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Beste inwoners,

De mooiste tijd van het jaar zit er weer aan te komen. Een tijd van 

warmte en gezellig samenzijn. Helaas heeft onze gemeente de laatste 

weken echter te maken met regelmatige inbraken. Daarom zetten we 

in deze editie, in samenwerking met onze politiezone, een artikel over 

preventie om braak in de woning te voorkomen. Daarnaast doen we ook 

nogmaals een oproep om aan te sluiten bij het BuurtInformatieNetwerk, 

of kortweg het BIN. Het BIN is een gestructureerde samenwerking 

tussen burgers, zelfstandigen, bedrijven, de lokale politie en de 

bestuurlijke overheid. Want samen zien we meer. Hoe je kan aansluiten, 

lees je op pagina 7. 

Maar het eindejaar is ook een tijd van geschenken onder de kerstboom 

en lichtjes in de straten. Zo ook in de Stationsstraat, waar het dit 

jaar extra gezellig winkelen zal zijn bij de lokale handelaars. De 

kerstversiering hangt er te pronken en de kerstbomen zijn prachtig 

versierd. Heb je nog geen geschenkidee? Dan kan je nog altijd kiezen 

voor een cadeaukaart. Deze zijn te koop in het Vrijetijdshuis en in te 

wisselen bij meer dan 40 Liedekerkse handelaars.

Op het einde van het jaar blikken we niet alleen terug op 2022, maar 

kijken we ook vooruit. Zo werd de wandel- en fietsenquête van het lokaal 

bestuur meer dan 300 keer ingevuld. De enquête maakte deel uit van 

een studie om een veiliger en beter wandel- en fietsverkeer te realiseren 

in samenspraak met de burgers. Nu de resultaten binnen zijn kunnen 

we werken aan een plan dat de acties voor de komende jaren bepaalt en 

de basis vormt voor het ruimere Liedekerkse mobiliteitsbeleid.

En dat is niet het enige waar we naar uitkijken, want ook in 2023 staan 

er weer heel wat toppers op het podium van GC Warande. Naast de 

pareltjes van lokale toneelstukken die gepland staan, hebben we op  

4 februari ook nog de ‘Great Gatsby show’, die het publiek mee terug 

neemt naar de onstuimige tijd van de jaren 20. Of misschien kan de 

lezing van Lieve Blancquaert jou meer bekoren? In Liedekerke is er 

sowieso iets te doen!

Alvast prettige feesten aan iedereen toegewenst! 

Vriendelijke groeten,

Steven Van Linthout
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Plan Steenuil

In de vorige #1770 riepen we op om selfies te maken 

aan onze nieuwe banken en dat deden jullie! 

Dankjewel, Rita, Carine, Emma en Lilo <3

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!

Week van het Bos Klas 6a van De Boomgaard deelt graag deze  
'landart' met ons.

Buurtfeest d'Opperstraat

De aftrap van het project Zorgzame Buurten was 

een succes!
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Onthaaldag nieuwe inwoners'Ik vind het fijn om persoonlijk kennis te maken 
met het schepencollege.'
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Feest van het Nederlands

'Andere mensen leren kennen die net als ik 

Nederlands leren in de bib is leuk.'

Scholenkermis

Er waren weer veel blije gezichten te zien op de 

scholenkermis dit jaar!

HalloweentochtOp 28 oktober kwamen honderden kinderen 
griezelen aan BOKAAL. Was jij ook aanwezig  
of had je te veel schrik?

Mama-caféMama’s en baby’s maken kennis tijdens het 

mama-café. 'Het is fijn om ervaringen te 

kunnen delen.'

Sinttocht

De sinttocht wordt ondertussen een traditie 

in Liedekerke. Ook dit jaar was de opkomst 

geweldig met vrolijke pieten, een gelukkige 

Sinterklaas, brave kinderen en veeeeeel 

snoepjes!
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Reorganisatie 
huisartsenwachtdienst 
Heb je een onverwacht en dringend medisch 
probleem en je eigen huisarts is niet 
beschikbaar, dan kan je beroep doen op de 
huisarts met wachtdienst.

Sinds 2 november is de wachtdienst ook op 
de gewone werkdagen georganiseerd in de 
huisartsenwachtpost. 

De werkwijze is gelijklopend met die tijdens 
het weekend: 
• Je belt 1733 en maakt een afspraak voor een 

consultatie.
• Voor niet-mobiele personen zal een 

huisbezoek gepland worden.

De huisartsenwachtpost is geopend:
• Overdag op zaterdag, zondag, feest- en 

brugdagen
• ’s Avonds en ’s nachts alle dagen van 18.00 

tot 08.00 uur.

De wachtpost dient niet voor:
• Het opvolgen van chronische 

aandoeningen.
• Het voorschrijven van chronische 

medicatie.
• Het opstarten van behandelingen die 

verdere opvolging door dezelfde arts vragen.
• Spoedeisende hulp.

Om de wachtpost te bereiken  
slechts één nummer: 1733

 

NIEUWS

Online afspraak voor 
diensten stedenbouw, 
milieu en wonen
Vanaf 1 februari zal het mogelijk zijn 
om zelf een online afspraak in te 
plannen bij de diensten stedenbouw, 
milieu en wonen via de knop ‘online 
afspraak maken’ op de gemeentelijke 
website. 

Via een pop-up krijg je een overzicht 
van welke gegevens en documenten 
(benodigdheden) je nodig hebt tijdens 
de afspraak. Na het inplannen van een 
afspraak krijg je een bevestigingsmail, 
waarbij je de afspraak indien nodig kan 
wijzigingen of annuleren.

Hou zeker de website in de gaten 
voor de lancering van de online 
afsprakentool!
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Sluit je aan bij het BIN!
Wat is het BIN? Een BIN is een 
samenwerking tussen burgers, 

zelfstandigen, bedrijven, de lokale 
politie en het lokaal bestuur, die 

steunt op participatie, preventie 
en communicatie. 

