedankt voor jullie tijd en tot gauw, ergens 
in onze gemeente!

Meer info over de gemeenschapswachten 
vind je op https://www.liedekerke.be/
gemeenschapswachten of https://www.
besafe.be/nl/gemeenschapswacht

Meldpunt

Wil je iets vragen of melden, of heb je 
een suggestie of probleem, dan kan dit 
altijd via het meldpunt op de homepage 
van de website.

Heb je een klacht over de dienst-
verlening van het lokaal bestuur 
(gemeente of OCMW) dan kan je deze 
indienen via het klachtenformulier op 
www.liedekerke.be/klachtenformulier.

Gemeenschapswachten 
herken je aan hun paarse 
jas met dit logo.

Gemeenschapswacht-
vaststellers hebben 
daarnaast ook de band 
met het woord ‘vaststeller’ 
erop aan de rechtermouw.

Ook hun identificatiekaart 
toont een verschillende titel.

Het takenpakket van een gemeenschaps-
wacht-vaststeller ziet er net hetzelfde uit als 
dat van een gemeenschapswacht, met twee 
bijkomende bevoegdheden.

7. Vaststellen van feiten
Feiten die aanleiding kunnen 
geven tot het opleggen van een 
gemeentelijke administratieve 
sanctie (GAS-vaststellingen).

8. Vaststellen van inbreuken
Inbreuken op gemeentelijke 
retributiereglementen.

WAT DOET EEN 
GEMEENSCHAPSWACHT-
VASTSTELLER?

HOE HERKEN JE HEN?

Deze identificatiekaart hebben  
gemeenschapswachten altijd 
bij, op een zichtbare plaats. 
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1. Informeren
Het veiligheidsgevoel 
van burgers verzekeren. 
Hen inlichten en helpen 
de weg veilig te gebruiken.

2. Sensibiliseren
Over veiligheid en 
criminaliteitspreventie.

3. Signaleren
Bevoegde diensten op de 
hoogte brengen van problemen 
i.v.m. veiligheid, milieu en het 
wegennet.

4. Toezicht houden
De veiligheid garanderen 
tijdens publieke evenementen. 

5. Begeleiden 
Kwetsbare groepen (kinderen, 
scholieren, mensen met een 
beperking, …) veilig door het 
verkeer loodsen.

6. Preventief optreden
Geweldloze aanwezigheid om 
conflicten tussen personen te 
de-escaleren.
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Geweldloze aanwezigheid om 
conflicten tussen personen te 
de-escaleren.

WAT DOET EEN 
GEMEENSCHAPSWACHT-
VASTSTELLER?

WAT DOET EEN 
GEMEENSCHAPSWACHT?

HOE HERKEN JE HEN?

Deze identificatiekaart hebben  
gemeenschapswachten altijd 
bij, op een zichtbare plaats. 

Gemeenschapswachten 
herken je aan hun paarse 
jas met dit logo.

Gemeenschapswacht-
vaststellers hebben 
daarnaast ook de band 
met het woord ‘vaststeller’ 
erop aan de rechtermouw.

Ook hun identificatiekaart 
toont een verschillende titel.

Het takenpakket van een gemeenschaps-
wacht-vaststeller ziet er net hetzelfde uit als 
dat van een gemeenschapswacht, met twee 
bijkomende bevoegdheden.

7. Vaststellen van feiten
Feiten die aanleiding kunnen 
geven tot het opleggen van een 
gemeentelijke administratieve 
sanctie (GAS-vaststellingen).

8. Vaststellen van inbreuken
Inbreuken op gemeentelijke 
retributiereglementen.

1. Informeren
Het veiligheidsgevoel 
van burgers verzekeren. 
Hen inlichten en helpen 
de weg veilig te gebruiken.

2. Sensibiliseren
Over veiligheid en 
criminaliteitspreventie.

3. Signaleren
Bevoegde diensten op de 
hoogte brengen van problemen 
i.v.m. veiligheid, milieu en het 
wegennet.

4. Toezicht houden
De veiligheid garanderen 
tijdens publieke evenementen. 

5. Begeleiden 
Kwetsbare groepen (kinderen, 
scholieren, mensen met een 
beperking, …) veilig door het 
verkeer loodsen.

6. Preventief optreden
Geweldloze aanwezigheid om 
conflicten tussen personen te 
de-escaleren.

WAT DOET EEN 
GEMEENSCHAPSWACHT-
VASTSTELLER?

WAT DOET EEN 
GEMEENSCHAPSWACHT?

HOE HERKEN JE HEN?

Deze identificatiekaart hebben  
gemeenschapswachten altijd 
bij, op een zichtbare plaats. 

Gemeenschapswachten 
herken je aan hun paarse 
jas met dit logo.

Gemeenschapswacht-
vaststellers hebben 
daarnaast ook de band 
met het woord ‘vaststeller’ 
erop aan de rechtermouw.

Ook hun identificatiekaart 
toont een verschillende titel.

Het takenpakket van een gemeenschaps-
wacht-vaststeller ziet er net hetzelfde uit als 
dat van een gemeenschapswacht, met twee 
bijkomende bevoegdheden.

7. Vaststellen van feiten
Feiten die aanleiding kunnen 
geven tot het opleggen van een 
gemeentelijke administratieve 
sanctie (GAS-vaststellingen).

8. Vaststellen van inbreuken
Inbreuken op gemeentelijke 
retributiereglementen.

1. Informeren
Het veiligheidsgevoel 
van burgers verzekeren. 
Hen inlichten en helpen 
de weg veilig te gebruiken.

2. Sensibiliseren
Over veiligheid en 
criminaliteitspreventie.

3. Signaleren
Bevoegde diensten op de 
hoogte brengen van problemen 
i.v.m. veiligheid, milieu en het 
wegennet.

4. Toezicht houden
De veiligheid garanderen 
tijdens publieke evenementen. 

5. Begeleiden 
Kwetsbare groepen (kinderen, 
scholieren, mensen met een 
beperking, …) veilig door het 
verkeer loodsen.

6. Preventief optreden
Geweldloze aanwezigheid om 
conflicten tussen personen te 
de-escaleren.

WAT DOET EEN 
GEMEENSCHAPSWACHT-
VASTSTELLER?

WAT DOET EEN 
GEMEENSCHAPSWACHT?

HOE HERKEN JE HEN?

Deze identificatiekaart hebben  
gemeenschapswachten altijd 
bij, op een zichtbare plaats. 
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WELKOM

IN LIEDEKERKE

Noémie en Bram leerden we kennen tijdens 
de onthaaldag voor nieuwe inwoners, die 
tweemaal per jaar plaatsvindt. Tijdens de 
onthaaldag willen we nieuwe inwoners beter 
leren kennen en hen informatie geven over 
de gemeentelijke diensten. We spraken af op 
een leuk terrasje.

Waar komen jullie vandaan?
Bram: Ik kom uit Sint-Stevens-Woluwe. 
Noémie: Ik ben geboren en getogen in 
Liedekerke. Mijn familie woont al 6 generaties 
lang in Liedekerke.

Waarom heb je gekozen voor Liedekerke als 
woonplaats?
Bram: Eigenlijk ben ik de liefde gevolgd. Ik 
werk in Grimbergen en Noémie in Lennik. 
We zochten een plek waar woon-werkverkeer 
meeviel voor beide. 
Noémie: Liedekerke was geen must voor 
mij, maar toen er een appartementje in het 
centrum vrijkwam, was de keuze wel snel 
gemaakt. Bram rijdt maar een vijftal minuten 
langer dan voorheen.