Iets verdacht opgemerkt? 
Contacteer de politie via het 

nummer 101. Indien het BIN 
wordt opgestart, krijgen alle 

aangesloten leden een bericht via een 
vooraf bepaald communicatiemiddel (sms, 
spraakbericht …) met daarin informatie over 
de verdachte toestand.

Wat is het doel? Meer solidariteit tussen 
de inwoners enerzijds en de hulpdiensten 
anderzijds en minder criminaliteit en 
overlast.

Inschrijven voor het BIN kan GRATIS door 
naam en voornaam, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres door te sturen naar 
liedekerke.bin@gmail.com.

Het BIN (buurtinformatienetwerk) telt 
intussen meer dan 470 aangesloten 
gezinnen. 

Meer info?  
www.liedekerke.be/bin

7
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Deel je idee!
Iedere inwoner kan, in het kader van 
burgerparticipatie, een idee of suggestie 
indienen via het webformulier 
op https://www.liedekerke.be/
burgerparticipatie. Dit kan ook 
mondeling aan het onthaal van het 
gemeentehuis, telefonisch via 1770 of 
via mail naar secretariaat@liedekerke.
be. Heb jij een idee dat je graag wil 
delen? Laat het ons weten!

Liedekerke 
baanbrekende 
werkgever
 
Ben je op zoek naar een 
stageplaats voor 2023 bij een 
baanbrekende werkgever, wil je graag als 
jobstudent of vrijwilliger aan de slag of 
wil je ons overtuigen via een spontane 
sollicitatie? Wij verwelkomen graag 
enthousiast talent! Stuur je kandi datuur 
naar personeel@liedekerke.be.

Het bestuur stelt zich ook open om 
beschikbare plaatsen aan te bieden in het 
kader van de uitvoering van werkstraffen. 
Vraag aan je justitie-assistent om 
contact op te nemen met het bestuur via 
algemeendirecteur@liedekerke.be.

'Sluit je aan bij het BIN 
en hou Liedekerke mee 
veilig!'

Steven Van Linthout
burgemeester en schepen 
van politie en veiligheid
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Tips voor diefstalpreventie
Een inbraak voorkomen is nog altijd beter dan de (mentale) wonde  

te moeten genezen nadat ongenode gasten in je woning aanwezig zijn geweest  
en al dan niet iets hebben gestolen.

Een effectieve inbraak, maar eveneens een poging tot inbraak, brengt vaak administratieve 
rompslomp met zich mee, maar kan achteraf ook voor een blijvend onveiligheidsgevoel 

zorgen. Ook al denkt men dikwijls dat er niets kan gestolen worden, weet dat sommige gestolen 
goederen misschien geen financiële waarde, maar wel vaak een emotionele waarde hebben...

Daarom geeft PZ TARL enkele nuttige tips om een diefstal met braak in woning te 
voorkomen:

• Sluit altijd alle ramen en deuren als je het 
huis verlaat. Doe alles slotvast, gebruik 
hierbij je sleutel om het nachtslot te 
activeren, maar hang huis- en autosleutels 
niet zichtbaar aan een haakje.

• Vergeet de garagepoort niet af te sluiten, 
liefst eveneens slotvast behalve indien 
motorisch gestuurd.

• Laat bij afwezigheid ‘s avonds één of 
meerdere lichtjes branden en geef je 
woning een algemeen bewoonde indruk.

• Verberg je reservesleutel niet op voor de 
hand liggende plaatsen buiten de woning.

• Weet wat je bezit en zorg voor een goede 
beschrijving mocht het toch gestolen 
worden. Noteer serienummers en/of 
typenummers van je meest waardevolle 
zaken, registreer ze of neem er foto’s van.

• Bewaar je kostbaarheden verspreid over de 
woning op ongewone plaatsen, of berg deze 
veiligheidshalve op in een (bank)kluis.

• Bewaar niet te veel geld in huis.
• Zorg dat een inbreker het codenummer  

van je bankkaart niet te weten komt.
• Sluit ramen en deuren goed af, vermijd 

kieren (koevoet, schroevendraaier...) en  
laat buiten geen gereedschappen liggen  
die de inbreker kan gebruiken.

• Verlicht ‘s avonds donkere punten rond je 
woning (schriklicht met sensor).

• Bij ramen en deuren die naar buiten 
draaien kunnen dievenklauwen worden 
aangebracht.

• Let op voor inbraken via het eerste verdiep, 
laat geen ladders rondslingeren (nieuwe 
tendens, vermoedelijk omdat men op de 
bovenverdieping minder detectoren van 
een alarminstallatie zet - inbreken via de 
bovenverdieping geeft op het eerste verdiep 
een hoger vrij spel);

• Sluit het tuinhuis af om te voorkomen 
dat inbrekers hier materiaal uithalen om 
een inbraak mee te plegen (bv. ladders, 
schroevendraaiers...).

Bekijk op www.liedekerke.be/nieuws  
het inbraakpreventiefilmpje van de TARL-
burgemeesters voor nog meer tips.

 

POLITIE
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Aanvraag 
diefstalpreventieadvies
Je kan als inwoner van Liedekerke gratis 
en op afspraak diefstalpreventieadvies 
krijgen bij je thuis. Je kan de 
diefstalpreventieadviseur bereiken via: 
pz.tarl.wijk.liedekerke@police.belgium.eu

Maak melding
Meld elke verdachte handeling via het 
centraal nummer 101 of 112. Wat is verdacht? 
Elke handeling, persoon of omstandigheid 
dewelke buiten de dagdagelijkse 
handelingen valt. Twijfel niet om te bellen en 
zeg dat je binnen een BIN-gebied woont (je 
hoeft hiervoor geen lid van de BIN te zijn!). 
Zo zal via het BIN en het controlecentrum de 
BIN-sms geactiveerd worden.