Wat was je eerste indruk van Liedekerke?
Noémie: Ik ken Liedekerke heel goed, ik was 
vooral benieuwd wat Bram van Liedekerke 
ging vinden. Een van onze eerste dates was 
in het bos.
Bram: Ik vind het hier heel landelijk, er is 
veel natuur en groen. Het is hier veel rustiger 
dan waar ik voorheen woonde.

Wat is je favoriete/mooiste plek in 
Liedekerke?
Noémie: Dat vind ik een moeilijke vraag. Als 
tiener was de schaatsbaan op vrijdagavond 
sowieso mijn favoriete plek. Nu kan ik na 
mijn werk, tijdens het naar huis rijden, 

genieten van het uitzicht dat je over 
Liedekerke hebt vanop Ledeberg.
Bram: Ik zit heel graag op mijn terras bij 
mijn moestuintje. 

Wat vind je van het Likerts dialect?
Noémie: Mijn ouders hebben altijd in het 
mooi Nederlands tegen mij gesproken. Ik 
gebruik wel een paar woorden zoals ne 
foempel geven of verskipt.
Bram: Ik gebruik het Likerts zelf niet, maar 
als er iemand iets in het dialect zegt versta 
ik het wel.

Vul aan: Ik vind 
Liedekerke …
Bram: … rustig
Noémie: … maar toch 
vol leven

In Liedekerke zijn de 
mensen …
Bram: … vriendelijk
Noémie: … en toegankelijk
 
Dit vraag ik mij af over Liedekerke?
Noémie: Waarom zijn er 2 kerken in 
Liedekerke?
Dit is zo omdat er in Liedekerke twee 
parochiegemeenschappen zijn: Onze-Lieve-
Vrouw Boodschap en Sint-Niklaas. Pastoor 
Sven bedient beide gemeenschappen.
Bram: Is er een whiskyclub in Liedekerke?
Er is in Liedekerke (nog) geen whiskyclub. 
Je kan wel terecht bij Maltclan Whiskyclub 
Belgium vzw. Dit is de eerste whiskyclub in 
het Pajottenland.

Het was fijn om jullie beter te leren kennen, 
bedankt hiervoor!

Ben jij ook NIEUW IN 
LIEDEKERKE en heb  

je vragen? Stuur  
een mailtje naar  

welkom@liedekerke.be.

Noémie en Bram kwamen langs op 1770 Zomert
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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 op het 
gemeentelijke rioolstelsel. 

Momenteel loost deze straat het 
afvalwater en hemelwater gemengd in 
de langsgracht van de Bosbaan. Het is de 
bedoeling om het afvalwater te scheiden 
van het hemelwater zodat het afvalwater 

Bosbaa

Gasthuisstraat

niet langer in deze gracht terechtkomt. 
Een ingreep die zal bijdragen aan de 
zuiverheid van onze oppervlaktewateren. 

De riolerings- en wegeniswerken in 
de Bosbaan werden begin augustus 
opgestart. 

De riolerings- en wegeniswerken in 
de Gasthuisstraat werden begin juni 
afgerond. De straat is voorzien van 
een nieuw wegdek en een gescheiden 
riolering waarop de aanpalende 
woningen werden aangesloten. 
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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 
gemeentebestuur de opmerkingen 
van de bewoners onderzoeken en het 
ontwerp waar mogelijk 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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Femke  
De Dobbeleer
coördinator d’Opperstraat

DE ONTMOETING

Dag Femke, vanwaar je 
keuze voor Liedekerke?
Ik ben een geboren en 
getogen Liedekerkenaar: 
mijn ouderlijk huis bevindt 
zich hier, ik ging naar school 
in Knipoog, heb gevolleybald 
bij Daatmet en heb mijn 
jaren in Chiro Likert met veel 
plezier van begin tot einde 
uitgezeten. Mijn sociaal leven 

Wat houdt je job in? 
Als projectmedewerker 
Zorgzame Buurten ben ik 
een soort straathoekwerker 
van de buurt. Dat houdt 
in dat ik aanwezig zal zijn 
in het straatbeeld en dat 
buurtbewoners beroep op 
mij kunnen doen voor heel 
wat zaken betreffende het 
leefklimaat in de buurt. Dat 

is hier dan ook opgebouwd. 
Momenteel zit ik nog in het 
bestuur van Jeugdhuis Den 
Bokal en op vrijdagavond 
vind je mij meestal terug 
in Den Appel samen met 
(oud-)leiding en andere 
sympathisanten van Chiro 
Likert. Liedekerke is dus mijn 
hometown.

Begin 2021 lanceerde Vlaams minister van Welzijn Beke 
het idee van Zorgzame Buurten als toekomstmodel. Na 
de goedkeuring van project d’Opperstraat op 1 februari 
2022, begon lokaal bestuur Liedekerke met het treffen van 
voorbereidingen samen met Eerstelijnszone AMALO. Sinds 
1 juli is Femke De Dobbeleer gestart als coördinator van 
het project. Femke is 25 jaar en studeerde in 2020 af als 
criminoloog en postgraduaat rouw- en verliesconsulent. Ze 
werkte bijna twee jaar in de integrale jeugdhulp, om nadien 
de overstap te maken naar lokaal bestuur Liedekerke voor 
dit project. Samen met de buurtbewoners bekijkt zij wat 
d’Opperstraat nodig heeft om een zorgzame buurt te worden.
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maakt het zowel voor mij als 
voor hen zeer laagdrempelig, 
terwijl we er tegelijkertijd 
toch ook veel mee kunnen 
bereiken. 

Daarnaast vraagt de overheid 
ook cijfermaterialen, 
interpretaties en verslagen 
om de subsidies te staven. 
Op die manier valt na te gaan 
welke resultaten er geboekt 
zijn. 

Wat is Zorgzame Buurt 
d’Opperstraat? 
Een zorgzame buurt is 
een buurt waar mensen 
comfortabel in hun 
woning of vertrouwde 
buurt wonen, een buurt 
waar jong en oud elkaar 
kennen en helpen. De 
levenskwaliteit staat er 
centraal, voorzieningen 
en diensten zijn er voor 
iedereen toegankelijk. 
Iedereen voelt er zich goed 
en wordt geholpen, ongeacht 
de ondersteuningsbehoeften. 

Lokaal bestuur Liedekerke 
stelde zich destijds 
kandidaat met project 
d’Opperstraat. Dat omvat niet 
enkel de Opperstraat, maar 
ook de nabijgelegen straten: 
alle Zijwegen, Fabriekstraat, 
Vrijheidsstraat, Hoeksken, 
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Als project medewerker 
Zorgzame Buurten 

ben ik een soort 
straathoekwerker  

van de buurt.

'Een zorgzame  
buurt is nooit af. '

Rita Triest
Schepen van Welzijn  
en Sociale ZakenCathembaan, begin van de 

Meregrachtstraat, bovenkant 
van de Papenbergstraat 
en het kleine tussenstuk 
van de Molenstraat. Uit een 
vooronderzoek aan de hand 
van gemeentelijke cijfers en 
een kleine buurtbevraging 
komt naar voren dat de 
Opperstraat nood heeft 
aan een nieuw leven. De 
buurt bruiste ooit van 
energie met onder andere 
dancings, een cinema, tal 
van winkeliers en een groot 
gevoel van samenhorigheid. 

We willen de handelaars en 
buurtbewoners van deze 
buurt een handje toesteken 
om dit opnieuw te bereiken. 