Als je een verdachte handeling of persoon 
wenst te melden aan de politiediensten is 
het belangrijk om hierbij correcte informatie 
door te geven, zoals nummerplaat, merk, 
kleur van een voertuig, aantal verdachte 
personen met een zo compleet mogelijke 

persoonsbeschrijving ... Vermeld ook de 
richting waarin de verdachte persoon/
voertuig is weggegaan. Dit vergemakkelijk 
het opzoekingswerk van de gealarmeerde 
interventieploeg van de politie en zal 
gekoppeld worden aan eerdere of latere 
meldingen aan de politiediensten.

Weet dat de politiediensten liever 1 maal te 
veel gevraagd worden om naar een verdachte 
handeling te gaan, dan niet verwittigd te 
worden en later de vaststellingen van een 
inbraak te moeten doen.

Ten slotte is het beter om een goede buur te 
hebben dan een verre vriend, aangezien die 
goede buur de beste anti-inbraakmaatregel 
is die volledig kosteloos is en zeer 
doeltreffend. Het motto van de politiezone is 
‘Samen werken aan veiligheid’ … Dit geldt niet 
alleen voor onze diensten, maar voor iedereen 
betrokken en woonachtig op het grondgebied.



10
#1770

Energiemaatregelen

Federale maatregelen

De federale regering kondigde het 
Basispakket Energie aan. Wie een variabel 
energiecontract heeft (of een vast contract 
afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021) 
krijgt van november 2022 tot maart 2023 
(5 maanden) elke maand een korting op de 
gasfactuur (135 euro per maand) en op de 
elektriciteitsfactuur (61 euro per maand). Dit 
zal berekend worden op voorschotfacturen 
voor het einde van het jaar. Er zijn wel 
inkomensvoorwaarden aan verbonden. 
Bij mensen met een hoog inkomen, zal de 
korting later worden teruggevorderd via de 
belastingen. Dit basispakket geldt niet voor 
wie al recht op een sociaal tarief heeft. Meer 
info via site: https://economie.fgov.be/nl 

Wat als je de premie niet automatisch krijgt?
In sommige gevallen is het mogelijk dat je 
de premie niet automatisch krijgt. Dat komt 
bijvoorbeeld omdat de klantgegevens bij 
de leverancier of distributienetbeheerder 
(DNB) niet overeenkomen met de gegevens 
in het rijksregister of door verschillende 
schrijfwijzen van naam en/of adres, het 
gebruik van roepnamen of een EAN-code 
op een ander adres dan de woonplaats. In 
dat geval kan je vanaf 23 januari 2023 een 
schriftelijke of elektronische aanvraag 
indienen bij de FOD Economie. 

Vlaamse maatregelen

• Tussen 1 november 2022 en 30 april 2023 
mag de netbeheerder niemand afsluiten 
of de minimale levering voor elektriciteit 
uitschakelen.

• Verhoging van het noodkrediet bij 
prepaidklanten bij de netbeheerder Fluvius 
(vroegere budgetmeter). Bij prepaid betaal 
je op voorhand voor je verbruik. Als je 
lange tijd geen betalingen uitvoert, zakt je 
krediet na verloop van tijd onder nul. Zowel 
voor aardgas als elektriciteit activeert op 
dat moment een noodkrediet van 75 euro. 
Opgelet: dit krediet is niet gratis. Je betaalt 
dit terug met je eerstvolgende opladingen. 
Tussen 1 november 2022 en 30 juni 2023 
gelden tijdelijk hogere bedragen: 115 euro 
voor elektriciteit en 155 euro voor aardgas.

SOCIAAL 

HUIS

10
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Kijk nu alvast na of de gegevens van je 
elektriciteitscontract overeenstemmen 
met jouw gegevens in het rijksregister (het 
gebruik van je officiële naam en het correcte 
adres). Dat verhoogt de kans dat je de premie 
automatisch ontvangt.
• Er is een eenmalige ‘stookoliecheque’ van 

300 euro (per adres) voor gebruikers van 
stookolie (mazout) en propaan in bulk. 
Die kan online of op papier aangevraagd 
worden tot en met 30 april 2023. Op 16 
september 2022 besliste de federale 
regering om de stookoliecheque (voordien 
aangekondigd als premie van 225 euro) te 
verhogen naar 300 euro. Wie de 225 euro al 
gekregen heeft, zal automatisch het saldo 
van 75 euro op de rekening gestort krijgen. 
Alle praktische informatie vind je op  
www.informazout.be of bij de FOD 
Economie (https://economie.fgov.be/nl) 
onder ‘Toekenning van een toelage voor 
gezinnen die met huisbrandolie of propaan 
in bulk verwarmen.’

• Verlenging tot 31 maart 2023 van het 
tijdelijk recht op sociaal tarief (voor gas 
en/of elektriciteit) voor wie recht heeft 
op verhoogde tegemoetkoming voor 
gezondheidszorgen.

• Er komt een eenmalige crisispremie (250 
euro) voor wie met pellets verwarmt. Meer 
details zijn hierover nog niet bekend.

• Er geldt een verlaging van de btw op 
elektriciteit van 21 % naar 6 %. Dit is te zien 
op de voorschotfacturen sinds april 2022. 

• Er geldt een verlaging van de btw op 
aardgas van 21 % naar 6 %. De btw-
verlaging voor gas is er sinds 1 juli 
2022 ook voor appartementsgebouwen, 

woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere 
gebouwen en plaatsen met collectieve 
verwarmingsinstallaties.

• Verlaging van de accijnzen op gas 
en elektriciteit voor bedrijven en 
zelfstandigen tot en met 31 maart 2023.

Veranderen van energiecontract 
of energieleverancier?

• Heb je een vast of variabel contract en 
loopt je contract af? Dan vergelijk je best 
het huidige aanbod aan contracten via de 
V-test® (https://vtest.vreg.be/)

• Heb je een vast contract met prijzen die 
laag of lager zijn dan de huidige hoge 
eenheidsprijzen en je contract loopt nog 
niet af? Dan verander je best niet. Met 
de CREG-scan kan je zien hoe je huidige 
contract zich verhoudt tot de actuele markt. 
https://www.creg.be/nl/cregscan#/ 
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Minimale levering aardgas en 
elektriciteit

Je bent klant bij Fluvius, en betaalt via 
prepaid (vroeger ‘budgetmeter’). Je verwarmt 
op aardgas of op elektriciteit via exclusief 
nachttarief. 

Heb je te weinig geld om op te laden? Neem 
dan contact op met het Sociaal Huis via het 
nummer 1770 en vraag de documenten voor 
een aanvraag ‘minimale levering’ aan. Ook 
als je geen klant bent van het OCMW. Via 
een sociaal onderzoek zal de sociale dienst 
van het OCMW nagaan of er daadwerkelijk 
sprake is van energiearmoede (type woning, 
samenstelling van het gezin …) en of je aan 
de voorwaarden voldoet.

Tussen 1 november en 31 maart laadt het 
OCMW twee keer per maand voor jou een 
bedrag op. Deze opladingen helpen je om niet 
zonder verwarming te vallen. 

Verwarmingstoelage

Wat?
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt 
voor een deel tussen in de betaling van de 
verwarmingsfactuur van personen die zich 

in een moeilijke situatie bevinden. Het 
Fonds komt het gehele jaar door tussen.
Het gaat om de factuur betaald voor:
• huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in 

bulk (voor het vullen van een brandstoftank 
aan huis)

• verwarmingspetroleum (type c) aan de 
pomp, gekocht in kleine hoeveelheden 
(jerrycans van 5, 10 ... liter)

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

Het moet gaan over het type brandstof dat 
wordt gebruikt om de woning hoofdzakelijk 
te verwarmen.

Voor wie?
Je komt in aanmerking voor een 
tussenkomst als je behoort tot een van de 
onderstaande categorieën.

• Categorie 1: personen met recht op een 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(RVV) én het jaarlijks bruto belastbaar 
inkomen van het huishouden is lager of 
gelijk aan 22 475,49 euro (verhoogd met 
4 160,94 euro per persoon ten laste). Met 
persoon ten laste wordt bedoeld een lid van 
het huishouden van de gerechtigde met een 
netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag 
en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat 
lager is dan 3 410 euro.

• Categorie 2: personen met een laag 
inkomen, d.w.z. huishoudens met een 
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jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager 
of gelijk is aan 22 475,49 euro (verhoogd 
met 4 160,94 euro per persoon ten laste).

• Categorie 3: personen met schuldoverlast 
die in een schuldbemiddeling zitten of een 
collectieve schuldenregeling hebben én de 
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Procedure?
Neem binnen de 60 dagen na de leverings-
datum van de brandstof contact op met het 
OCMW.

Het OCMW zal onder meer:
• nagaan of je voldoet aan de voorwaarden
• nakijken of het leveringsadres dat op de 

factuur staat hetzelfde is als het adres waar 
je gewoonlijk verblijft 

• enkele documenten opvragen (identiteits-
kaart, bewijs van inkomsten, recent 
aanslagbiljet, bewijs van toelaatbaarheid 
collectieve schuldenregeling).

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren 
indien het huishouden bestaat uit een 
alleenwonende persoon (met of zonder 
kinderen ten laste) met een RVV-statuut of 
als alle leden van het huishouden een RVV-
statuut hebben.

Bedrag?
• Het Fonds komt voor maximaal 2 000 liter 

per verwarmingsperiode en per huishouden 
tussen.

• Voor wie zich verwarmt met mazout 
of lamppetroleum die aan de pomp 
gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire 
tussenkomst van 456 euro. Eén 
aankoopbewijs volstaat om recht te hebben 
op de forfaitaire toelage.

Wil je meer info of denk je in aanmerking 
te komen voor deze maatregel? Neem dan 
telefonisch contact op het nummer 1770 voor 
meer info of een afspraak.

Straatverlichting gedoofd sinds 4 december
Stijgende energieprijzen en de zoektocht 
naar besparingen zijn actueler dan ooit. 
Lokale besturen hebben af te rekenen 
met een energiekost die gemiddeld ruim 
4x hoger ligt dan voorheen. Een grote 
hap van het energieverbruik vinden 
we terug in de openbare verlichting. 
Daarom wordt sinds 4 december de 
straatverlichting in Lennik, Ternat, 
Roosdaal, Dilbeek en ook Liedekerke, 

in samenwerking met netbeheerder 
Fluvius, van zondagavond t.e.m. 
donderdagavond tussen 23.00 en 05.00 
uur gedoofd in het kader van energieloze 
nachten. Op vrijdag- en zaterdagavond 
blijft de verlichting branden en ook op 
gevaarlijke kruispunten, aan rotondes 
en verkeerslichten wordt de openbare 
verlichting niet gedoofd.
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Diftarpremie
De diftarpremie is een jaarlijkse 
tegemoetkoming van het OCMW in de kosten 
voor incontinentiemateriaal van:
• zwaar zorgbehoevenden die recht hebben op 

een incontinentieforfait bij het ziekenfonds
• niet-afhankelijke personen die recht 

hebben op een incontinentieforfait bij het 
ziekenfonds

• personen die lijden aan een ernstige, al dan 
niet chronische aandoening waarvan de 
verzorging veel afvalmateriaal oplevert

De premie bedraagt:
• 40 euro voor een zwaar zorgbehoevende
• 20 euro voor een niet-afhankelijke persoon
• 20 euro voor een ernstige, al dan niet 

chronische aandoening

In geval van samenloop wordt alleen de 
hoogste premie betaald. De premie is wel 
cumuleerbaar met het incontinentieforfait 
van het ziekenfonds.