Hoe begin je hieraan?
Er werd een grondige 
kwantitatieve 
buurtanalyse gevoerd, met 
cijfermaterialen gaande 
van de leeftijdscategorieën 
van buurtbewoners tot 
de luchtkwaliteit en de 
hoeveelheid groen in de 

buurt. Dit gaf ons al een 
bepaalde richting aan. 
We gingen vervolgens bij 
de buurtbewoners langs 
met een enquête om hun 
belangen naar voren te laten 
komen. Naast deze enquête 
hebben we de buurtbewoners 
uitgenodigd voor de officiële 
aftrap van het project: 
het buurtfeest. Naast het 

genieten van hapjes en 
drankjes, konden ook 
daar de buurtbewoners 
suggesties geven voor 
de buurt. Ze konden 
ook met hun vragen 
terecht bij verschillende 
diensten. De input die ik 
uit deze verschillende 

benaderingswijzen kreeg, 
bepalen welke richting we 
met ons project opgaan. 
Vanaf oktober dokteren we 
de plannen uit. 

Indien je vragen hebt over 
het project, aarzel niet om 
contact op te nemen:

Femke De Dobbeleer
femke.dedobbeleer@
liedekerke.be
0473 24 18 40
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2022 - 2023

VRIJE TIJD

Nieuwe 
seizoensbrochure 
UiTin1770
#UiTin1770 is een lichtbaken voor alle 
cultuur-, vrijetijds-, sport-, literatuur- … 
lovers van Liedekerke en daarbuiten. Licht 
uit en spots aan op ons vrijetijdsaanbod 
dat we bundelen in onze nieuwe brochure. 
Voel de warme gloed tijdens een opvoering 
van de lokale toneelgezelschappen. 
Steek je licht op tijdens een workshop 
of lezing. Ontmoet mekaar tijdens een 
voorlees- of oefenmoment in de bib. Leef 
je uit tijdens een circuittraining, laat je 

kinderen zich rot amuseren tijdens één 
van onze Vakantiekampen, de sinttocht, de 
halloweenwandeling …

Kom een brochure halen in het  
Vrijetijdshuis of raadpleeg ze online via  
www.liedekerke.be/seizoensbrochure.

Ontdek het volledige aanbod en koop tickets 
online via liedekerke.be/vrije-tijd.

Ticketverkoop 
UiTin1770 

gestart



33
#1770

02/10
Aperitiefconcert:  
‘100 Jaar Toots 
Thielemans’

28/12
Kerstfilm

17/11
Lezing ‘Faal angst 
bij kinderen en 
jongeren’

08 & 09/10
Familiedag:  
Week van  
het Bos’

10/12 
Soe Nsuki 
Stand-up comedy 

09/12: Kerstconcert  
met Johan Veugelers &  
Margriet en Celien Hermans

11/12 
Workshop kaartjes 
drukken met pastapers

19/11
Workshop  
ukelele

14 & 15/10
Lieven Scheire 
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Zet  
al maar  

in je  
agenda!
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Liedekerke en De Dendergalm:  
daar zit muziek in!

Zij zijn in het dagelijkse leven actief als 
leerkracht in het secundair onderwijs en het 
kunstonderwijs. Daarom kon de harmonie 
vorig jaar een overeenkomst ‘leren in 
alternatieve leercontext’ afsluiten met 
de stedelijke academie Ninove afdeling 
Liedekerke. Leerlingen van de academie 
kunnen er, binnen dit kader, voor kiezen om 
bepaalde vakken te volgen binnen de schoot 
van de harmonie.

De Dendergalm omvat een harmonieorkest 
en een jeugdorkest, die wekelijks repeteren 
op respectievelijk donderdagavond (20.00 

Lokaal bestuur Liedekerke en harmonie 
De Dendergalm uit Denderleeuw slaan de 
handen in elkaar om de cultuur van het 
harmonieorkest na vele jaren muzikale stilte 
opnieuw naar Liedekerke te brengen.

De Dendergalm werd opgericht in 1865 
en is daarmee de oudste vereniging in 
Denderleeuw. Ondanks haar respectabele 
leeftijd – 157 jaar jong – is de harmonie met 
haar 75 muzikanten en jeugdmuzikanten 
kerngezond. De voorbije jaren was de 
muziekvereniging telkens op de afspraak 
in Liedekerke voor het openspelen van de 
braderie Stationsstraat en van Kermis 
Opperstraat. De harmonie komt graag naar 
Liedekerke en dat heeft zo zijn redenen: 
ze mag er steeds rekenen op heel wat 
sympathie én een vijftiental muzikanten 
wonen of werken in Liedekerke, of zijn 
er geboren. Hieronder de dirigent, de 
onderdirigent en de secretaris.

De Dendergalm wordt muzikaal geleid door 
drie professioneel geschoolde muzikanten: 
Miguel Van Vaerenbergh (dirigent), Sander 
Kintaert (onderdirigent) en Wouter Van 
Isterdael (jeugddirigent). 

Liedekerkenaar én dirigent van De Dendergalm: 
Miguel Van Vaerenbergh

De Dendergalm tijdens een recent Lenteconcert
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Rudi Vranckx  
komt naar Liedekerke
Na de 11 novemberviering is Rudi Vranckx te 
gast in GC Warande voor een beklijvende lezing.
Rudi Vranckx volgt als oorlogsjournalist al 
ruim een kwarteeuw oorlogen en conflicten. 
Hij maakte documentaires voor Canvas: 
‘Tussen oorlog en leven’, ‘De eeuwige oorlog’, 
‘Bonjour Congo’, ‘De Vloek van Osama’, ‘IS in 
het vizier’, ‘De Nomaden’, ‘Vranckx’ … 
Hij schreef verschillende boeken, waaronder 
‘Oorlog om de geesten’, ‘Kleine Helden’, ‘Mijn 
kleine oorlog’ en ‘Een zomer als geen andere’. 
In deze lezing brengt Rudi verslag uit en 
geeft duiding bij grote wereldconflicten. Als 
actief oorlogsreporter zorgt hij steeds voor 
een heldere blik op de actualiteit.  
Tickets zijn gratis, reserveren gewenst via 
liedekerke.be/vrije-tijd

Programma 11 novemberviering 

09.30 uur Eucharistieviering
10.25 uur Hulde aan monument +  
 muzikale optocht naar 
 GC Warande (opgeluisterd 
 door Harmonie  
 De Dendergalm) 
10.50 uur speech burgemeester 
11.00 uur  Rudi Vranckx
Aansluitend drankje en hapje 
aangeboden door het gemeentebestuur

tot 22.00 uur, zaal De Vrede, Dorp, 
Denderleeuw) en zondagvoormiddag 
(10.30 tot 12.00 uur, foyer Den Breughel, 
Dorp, Denderleeuw). Geïnteresseerde 
Liedekerkenaren zijn welkom om eens 
een kijkje te komen nemen!

Wie graag met de Dendergalm wil 
meespelen of wat meer info wenst 
kan contact opnemen met dirigent 
Miguel Van Vaerenbergh (0486 73 24 
05) of secretaris Sofie Geeraerts (0486 
03 61 60), of een mailtje sturen naar 
secreteriaatdendergalm@gmail.com.

De dienst Vrije Tijd van lokaal 
bestuur Liedekerke werkte samen 
met de Dendergalm alvast een mooi 
najaarsprogramma uit in Liedekerke:

Zaterdag 1 oktober 2022 - 10.00 uur: 
opening Kermis Opperstraat en 
jaarmarkt, deelname aan de UiT-beurs

Vrijdag 11 november 2022 - 10.00 uur: 
opluisteren herdenking Wapenstilstand 

Donderdag 1 december - 20.00 uur –  
GC Warande: open repetitie voor 
geïnteresseerden uit Liedekerke

Zondag 8 januari 2023 – 11.00 uur – 
GC Warande: Nieuwjaarsconcert (zie 
seizoensbrochure)
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LikART zoekt jou!
LikART Kunstenpromenade 2023 is een 
tot de verbeelding sprekende tweedaagse 
in Liedekerke met een bonte verzameling 
kunstenaars langs een uitgestippeld 
parcours.

Dit kunstenparcours verdiende al zijn 
sporen tijdens een eerste editie in 2017 en 
een tweede ‘corona-light’ editie in 2021. 
Na de ‘lightversie’ kijken we nu uit naar 
het échte (kunst)werk op zaterdag 6 en 
zondag 7 mei 2023.

Hiervoor zijn we nog op zoek naar 
deelnemers. Zin om Liedekerke mee  
om te toveren tot één groot museum?  
Hoor jij het creatieve beestje fluisteren  
in je oor? We zoeken kunstenaars, dansers, 
fotografen, poëten, schilders, beeldhouwers, 
zangers, toneelspelers, cineasten of 
hobbyisten … Beeldende kunst, muziek, 
theater, zang, schilder kunst, illustratie, 
beeldhouwen, video-art, grafiek, keramiek, 
dans, poëzie, foto grafie, installaties, 
glaskunst, graffiti, film, ambachten, 
collage, textiel … een combinatie, iets 
tussenin, of iets compleet anders … Jij of je 
vriendengroep, met je klas of vereniging …

Meld je aan en kom naar buiten met jouw 
talent! (inschrijven voor 31 oktober 2022)

Meer info via liedekerke.be/likart2023 

Volg ons- op d & F

 

'Liedekerke ademt cultuur. 
Met LikART 2023 zorgen wij 

opnieuw voor een onvergetelijk 
weekend waarin je  
kunst en cultuur in allerlei vormen 
kan ontdekken en beleven.
Bij deze doe ik een warme oproep 
aan cultuurminnend Liedekerke, 
zowel jong als oud: doe en beleef 

mee en word deel van de grote 
LikARTfamilie!'

Hans Eylenbosch
Schepen van 

Cultuur
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Oproep denkgroep LikART

Ben je al ingeschreven als LikART-
deelnemer en denk je ook graag mee 
na over het ruimere plaatje, zoals de 
algemene organisatie van LikART 
Kunstenpromenade?

Ben je niet echt een ‘actieve’ kunstenaar 
maar werk je wel graag mee in een 
team om de kunst- & cultuurbeleving in 
Liedekerke verder op de kaart te zetten?

Sluit je dan aan bij de LikART-denkgroep! 
Naar aanloop van de Kunstenpromenade 
komen we drie keer samen. Bedoeling is 
een goede mix te vinden in deze groep 
van inwoners, medewerkers van het 
lokaal bestuur, deelnemende kunstenaars, 
verenigingen en alle mogelijke 
belanghebbenden bij het project.

Elk engagement of kleinste inbreng 
is waardevol! Wees dus zeker welkom 
om eens te komen luisteren, mee te 
brainstormen en ideeën te delen. Ook 
input via mail (likart@liedekerke.be) is 
welkom!

De denkgroepvergaderingen gaan door 
op maandagen in de cafetaria van GC 
Warande op
• 17/10/2022  20.00 uur
• 16/01/2023 20.00 uur
• 27/03/2023 20.00 uur

Graag vooraf een seintje als we jou mogen 
verwelkomen via likart@liedekerke.be.

Sportcafetaria 
in BOKAAL zoekt 
gemotiveerde uitbater 
(M/V/X)
Heb je een passie voor sport en/of horeca?
Ben je ondernemend en heb je een oog voor 
zaken? Ben je een sociaal dier?

Wij bieden een volledig ingerichte 
infrastructuur (café + terras) en mogelijkheid 
tot het plaatsen van drankautomaten aan 
interessante huurvoorwaarden en vrij van 
drankenleverancier.  

Voorwaarden zijn bespreekbaar. Heb je 
interesse? Laat ons iets weten via  
sport@liedekerke.be.
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LikART blikt terug
Ondertussen flashen we nog even back naar enkele ervaringen 
van deelnemers en bezoekers uit de vorige editie van 2017. 
Beam me up, Scotty!

Ik heb zeer positieve reacties en veel belangstelling 
gekregen van de bezoekers. 
De combinatie van beeldende kunst, podiumkunsten 
en workshops was een geslaagd aanbod. 
Gefeliciteerd met het geslaagde initiatief. Hopelijk 
komt er nog een vervolg in de toekomst.

Jan Clement  
deelnemende kunstenaar 

Bedankt voor de uitnodiging en kans om mee te 
werken aan LikART. Ik heb veel positieve feedback 
gekregen van mensen. Proficiat voor de organisatie!

Karolien Timmermans  
deelnemende kunstenaar 

Wat een leuke namiddag hadden 
we!!! Wat een mooie kunstwerken 
zagen we. Hoe konden de kids zich 
uitleven in de workshop die geleid 
werden door heel enthousiaste 
mensen. Hoe grappig was het om 
het toneelgezelschap het stuk ‘Bij 
de huisarts’ te zien uitvoeren ... Heel 
geslaagd event 😊🙂😊🙂😊🙂👌

Vanessa Van de Wiele 
bezoeker 
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Buitengewoon!!!  
Graag volgend jaar opnieuw LikART!

Heidi Vasseur  
bezoeker

Veel activiteiten, verscheidenheid, en 
wat een bruisende creativiteit. Veel 
promotiemateriaal, gebruik van sociale 
media, bereikbare contactpersonen, zeer 
tevreden met de ruime aangeboden 
locatie. Dank u! Het was heel leuk om 
deel te nemen en heel inspirerend om 
rond te gaan langs het parcours.

Isabelle Cortens  
deelnemende kunstenaar

Met een 400-tal bezoekers was LikART 
voor ons een groot succes. Onze locatie, de 
binnenkoer van Op ‘t Hof, bleek de ideale plek 
om onze verschillende activiteiten (muziek, 
theater en grime) samen te brengen in een 
gezellige sfeer. Door deze combinatie van 
verschillende activiteiten konden wij een 
breed publiek aanspreken.

Toneelkring De Waag  
deelnemende vereniging

Jouw artistieke vingers 
beginnen nu toch wel te 
kriebelen?

Schrijf je snel in via  
liedekerke.be/likart2023 (ten 
laatste op 31 oktober 2022) of vertel 
het voort aan je creatieve nonkel, 
fleurige Facebookvriend of  
bonte bomma. 
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NIEUWS

Gespot in de bib
Hoe zit het nog met de bezoekers in de bib? Benieuwd wie deze zomer de hitte heeft 
getrotseerd om te komen vertoeven in de bibliotheek?

Enkele bezoekers trokken onze aandacht en verdienen het om even speciaal vernoemd te 
worden. Het is misschien geen dag van de klant, maar we willen toch even zeggen dat we 
jullie allemaal erg dankbaar zijn voor jullie trouwe bezoeken!

3. Norma 
Deze opgewekte vrijwilligster 
komt elke week verschillende 
keren helpen in de bibliotheek. 
Norma is een ijverige werkbij 
die ook graag een praatje slaat 
met de bibbezoekers. Een echte 
onmisbare aanwinst in de bib!

4. Timoer 
Deze jongen komt vaak naar de 
bib met zijn broertje. Hij vindt 
het leuk om in de stoeltjes in de 
bib strips en boekjes te lezen 
en leent er ook verschillende 
uit om zich thuis verder te 
verdiepen in de leeswereld.

5. Mama Mieke met Merel, 
Amber en Olivia
Deze toffe meisjes komen 
geregeld naar de bib en 
deze keer met de missie om 
een voorraadje boeken in te 
slaan voor hun aankomende 
vakantieplannen. (Zo blijft het 
ook wat rustiger tijdens de lange 
autorit 😊)

1. Hugo 
Hugo komt regelmatig naar de 
bib. Hij leest hier De Tijd, zodat 
hij op de hoogte kan blijven van 
de financiële actualiteit. Hij komt 
ook graag om gelijkgestemden 
te ontmoeten en dit al 
verschillende jaren.