De betaling gebeurt jaarlijks tussen  
1 januari en 1 maart.

De aanvraag moet gebeuren vóór 31 december 
van het lopende kalenderjaar voor de premie 
van het daaropvolgende kalenderjaar. De 
aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden.

Je kan een aanvraag doen via een gedrukt 
aanvraagformulier aan het onthaal van het 
gemeentehuis of via het webformulier: https://
www.liedekerke.be/diftarpremie-aanvraag. 

Bij de aanvraag voeg je een attest van het zieken-
fonds of je behandelende arts. Dit mag een attest 
van onbepaalde duur zijn. Zo kan je elk jaar 
opnieuw hetzelfde attest gebruiken als staving.

Meer info?  
Neem contact op via sociaalhuis@liedekerke.be 
of 053 64 55 51.

Luierpremie
De gemeente betaalt sinds 1 januari 
2022 elk jaar een luierpremie uit 
voor alle kinderen die op 1 januari 
ingeschreven zijn in de bevolkings-
registers van de gemeente en op 31 
december van het voorafgaande jaar de 
leeftijd van twee jaar en zes maanden 
nog niet bereikt hebben. 

De premie bedraagt forfaitair:
• 20 euro voor kinderen van minder dan 

één jaar
• 20 euro voor kinderen van meer dan 

één jaar en minder dan twee jaar
• 10 euro voor kinderen van meer dan 

twee jaar en minder dan twee jaar en 
zes maanden

De premie wordt jaarlijks automatisch 
gestort op de ILvA-provisierekening van 
de referentiepersoon van het adres waar 
het kind ingeschreven is. De uitbetaling 
gebeurt elk jaar tussen 1 februari en 31 
maart.

Meer info? Neem contact op via 
sociaalhuis@liedekerke.be of  
op 053 64 55 51.
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Mantelzorgpremie
Het OCMW verleent aan de mantelzorger een 
premie voor de mantelzorg die men geeft 
aan de zorgbehoevende. 

De mantelzorger voldoet aan volgende 
voorwaarden:
• mantelzorg verlenen aan een persoon 

die voldoet aan de voorwaarden van 
zorgbehoevende

• zijn woonplaats te Liedekerke hebben, de 
mantelzorger kan dezelfde woonplaats 
hebben als de zorgbehoevende; of indien de 
mantelzorger een familielid tot in de vierde 
graad is, zijn woonplaats hebben in een 
aangrenzende gemeente van Liedekerke

• 18 jaar of ouder
• zelf geen zorgbehoevende zijn die recht 

heeft op een mantelzorgpremie 

De zorgbehoevende voldoet aan volgende 
voorwaarden:
• mantelzorg krijgen van een persoon 

die voldoet aan de voorwaarden van 
mantelzorger

• zijn woonplaats te Liedekerke hebben; de 
zorgbehoevende kan dezelfde woonplaats 
hebben als de mantelzorger

• verblijven te Liedekerke
• 21 jaar of ouder
• zorgbehoevend zijn

De zorgbehoevendheid wordt  
aangetoond met een attest van  
verminderde zelfredzaamheid:

• van FOD Sociale Zekerheid, Dienst Personen 
met een Handicap van minstens 12 punten 
of meer

• van het ziekenfonds van het recht op een 
B-forfait op de KATZ-schaal

De premie bedraagt 10 euro per maand of 5 
euro per maand indien de zorgbehoevende 
overwegend in een dagopvang verblijft. 
Deze wordt halfjaarlijks uitbetaald in juli en 
december.

De premie wordt toegekend vanaf de maand 
volgend op de datum van de aanvraag voor 
een periode gelijk aan de geldigheidsduur 
van het attest en uiterlijk tot het einde van 
het kalenderjaar.

Je dient elk jaar opnieuw een nieuwe 
aanvraag te doen vóór 31 december voor het 
daaropvolgende jaar.

De aanvraag gebeurt via een aanvraag-
formulier, te verkrijgen aan het onthaal van 
het gemeentehuis of via het webformulier: 
https://www.liedekerke.be/webform/
mantelzorgpremie-aanvraag

Meer info of vragen?  
Neem contact op via secretariaat@liedekerke.be 
of op 053 64 55 11. 
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'Als het verleden je heeft 
getekend, laat het heden 
je dan kleuren. '

Rita Triest
Schepen van sociale zaken en 
welzijn
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Eerstelijnspsycholoog  
in het Sociaal Huis 
Het Sociaal Huis werkt samen met de 
Hoofdzorg om de begeleiding door een 
eerstelijnspsycholoog dicht(er) bij de mensen 
te brengen. 

De eerstelijnspsycholoog geeft advies en 
kortdurende hulp. In een beperkt aantal 
sessies brengt de eerstelijnspsycholoog jouw 
klacht en/of problemen helder in kaart en 
bekijkt wat je kan doen om ze te overwinnen. 
Als er verdere hulp nodig is, verwijst de 
eerstelijnspsycholoog jou door naar de juiste 
plek.

Wanneer kan je bij de eerstelijnspsycholoog 
terecht?
• Je hebt een licht of matig probleem op vlak 

van angst, depressie, alcoholgebruik (geen 
verslaving) …

• Het probleem is beperkt in tijd (sinds enkele 
weken of maanden) en doet zich voor in een 
bepaald domein van het functioneren (werk, 
gezin, sociaal of emotioneel …)

• Kortdurende interventies lijken voldoende 
om het probleem te verbeteren

• Je bevindt je in een veilige en stabiele 
context

Per kalenderjaar kom je in aanmerking  
voor max. 8 sessies. De kostprijs per sessie is 
11 euro of 4 euro indien je recht hebt op een 
verhoogde tegemoetkoming.

Een eerstelijnspsycholoog van de Hoofdzorg 
werkt elke week een halve dag vanuit het 
Sociaal Huis.