2. Danielle (links) en Madeleine (rechts) 
Deze twee interessante dames zijn de 
oprichtsters van de wekelijkse breiclub in de 
bib. Zij komen al vijf jaar lang elke vrijdag 
samen. Soms zijn ze wel met acht! Elke 
keer maken ze het gezellig met koffie en 
versnaperingen.



41
#1770

NIEUWS
6. Lisa 
Lisa is momenteel aan 
het blokken voor enkele 
herexamens. Tijdens deze 
periode komt de stille 
ruimte van de bib perfect 
van pas.

7. Mama Lauren met Shelton 
en Shanaël 
Deze vriendelijke mama kwam  
haar twee kindjes inschrij ven 
voor een weekje Vakantie-
kampen. Shelton en Shanaël 
hadden er duidelijk al zin in.

Enkele cijfers ter illustratie:
Er nemen gemiddeld 650 leerlingen 
per schooljaar deel aan de educatieve 
klasbezoeken (voor het 1ste tot het 6e 
leerjaar). Per klas organiseren we een 
rondleiding op maat (zoals een zoektocht, 
digitaal spel …) om de bibliotheek beter te 
leren kennen.

Vanaf oktober brengen we 40 boeken-
pakketten voor kleuters in omloop naar  
5 verschillende scholen voor 27 
verschillende klassen. Maandelijks krijgt 
elke klas een nieuwe boekentrolley met  

15 boeken. Vrijwilliger Gilbert zorgt dat 
alles op wieltjes loopt.

In de jeugdboekenmaand maart 
organiseren we 21 lezingen door  
7 verschillende auteurs of illustratoren. 
Maar liefst 945 leerlingen uit het lager en 
secundair nemen deel. 

Voor het project ‘Leeshotspots in 1770’ 
installeerden we in enkele Liedekerkse 
scholen 4 heuse ‘schoolbibliotheken’. 
Deze herbergen minstens 400 boeken per 
school. 

de Liedekerkse scholen

650 
leerlingen

40 
boeken-

pakketten
voor kleuters

4 
lees-

hotspots 27 
klassen

21 
lezingen

September … Dat ruikt, smaakt en voelt als ‘terug naar school’. 

Naast onze trouwe ‘reguliere’ klanten genieten ook heel wat leerlingen en leerkrachten 
van ons aanbod.
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BEWEGEN

Beginnersgroep Tai Chi
Start 1 september 2022 
BOKAAL
90 euro

Zorg voor je eigen fysieke, 
emotionele en mentale 
gezondheid door te starten 
met Tai Chi (taijiquan), de 
Chinese bewegingskunst 
die voor (bijna) iedereen 
toegankelijk is. Ontdek 
hoe ontspanning kracht 
ontwikkelt.
http://www.taichi
vereniging  liedekerke.be

BEWEGEN

S-Sport aquagym
Start woensdag 7 
september 2022 (behalve 
schoolvakanties)
11.30 - 12.30 uur
Zwembad
75 euro (nieuwe leden 
- najaar 2022, incl. 
verzekering)

Aquagym voor actieve 
50-plussers
rita.vanvaerenbergh@
skynet.be   
0479 91 99 97

BEWEGEN

S-Sport krolf
Start woensdag 7 
september 2022 (behalve 
schoolvakanties)
14.00 uur
Pastoriepark

Krolf voor actieve 
50-plussers
carla.triest@gmail.com 
0477 71 01 99

BEWEGEN

S-Sport gymnastiek
Start vrijdag 9 
september 2022 (behalve 
schoolvakanties)
11.30 - 12.30 uur
BOKAAL - gevechtsportzaal
82 euro (nieuwe leden 
- najaar 2022, incl. 
verzekering)

Gymnastiek voor actieve 
50-plussers
rita.vanvaerenbergh@
skynet.be
0479 91 99 97

BEWEGEN

S-Sport Hatha yoga
Start woensdag 14 
september 2022 (behalve 
schoolvakanties)
20.00 - 21.00 uur
BOKAAL - gevechtsportzaal
40 euro (nieuwe leden 
- najaar 2022, incl. 
verzekering)

Hatha Yoga (i.s.m. REBELLE 
Liedekerke): Hebt u een job 
die veel spanning met zich 
meebrengt of kent u een 
druk huiselijk leven? 
Dan is hatha yoga een 
populaire methode om 
die spanningen de baas 
te blijven. Dankzij deze 
ontspannende sport blijf 

je op elke leeftijd in goede 
conditie! S-Sport Liedekerke 
geeft korting aan houders 
van Vrijetijdskompas.
rita.vanvaerenbergh@
skynet.be
0479 91 99 97

LEZING

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

Een kind kan soms heel 
druk zijn. Druk in het 
gedrag of druk in het hoofd. 
Dat maakt het moeilijk om 
bijvoorbeeld in te slapen, 
rustig huiswerk te maken 
of rustig te spelen. Carla 
Jacobs werkt samen met de 
Gezinsbond en 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. Event met 
partner: Huis van het Kind
huisvanhetkind@
liedekerke.be

BEWEGEN

Disciplineschaatsen op 
het ijs
Zaterdag 17 september 2022
10.00 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
6,75 euro (tickets online 
aan te kopen)

Heb je al een reeks 
initiatielessen gevolgd 
en wil je proeven van 
verschillende disciplines 
die het schaatsen te 
bieden heeft? Op zaterdag 

AGENDA
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17 september 2022 van 
10.00 tot 12.00 uur geven 
Kunstschaatsclub Heuvel-
kouter, IJshockey club Lions 
Liedekerke, Snelschaatsclub 
Heuvel kouter en Extreme 
Ice Skaters een initiatie. 
Voorwaarde is dat je 
zelfstandig kan schaatsen.
liedekerke@ 
sport.vlaanderen

GROEN

Beheerwerken Liedekerke
Zondag 18 september 2022
Zondag 16 oktober 2022
Zondag 20 november 2022
Zondag 18 december 2022
08.30 uur

In een ongedwongen 
sfeer en onder leiding van 
conservator Marc Michiels 
werken onze vrijwilligers 
elke derde zondag van de 
maand in de voormiddag 
samen om de biodiversiteit 
in Liedekerke te versterken. 
Via deze laagdrempelige 
activiteit treed je toe tot de 
kern van onze afdeling.
marcusmichiels@telenet.be

BEWEGEN

Schaatsen met het gezin
Zondag 18 september 2022 

10.00-12.00 uur 
14.00-17.00 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
8 euro (tickets online aan 
te kopen)

Kom gezellig schaatsen 
met de kinderen. Wij 
toveren de piste om in een 
heus glij- en schaatsdorp 
en zorgen voor de 
nodige schaatsdiertjes, 
schaatsrekjes, sleetjes ...  
Zorgen jullie voor de rest?
liedekerke@ 
sport.vlaanderen

BEWEGEN

Initiatie ijsdansen  
voor beginners en 
gevorderden
Start dinsdag 20 september 
2022
19.45 uur
Sport Vlaanderen 
Liedekerke
67,50 euro/10 lessen 
(betaling vooraf via de 
webshop)

Reeks van 10 lessen voor de 
beginnende of gevorderde 
ijsdanser. Om 19.00 uur 
starten de gevorderden, 
om 19.45 uur starten de 

beginners. Inschrijven doe 
je door een mailtje te sturen 
naar ins.liedekerke@sport.
vlaanderen
ins.liedekerke@sport.
vlaanderen