Wil je een afspraak maken met onze 
eerstelijnspsycholoog?  
Dan kan dit via secretariaat@dehoofdzorg.be 
of op 0485 00 70 36.

Jobbonus 
De Vlaamse regering heeft de jobbonus in 
het leven geroepen om werknemers met een 
bescheiden loon financieel te belonen en 
werklozen aan te moedigen werk te zoeken. 

Wie heeft recht op een jobbonus? 
Iedere werknemer of grensarbeider die 
minder dan 2 500 euro bruto per maand 
ontvangt - zowel voltijds als deeltijds in 
dienst - komt mogelijk in aanmerking. Wie 
deeltijds tewerkgesteld is zal een jobbonus 
ontvangen die in verhouding staat met de 
geleverde prestaties. 

Deze jobbonus kan oplopen tot 600 euro per 
jaar. Dit is een eenmalige verhoging. 

Wat moet je doen? 
Wie in aanmerking komt zal vanaf 3 
november 2022 een brief ontvangen van de 
Vlaamse overheid. In deze brief zal ook het 
bedrag vermeld staan waarop je recht hebt. 

Voor de uitbetaling van de jobbonus zal je 
je rekeningnummer moeten registreren in 
‘Mijn Burgerprofiel’. Dit kan via de website 
www.burgerprofiel.be. Op de website kan 
je aanmelden op verschillende manieren. 
De meest gebruikte manieren zijn via de 
kaartlezer of met de applicatie van ITSME.

Ondervind je moeilijkheden om je 
rekeningnummer te registreren, neem 
contact op met het Sociaal Huis voor een 
afspraak via het nummer 053 64 55 51 of op 
sociaalhuis@liedekerke.be

Heb je nog vragen over de jobbonus? 
Met al je vragen in verband met de 
jobbonus kan je bellen naar het gratis 
informatienummer 0800-61106.
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Nederlandse leren (NT2) 
in Liedekerke
Zowel Ligo als CVO Kisp organiseren vanaf 
januari verschillende cursussen Nederlandse 
les in Liedekerke!

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, van 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 dan om 
in te schrijven.

Wanneer?
Donderdag 12 januari van 17.00 tot 19.30 uur

Bel 0800 123 00 voor een afspraak!

Leer info:
welkom@liedekerke.be
053 64 55 53

Nederlands oefenen? 
Ook in Liedekerke!
Tijdens Praten in de bib praten en oefenen 
we Nederlands: Nederlandstaligen en 
anderstaligen samen. Leer jij Nederlands? Of 
wil je nog meer Nederlands oefenen in groep? 
Dan ben jij welkom in het Vrijetijdshuis. Werk 
jij overdag en kan je op maandagvoormiddag 
niet langskomen? Dan kan je vanaf nu ook 
op dinsdagavond naar de praatgroep komen.

Praten in de bib: 
• Elke maandagvoormiddag van 09.00 tot 

11.00 uur.
• NIEUW Elke dinsdagavond van 19.00 tot 

21.00 uur

Vrijetijdshuis (bibliotheek): Warandestraat 22
Volg ook onze E ‘Praten in de bib: Liedekerke’

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

SAMEN  

LEVEN
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Vakantiekampen

Leuke themaweken voor kinderen van 2,5 tot 
12 jaar. Gebrevetteerde animatoren bieden 
elke dag creatieve sport- en spelactiviteiten 
aan. Elke weekdag tijdens de zomervakantie 
bezorgen we jouw kind de tijd van zijn/haar 
leven.

Wanneer?
Elke weekdag van 3 juli tot en met  
31 augustus 2023
Vakantiekampen gaan door van 08.00 tot 
17.00 uur
Opgelet! Op 11 juli, 21 juli en 15 augustus 
(feestdagen) zijn er geen Vakantiekampen.

Voor wie? 
Voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. De 
speelgroepjes worden per leeftijd ingedeeld.

Waar?
BOKAAL, Sportlaan 3a

Hoe?
Inschrijven kan vanaf maandag 3 april 
2023 via www.liedekerke.be/vrije-tijd of in 
het Vrijetijdshuis. Om de veiligheid en de 
kwaliteit van onze kampen te garanderen is 
er een inschrijvingslimiet.

Meer info?
www.liedekerke.be/vrije-tijd
sport@liedekerke.be of  
bel naar 053 64 55 55

Inschrijvingen  
Sportkamp – Vakantiekampen  

Zomerschool

Sportkamp

Verwacht je aan een uitdagende week vol 
sport en spel met Captain Sport!

Wanneer?
Van 3 tot en met 7 april 2023:  
Spetterend Sporten (kleuters), Discovery 
Games & een hele week schaatsplezier.

Van 11 tot en met 14 april 2023:  
Spetterend Sporten (kleuters), Discovery 
Games & een hele week zwemplezier.
Sportkamp gaat door van 09.00 tot 16.00 uur.
Opgelet! Op paasmaandag (10 april) is er geen 
sportkamp.

Voor wie? 
Voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. De 
groepjes worden per leeftijd ingedeeld.

Waar?
BOKAAL, Sportlaan 3a

Inschrijven?
Inschrijven kan vanaf maandag 20 februari 
2023 via www.liedekerke.be/vrije-tijd of in 
het Vrijetijdshuis. Om de veiligheid en de 
kwaliteit van onze kampen te garanderen is 
er een inschrijvingslimiet.

Meer info?
www.liedekerke.be/vrije-tijd
sport@liedekerke.be of  
bel naar 053 64 55 82

 

JEUGD
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Zomerschool 

Zomerschool is een taalkamp voor kinderen 
die weinig tot geen Nederlands spreken. In 
2 weken leren we Nederlands door te lezen, 
spelen, zingen, luisteren naar verhaaltjes …

Wanneer?
Van 24 juli tot en met 4 augustus 2023 (je 
schrijft voor 2 weken in)
Zomerschool gaat door van 08.00 tot 17.00 uur

Voor wie? 
Voor kinderen die na de zomervakantie naar 
het eerste leerjaar gaan;
Voor kinderen van het lager onderwijs;
Voor jonge anderstalige nieuwkomers.