BEWEGEN

IJsgewenning en initiatie 
voor kleuters en kinderen
Start woensdag  
21 september 2022
12.30 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
6,75 euro/beurt
Op woensdagmiddag 
van 12.30 tot 13.15 uur of 
zaterdagvoormiddag van 
10.00 tot 10.45 uur zijn er 
initiaties voor kinderen tot en 
met 7 jaar. Voor deze lessen 
kan je het ganse seizoen 
doorlopend inschrijven door 
een mailtje te sturen naar 
sophie.vanoverschelde@
sport.vlaanderen en/of 
liedekerke@sport.vlaanderen. 
liedekerke@sport.vlaanderen
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JEUGD

3-daagse theaterworkshop 
voor de jeugd
Vrijdag 23 t.e.m.  
zondag 25 september 2022
GC Warande
15 euro

Jong Gewaagd organiseert 
dit theateratelier voor de 
jeugd vanaf 10 jaar. Proef 
tijdens dit weekend van 
het theaterleven en acteer 
op het einde mee in een 
fantastisch toonmoment 
met publiek.
jong.gewaagd@gmail.com

BELEVEN

Kermis De Kikker
Van vrijdag 30 september 
t.e.m. zondag 2 oktober 2022
21.00 uur
Binnenkoer Gemeentehuis

Kermis De Kikker is 
opgericht door Chiro 
Liedekerke en is begonnen 
als een lokale Chirofuif. 

Intussen is het evenement 
uitgegroeid tot een 
3-daags evenement dat 
onlosmakelijk verbonden 
is met de jaarlijkse Kermis 
Opperstraat. 3 dagen 
lang kan er in de tent op 
de binnenkoer van het 
gemeentehuis gefeest en 
gefuifd worden. Zorg dat je 
aanwezig bent op dit niet te 
missen evenement!
info@chiroliedekerke.be

TENTOONSTELLING

Cinema Likert
Van zaterdag 1 oktober 
2022 t.e.m. maandag  3 
oktober 2022
GC Warande
gratis

Terug naar de tijd van 
Cinema Boudewijn, 
Cinema Palace en Cinema 
Churchil. Doorlopend 
filmpjes gemaakt door 
dorpsgenoten en expo van 
oude filmaffiches uit de 

tijd van toen. De topper 
voor Likert: 'Te voet door 
Liedekerke' en 'Spoor 3'. 
Iedereen welkom voor een 
hapje en een drankje.
https://www.heemkring
liedekerke.be/

BEWEGEN

Anti-katerloop
Zondag 2 oktober 2022
10.00 uur
Kruispunt Opperstraat/
Pamelsestraat
gratis

Op de zondagochtend van 
het kermisweekend staan 
de sportfanaten net dat 
tikkeltje minder fris aan 
de start van deze jogging. 
Met een opkikker van 
formaat start je hier jouw 
kermiszondag. Liekerk 
Jogging Team biedt de 
keuze uit 2 afstanden: 5 of 
10 kilometer en een kidsrun 
voor de allerkleinsten.
sport@liedekerke.be

BEWEGEN

Initiatie ijsschaatsen voor 
kinderen vanaf 8 jaar en 
volwassenen
Start zaterdag  
24 september 2022
10.00 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
90 euro/10 lessen (betaling 
vooraf via de webshop)

Op zaterdagvoormiddag 
van 11.00 tot 12.00 uur 
organiseren we tweemaal per 
seizoen een 10-lessenreeks 
initiatie ijsschaatsen voor 
beginnelingen vanaf 8 jaar. 
liedekerke@sport.vlaanderen
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CONCERT

Aperitiefconcert:  
100 jaar Toots Thielemans
Zondag 2 oktober 2022
11.00 uur
GC Warande
8 euro

Mondharmonicaspeler 
Steph Van Uytvanck en 
pianovirtuoos Tars Lootens 
hadden het voorrecht om 
met Toots Thielemans 
samen te werken. In 
deze voorstelling eren 
ze de maestro met eigen 
interpretaties van de songs 
die Toots zo graag speelde. 
‘Be yourself, no more, no 
less’. En dit is precies wat 
er op het podium gebeurt, 
met een dikke en dankbare 
knipoog naar die grote 
meneer.
uit@liedekerke.be

JEUGD

Luistervinkjes
Zaterdag 8 oktober 2022
Zaterdag 12 november 2022
Zaterdag 10 december 2022
11.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Kom naar de bib met je 
(klein) kinderen en laat ze 
genieten van een prachtig 
verhaal, gebracht door 
één van onze voorlees-
vrijwilligers. Als klap op 
de vuurpijl knutselen we 
samen (met hulp van de 
(groot)ouders) aansluitend 
iets moois. Raadpleeg de 
Facebookpagina van de 
bibliotheek voor de juiste 
data en thema's.
bibliotheek@liedekerke.be

BELEVEN

Familiedag 'natuur en fun'
Zondag 9 oktober 2022
13.00 uur
Liedekerkebos - ingang 
Schelfhoutstraat
gratis

Na de succesvolle editie 
van 2021 geven we er 
dit jaar een extra lap 
op! Kom tijdens het 
Weekend van het Bos naar 
Liedekerkebos en geniet 
van tal van activiteiten! Je 
zal er kunnen klimmen, 
wandelen, knutselen en 
spelen naar hartenlust. 
Luister je liever naar de 
magische bosverhalen? Het 
kan allemaal! Tegelijkertijd 
geniet je van een gezonde 
portie boslucht!
sport@liedekerke.be

LEZING

Word je eigen slaapcoach
Dinsdag 11 oktober 2022
19.30 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Ben je de slapeloze 
nachten ook beu? Heb je 
nood aan meer energie 
en advies zonder oordeel? 
Slaapcoach Tina Pollet 
staat voor je klaar. Tijdens 
deze workshop ga je als 
ouder samen met haar 
aan de slag. Ze geeft info 
over hoe slapen werkt en 
kijkt dan op maat wat 
werkt voor jou en jouw 

kind en op welke aspecten 
je slaapverbetering kan 
aanbrengen.
huisvanhetkind@
liedekerke.be

PODIUM

Lieven Scheire: Artificiële 
intelligentie (A.I.) - try-out
Vrijdag 14 en zaterdag 15 
oktober 2022
20.00 uur
GC Warande
16 euro

Wat is dat nu eigenlijk, die 
Artificiële Intelligentie? 
Maar vooral: wat is het 
niet? Zijn het computers 
die kunnen denken zoals 
wij? Neen, nog lang niet, en 
misschien wel nooit. Maar 
A.I. geeft computers en apps 
wel vaardigheden die ze tot 
nu toe nooit gehad hebben: 
gezichten herkennen, 
voorwerpen benoemen, 
menselijke taal begrijpen 
en ook spreken, tot zelfs het 
voorspellen van menselijk 
gedrag. Event met partner: 
Jeroen Events
uit@liedekerke.be

©
Je

lle
 V

er
m

ee
rs

ch



46
#1770

EETFESTIJN

Footlunch
Zondag 16 oktober 2022
12.00 uur
Kantine VK Liedekerke

Footlunch met nadien 
bijwonen wedstrijd eerste 
ploeg van VK Liedekerke
www.vkliedekerke.be

LEREN

Aanleren van allerlei 
handwerktechnieken
Maandag 17 oktober 2022
Maandag 7 november 2022
Maandag 28 november 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.
gvaeyens@skynet.be