Waar?
GC Warande, Opperstraat 31

Inschrijven?
Inschrijven kan vanaf maandag 3 april 
2023 via www.liedekerke.be/vrije-tijd of in 
het Vrijetijdshuis. Om de veiligheid en de 
kwaliteit van onze kampen te garanderen is 
er een inschrijvingslimiet.

Meer info?
www.liedekerke.be/zomerschool
samenleven@liedekerke.be of  
bel naar 053 64 55 53

Heeft jouw kind specifieke (zorg)noden? Zijn 
er problemen waarvan wij best op de hoogte 
zijn? Contacteer ons!

19
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broers/zussen van kinderen die reeds op de school zitten
kinderen van personeel van de school

We raden aan om zoveel mogelijk scholen op te geven. Op plaats 1 zet je de
school met de grootste voorkeur.

Wanneer er te veel ouders kiezen voor dezelfde school, worden plaatsen
toegewezen op basis van voorkeur en op basis van de afstand van het
domicilieadres tot de school. 

Wie krijgt voorrang? 

Binnen de aanmeldingsperiode speelt het tijdstip van aanmelden geen rol. 
                                                                                    

Sta p 1

AANMELDEN
van 28/02/2023 - 08.00 uur 
tot en met 21/03/2023 - 16.00 uur
surf naar liedekerke.aanmelden.in

Kinderen geboren in 2021

Kinderen die van school veranderen

Kinderen uit de 3e kleuterklas van Dol-fijn die naar een
lagere school in Liedekerke willen gaan

WIE MOET AANMELDEN?

EERST AANMELDEN,  DAN INSCHRIJVEN
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Sta p 2

RESULTAAT
 29/03/2023 

een bericht van toewijzing (ticket voor inschrijving) 

een bericht van rangschikking op de wachtlijst 

                            Je krijgt per e-mail: 

        indien er plaats is in één van de scholen die je hebt opgegeven

        indien jouw ticket voor inschrijving NIET jouw eerste schoolkeuze is 
        of indien er geen plaats is in de scholen die je hebt opgegeven                                              

Sta p 3

Met jouw ticket voor inschrijving kan je tijdens deze periode inschrijven in de
toegewezen school. Contacteer de school tijdens de schooluren om een
afspraak te maken.                                                                                         

INSCHRIJVEN
van 24/04/2023 
tot en met 15/05/2023 
op school na afspraak (per telefoon of e-mail) 

VRIJE INSCHRIJVINGEN
Indien je jouw kind niet aanmeldt, kan inschrijven zonder ticket
vanaf dinsdag 23/5/2023. 

Indien je jouw kind niet inschrijft tijdens de
inschrijvingsperiode, is jouw ticket niet meer geldig!

Je moet niets doen. 
Indien er een plaats vrijkomt, contacteert de school jou. Zij respecteren
hierbij de rangschikking van de wachtlijst.

WAT TE DOEN MET EEN BERICHT VAN
RANGSCHIKKING OP DE WACHTLIJST?

De kans bestaat dat er op dit moment geen vrije
plaatsen meer zijn in bepaalde klassen/scholen.
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Kom op maandag 13 maart tussen 18.00 uur en 20.00 uur naar de bibliotheek. 
De scholen helpen jou dan om aan te melden.

GEEN COMPUTER? HULP NODIG BIJ HET AANMELDEN? 

VRAGEN?

KLEUTERSCHOOL DOL-FIJN
Pamelsestraat 331  - 053 66 37 19
gki@liedekerke.be - www.liedekerke.be/dolfijn

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL DE BIJ
Kleemputtenstraat 16 - 053 46 33 00
directie@debij.be - www.debij.be

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL DE BOOMGAARD
Sint-Gabriëlstraat 152 - 053 64 57 60
directie@mulhof.be - www.mulhof.be

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL KNIPOOG
Oude Muilenstraat 10 - 053 66 65 61
directie@mulhof.be - www.mulhof.be

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SINT-ANTONIUS
Opperstraat 32 - 053 66 88 35
directie@sint-antoniusschool.be 
www.sint-antoniusschool.be

BASISSCHOLEN LIEDEKERKE

Contacteer de school van jouw voorkeur voor meer info.
Contacteer dienst Samen Leven: samenleven@liedekerke.be of 053 64 55 53

Wil je graag meer weten? 
Ga naar de website liedekerke.aanmelden.in en kijk zeker bij ‘veelgestelde vragen’. 

Heb je toch nog vragen? 
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Lid worden  
van de jeugdraad?

Laat je stem horen voor de jeugd! 
Wil jij iets veranderen voor de 
Liedekerkse jongeren? Of heb 
je een idee of probleem waar we 
samen mee aan de slag kunnen? 
Vorig jaar maakte de jeugdraad 
zijn comeback en elk jaar wordt 

de jeugdraad een beetje sterker. Daarvoor 
kunnen ze jou ook goed gebruiken. Wil je 
meer info of heb je interesse? Stuur een 
berichtje  
(E c Jeugd Liedekerke) of een mailtje 
(jeugd@liedekerke.be), coördinator jeugd 
Nina geeft graag meer uitleg!

Gezocht 

Animatoren voor 
Vakantiekampen

Wil je graag animator worden bij 
Vakantiekampen Liedekerke? Vanaf het 
jaar dat je 16 wordt kan je jobstudent 
worden. Volg eerst een animatorcursus, 
loop stage bij Vakantiekampen Liedekerke 
en word animator (en verdien een mooie 
cent bij voor jezelf).

Wist je dat de gemeente een groot deel 
terugbetaalt van je animatorcursus? De 
cursus zelf is superleuk en animator zijn 
op Vakantiekampen ook!