JEUGD

Dag van de jeugdbeweging 
Vrijdag 21 oktober 2022
15.00 uur
JH Den Bokal
gratis

Op ‘Dag van de 
Jeugdbeweging’ tonen 
we dat we trots zijn op 
onze jeugdbewegingen. 
Kinderen en jongeren 
brengen er een groot deel 
van hun vrije tijd door en 
maken er vrienden voor het 
leven. Op deze dag zetten 
we alle jeugdbewegingen 
en hun leden in de kijker. 
Ook in Liedekerke willen we 
deze feestdag vieren! Kom 
naar onze afterschool in JH 

Den Bokal en geniet van 
een namiddag en avond vol 
plezier!
jeugd@liedekerke.be

LEZING

Het luisterspel, unieke 
kunstvorm die het zien 
uitschakelt
Dinsdag 25 oktober 2022
19.30 uur
GC Warande - cafetaria

Wie herinnert zich nog de 
tijd toen de ganse familie 
voor het radiotoestel zat 
om naar het wekelijkse 
luisterspel te luisteren? 
Tijdens deze lezing 
krijgen wij een overzicht 
van de geschiedenis 
van het luisterspel te 
horen, geïllustreerd met 
authentieke fragmenten van 
luister spelen en kunnen we 
illustratiemateriaal bekijken.
https://www.heemkring
liedekerke.be/

JEUGD

Halloweentocht
Vrijdag 28 oktober 2022
18.00 uur
BOKAAL
gratis

Op 28 oktober wordt er 
gespookt in de straten van 
Liedekerke. Maak je klaar 
voor een halloweentocht 
waar griezelen, sidderen 
en beven centraal staan. 
Tijdens deze spannende 
avondwandeling vol 
griezels, kom je ook leuke 
kraampjes tegen waar je 
even kan bekomen met een 
hapje en een drankje. Durf 
jij het aan? 
jeugd@liedekerke.be
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BEWEGEN

Schaatsen met het gezin
Zaterdag 29 oktober 2022
10.00 uur
Sport Vlaanderen 
Liedekerke
8 euro (tickets online aan 
te kopen)

Kom gezellig schaatsen 
met de kinderen . Wij 
toveren de piste om 
in een heus glij- en 
schaatsdorp enzorgen voor 
de nodige schaatsdiertjes, 
schaatsrekjes, sleetjes ...  
Zorgen jullie voor de rest?
liedekerke@ 
sport.vlaanderen

BEWEGEN

Paddenstoelenwandeling 
in Liedekerkebos
Zondag 30 oktober 2022
09.45 uur
Ingang Liedekerkebos

We gaan op zoek naar 
paddenstoelen in het 
Liedekerkebos. Hans 
Vermeulen -een echte 
paddenstoelenspecialist- 
leidt ons rond.
peter_de_somer@telenet.be

EETFESTIJN

Eetfestijn VK Liedekerke
Van zondag 30 oktober 
2022 t.e.m. dinsdag 1 
november 2022
Kantine VK Liedekerke

Eetfestijn t.v.v. VK 
Liedekerke. 
www.vkliedekerke.be

DANSVOORSTELLING

Christus Koning
Zaterdag 5 november 2022
19.00 uur
GC Warande

Tijdens het Christus 
Koningsfeest geven 
onze leden het beste 
van zichzelf. Dansjes, 
mopjes, drank en kleine 
versnaperingen ... alles 
komt aan bod. Jaarlijks 
(dans)optredens van onze 
leden en leiding.
info@chiroliedekerke.be

BEWEGEN

Voetbaltalentendag
Woensdag 9 november 2022
Velden VK Liedekerke
gratis

Heb je de voetbalmicrobe 
te pakken? Kom dan zeker 
langs om je voetbalkunsten 
te tonen en je eventueel 
aan te sluiten bij een 
warme familiale club die 
zowel op provinciaal als 
gewestelijk niveau speelt.
www.vkliedekerke.be



48
#1770

LEZING

Oorlogen en problemen van 
onze tijd
Vrijdag 11 november 2022
11.00 uur
GC Warande
gratis

In deze lezing brengt Rudi 
verslag uit en geeft duiding 
bij grote wereldconflicten. 
Als actief oorlogsreporter 
zorgt hij steeds voor 
een heldere blik op de 
actualiteit. Hij maakt een 
vlijmscherpe analyse van 
een nieuwe wereld en 
tekent het toekomstbeeld 
van onze mondiale 
samenleving. We mogen 
vooral niet wegkruipen in 
de bunkers van angst voor 
elkaar.
uit@liedekerke.be

LEZING

Faalangst bij kinderen en 
jongeren
Donderdag 17 november 2022
19.30 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Misschien heb je je zoon 
of dochter wel al eens 
horen zeggen ‘ik kan 
het niet’ of ‘ik ben niets 
waard’. Je merkt dat het 
zelfbeeld van jouw kind 
niet meer is wat het ooit 
was. Wat kun je doen als 
ouder als je vaststelt dat 
je kind faalangst heeft? 

Vanessa Lauwers werkt 
samen met Zitdazo vzw, 
is kind- & jongerencoach, 
trainer en zaakvoerder bij ’t 
Zonnekind. Zij helpt graag 
kinderen en jongeren terug 
in hun eigen kracht te 
zetten. Event met partner: 
Huis van het Kind
huisvanhetkind@
liedekerke.be

THEATER

Wanda's bonte was
van vrijdag 18 t.e.m. 
zaterdag 26 november 2022
GC Warande
11 euro

Wanda zit een 
gevangenisstraf uit. Ze 
krijgt nu haar laatste kans 
om vroeger vrij te komen. 
Voorwaarden: een job 
hebben, deze een maand 
houden en onberispelijk 
door het leven gaan. Wanda 
is vastbesloten om haar 
laatste kans met beide 
handen te grijpen en 
probeert een wasserette 
te ‘pimpen’ en zo nieuwe 
klanten te werven. Dit alles 
leidt tot knotsgekke en 
hilarische situaties.
https://www.
verenigdliedekerke.be/

WORKSHOP

Workshop ukelele
Zaterdag 19 november 2022
15.00 uur

Vrijetijdshuis
10 euro

Een ukelele lijkt op een 
gitaar, maar dan veel 
kleiner, en met maar 4 
snaren. We leren enkele 
basisakkoorden, hoe we 
onze vingers moeten 
zetten, hoe we het 
instrument vasthouden 
en hoe we met de snaren 
omgaan. Zo kunnen we 
al snel eenvoudige (pop)
liedjes spelen. De ideale 
kennismaking met een 
snaarinstrument, waarna 
je zeker meer wil leren! 
Je voelt snel hoe leuk het 
is om een liedje te leren 
spelen en je favoriete songs 
mee te kunnen zingen!
uit@liedekerke.be

DIY

Natuurafdruk in 
kleiservies (lessenreeks)
Maandag 21 november 2022 
Maandag 28 november 2022 
Maandag 5 december 2022
19.30 uur
GC Warande
75 euro

Je leert op een eenvoudige 
manier een kom of 
schaal in klei maken. We 
personaliseren het servies 
door planten, bloemen 
of stempels in de klei 
te drukken. De creaties 
worden na het drogen 
gebakken, vervolgens 
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voorzien de cursisten ze 
van een kleur of tekening. 
In de laatste les leer je 
hoe je je servies glazuurt. 
Daarna wordt alles nog 
eens gebakken en is je 
servies klaar. Inbegrepen: 
klei voor max. 4 kommen/
schalen, glazuur, 
gereedschap, drankje en 
koekjes. 
uit@liedekerke.be

BEWEGEN

Wandelen met Erik in de 
Pamelse Meersen
Zondag 27 november 2022
13.45 uur
Parking aan kruising 
Denderstraat en Driesstraat

We gaan met Erik op 
wandel in en rond de 
Pamelse Meersen. Dit 
stukje natuur ligt in 
het grensgebied van 
Liedekerke, Pamel en 
Okegem.
peter_de_somer@telenet.be

LEZING

Waar komen onze 
familienamen vandaan?
Dinsdag 29 november 2022
19.30 uur
GC Warande - cafetaria
gratis

Professor Magda Devos 
gaat in op de grote 
verscheidenheid in ons 

familienamenlexicon en 
op de moeilijkheden die 
we ondervinden om de 
oorspronkelijke betekenis 
van familienamen bloot 
te leggen. De spreekster 
zal het ook hebben over 
de betekenis van een 
aantal in de streek courant 
voorkomende familienamen. 
heemkringliedekerke@
gmail.com

JEUGD

Sinttocht
Zondag 4 december 2022
9.00 uur
Liedekerke
gratis

Op 4 december doet 
Sinterklaas zijn intrede 
in Liedekerke met paard 
en kar. Doorheen de 
verschillende straten 
maakt hij met zijn pieten 
een tocht van 20 km. Zo 
probeert hij zoveel mogelijk 
kinderen te bezoeken! 
jeugd@liedekerke.be

LEZING

Dokter Google: vriend of 
vijand?
Donderdag 8 december 2022
19.30 uur
CM Liedekerke
7 euro

Als de coronacrisis ons 
iets heeft geleerd is het 

dit: op het internet doen 
verschillende theorieën 
de ronde en het is soms 
moeilijk om het kaf van 
het koren te scheiden. 
Wat is waar, wat niet? 
Wie moet je geloven, wie 
niet? Waarom moet je 
niet alle zogenaamde 
wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten voor 
waar aannemen? In deze 
infosessie verneem je hoe 
je het best omgaat met 
gezondheidsinformatie die 
je op het internet vindt.
gezondheidenparticipatie.
vlaamsbrabantbrussel@
cm.be

CONCERT

't Gezelligste kerstconcert
Vrijdag 9 december 2022
20.00 uur
GC Warande
29 euro

Bij de gezelligste tijd van 
het jaar hoort ook een 
feestelijk kerstconcert 
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met bekende en 
hartverwarmende liedjes. 
Onder begeleiding van 
een liveband brengen 
Johan Veugelers, Margriet 
en Celien Hermans een 
avondvullend, uniek 
kerstconcert vol heerlijke 
kerstliedjes en nostalgische 
nummers. Event met 
partner: Jeroen Events
uit@liedekerke.be

COMEDY

Soenami
Zaterdag 10 december 2022
20.00 uur
GC Warande
18 euro

Comédienne Soe Nsuki 
laat zich in haar nieuwe 
zaalshow ‘SOENAMI’ van 
haar eerlijkste kant zien. 
Laat je overspoelen door 
mopjes over de backstage 
van de tv-wereld, leven als 
millennial dertiger, racisme 
en waarom je nooit iemand 
met een bolhoed mag 
vertrouwen. Een ideale feel 
good comedyshow. Soe ken 
je misschien ook als jurylid 
in ‘De Slimste Mens ter 

Wereld’ of als zonnetje van 
Vlaanderen Vakantieland 
en verschillende andere 
televisieprogramma's.
uit@liedekerke.be

DIY

Kaartjes drukken met een 
pastapers
Zondag 11 december 2022
10.00 uur
Vrijetijdshuis
25 euro

De ideale workshop 
om kennis te maken 
met druktechnieken. 
Jonas bouwde een 
pastamachine om tot 
een kleine drukpers. De 
pastapers is bruikbaar voor 
verschillende technieken 
zoals monotype, 
drogenaald, kartonnage 
en doordruktechniek. 
Tijdens deze workshop 
experimenteer je 
met kartonnage, een 
eenvoudige techniek 
waarmee je snel resultaten 
boekt. Je creaties kan 
je nadien gebruiken als 

wenskaart, uitnodiging of 
als decoratie. Event met 
partner: Avansa
uit@liedekerke.be

EETFESTIJN

Footlunch
Zondag 18 december 2022
12.00 uur
Kantine VK Liedekerke

Footlunch met nadien 
bijwonen wedstrijd eerste 
ploeg van VK Liedekerke.
www.vkliedekerke.be

JEUGD

Kerstfilm
Woensdag 28 december 2022
14.30 uur
GC Warande
2 euro

Zin om even te bekomen 
van al dat gefeest tijdens 
de kerstvakantie? Neem 
een dekentje, kussentje, 
knuffel … mee en kruip 
gezellig bij elkaar om 
te genieten van onze 
kerstfilm. Benieuwd welke 
film er op het groot scherm 
afgespeeld zal worden? 
Dat laten we volledig aan 
jullie over! Op de website 
en Facebookpagina zullen 
we enkele weken voor 
de kerstvakantie een 
stemmingsronde lanceren. 
jeugd@liedekerke.be
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WIJNHUIS OINOS LIEDEKERKE

Tickets 

€11

Jeugdtheater 
JOng MOtoen  

    DE

           KKleineleine  PPrinrinss

GC WARANDE LIEDEKERKE

EEN FAMILIEMUSICAL

NAAR  Antoine
de Saint Exupéry
REGIE & BEWERKING   
Nele Kintaert

info & reservatie:
info@demotoen.be
www.demotoen.be

053 68 18 51

Donderdag 27 okt 2022 om 20.00 uur

Vrijdag 28 okt 2022 om 20.00 uur

Zaterdag 29 okt 2022 om 20.00 uur

Zondag 30 okt 2022 om 15.00 uur
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HIEP HIEP HOERA

Cloots Willy  De Ridder Lucia
Rozenlaan 19
Gehuwd te Merchtem op 23 juni 1972

Van de Gucht Lodewijk  Van Ginderdeuren Irène
Lindestraat 36
Gehuwd te Liedekerke op 8 juni 1962

Wyns Jean  De Strijcker Godelive
Heuvelkouterweg 3-0013
Gehuwd te Borchtlombeek op 9 juni 1972

De Craim Willem  Christiaens Sonja
Hoefstraat 73/A000
Gehuwd te Liedekerke op 20 juli 1972

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

60
DIAMANT
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Asselman Herman  Demaegd Jacqueline
Fabrieksstraat 49
Gehuwd te Denderleeuw op 1 augustus 1962

Bosschaert Felix  Pauwels Lucie
Bouchtweg 123
Gehuwd te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek op 6 
juli 1962 

Seymoens Georges  Van Vaerenbergh Maria
Laan I 20
Gehuwd te Liedekerke op 12 juli 1957

65
BRILJANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT



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

Openingstijden
• maandag tot woensdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• donderdag van 08.30 tot 12.00 uur, 
van 13.00 tot 16.30 uur en van 17.00 
tot 20.00 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

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 

17.00 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: van 08.00 tot 11.30 uur
• woensdag: van 12.00 tot 15.30 uur
• donderdag van 14.00 tot 19.30 uur

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

Openingstijden
• maandag tot woensdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• donderdag van 08.30 tot 12.00 uur, 
van 13.00 tot 16.30 uur en van 17.00 
tot 20.00 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 3 oktober,  dinsdag 1 november, woensdag 2 november en 
vrijdag 11 november.



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

KATIA SEGERS
schepen

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

Spreekuur op afspraak via  
Katia.segers@liedekerke.be of  
via telefoon op het nummer 1770

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. 24

Verantwoordelijke uitgever
Steven Van Linthout, 
burgemeester

Redactie
Dienst communicatie & marketing

Ontwerp
CIBE communicatie

Fotografie
medewerkers van gemeente en 
OCMW

https://www.jarnocobbaert.com/

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 december 2022. Gelieve teksten 
voor 15 november 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

Liedekerke  
vroeger  

en nu
Oud postkantoor