Meer info over de animatorcursus?  
https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/
cursus-animator-het-jeugdwerk 

Solliciteer via de website van gemeente 
Liedekerke vóór 31 januari 2023.

Begeleiders  
voor  
Zomerschool

Om Zomerschool mogelijk  
te maken, zoeken wij enthousiaste 
begeleiders. Heb jij interesse om 
onze taalstimulerende activiteiten te 
begeleiden?

• Ben je 18 jaar of ouder?
• Volg je een sociale en/of pedagogische 

studie? Of werk je al in de deze sector?
• Heb je zin om kinderen een leuke én 

educatieve vakantie te bezorgen?
• Ben je bereid anderstalige kinderen 

Nederlands aan te leren?
• Ben je vrij tijdens de zomervakantie?
• Heb je zin om intussen ook nog iets  

bij te verdienen?

Stel je dan kandidaat  
via samenleven@liedekerke.be  
of bel naar 053 64 55 53.

'De Liedekerkse 
actieve jeugd weet wat 
ze wil. Zo zie ik het 
graag!'

Rani Arys
schepen van jeugd
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WONEN

Gratis energiefitsessie raam- en muurisolatie

Premie voor wie zelf dak- of zoldervloerisolatie plaatst

De premie bedraagt:
Beschermde Uitsluitend  
afnemer nachttarief Bedrag
Nee Nee 6 euro/m2

Nee Ja 8 euro/m2

Ja Nee 9 euro/m2

Ja Ja 12 euro/m2

Meer info of aanvraag via  
www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-
voor-huishoudelijke-klanten/premie-dak-of-
zoldervloerisolatie-doe-het-zelf

Er kan tijdelijk een premie voor dak- of 
zoldervloerisolatie voor doe-het-zelvers 
aangevraagd worden via Fluvius. 

De voorwaarden hiervoor zijn:
• Je moet de isolatie zelf geplaatst hebben;
• Voor de aankoop, tussen 1 juli 2022 tot en 

met 30 april 2023, van isolatie; 
• Aanvraag binnen de 2 jaar na datum van de 

laatste factuur (= eindfactuur) in te dienen 
bij Fluvius;

• Totale Rd-waarde minstens 4,5m2 K/W (mag 
in lagen geplaatst zijn, maar bestaande 
isolatielaag mag niet meegerekend worden).

BENOveren, dat is duurzaam en beter 
bouwen of renoveren. Heb jij interesse in 
raam- en muurisolatie, maar geen idee 
waar te beginnen? Schrijf je dan in voor 
deze gratis infosessie vol helder advies en 
praktische tips. 

Inschrijven via Fluvius:  
www.fluvius.be/nl/thema/ 
benoveren/energiefitsessies 
Dinsdag 24 januari 2023  
om 19.30 uur in  
’t Gildenhuis in Affligem

'In koude dagen een 
warm en betaalbaar dak 
boven je hoofd, daarin 
ondersteunen we alle 
Liedekerkenaren. '

Katia Segers
schepen woonbeleid
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Vragen rond energie of renovatie? 
Krijg gratis advies van Energiehuis en Klimaatpunt

• Woensdag 1 maart 2023 van 14.00 tot 
16.00 uur – gemeentehuis Roosdaal 
(Brusselstraat 15)

• Woensdag 5 april 2023 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

Alle inwoners van de gemeenten Ternat, 
Affligem, Roosdaal en Liedekerke zijn, 
na afspraak, welkom bij het energie- en 
klimaatloket in de verschillende  
gemeenten.

Je kan bij het loket van Klimaatpunt 
Pajottenland & Zennevallei  
(www.klimaatpunt.be) terecht met vragen 
over:
• Renovatie van je woning (o.a. BENOvatie)
• Plaatsen van zonnepanelen
• Overschakelen naar een warmtepomp
• Een aannemer vinden (o.a. via Energiek 

Wonen)

Bij het loket van Energiehuis 3Wplus 
(energiehuis.3wplus.be) kan je terecht met 
vragen over:
• MijnVerbouwPremie
• MijnVerbouwLening
• Energiescan
• Energiefactuur
• Renovatie bij kwetsbare doelgroep

Waar en wanneer?
• Woensdag 11 januari 2023 van 14.00 

tot 16.00 uur – gemeentehuis Ternat 
(Gemeentehuisstraat 21)

• Woensdag 1 februari 2023 van 14.00 
tot 16.00 uur – gemeentehuis Affligem 
(Bellestraat 99)

25
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Familiedag in het bos – 
een groot succes!
Op zondag 9 oktober 2022 organiseerden 
de gemeenten Liedekerke en Ternat in 
samenwerking met het Agentschap voor 
Natuur en Bos, Regionaal Landschap 
Pajottenland en Zennevallei, en 
Natuurpunt Affligem-Liedekerke en 
Ternat, de ‘Familiedag in het bos’, een dag 
vol leuke activiteiten op de speelweide 
van Liedekerkebos. Je kon er genieten 
van sportactiviteiten, familiespelletjes, 
wandelingen en knutselactiviteiten. Het was 
een heel groot succes en de weergoden waren 
ons gunstig gezind! Volgend jaar zal deze 
familiedag opnieuw georganiseerd worden, 
hou de website zeker in het oog! Buiten 
spelen en op ontdekking gaan in de natuur 
maakt ons immers gezonder én creatiever.

MILIEU

De gemeenten Liedekerke en Ternat 
organiseerden ook voor de lagere scholen drie 
weken vol toffe en leerrijke activiteiten in het 
bos, zoals wandelingen, een sportparcours, 
bosverhalen en creatieve workshops. Dit jaar 
werd er extra aandacht besteed aan de bij, in 
het kader van het Liedekerkse bijenplan.
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Winterweer
Het gemeentebestuur herinnert er aan dat 
elke inwoner verplicht is om de stoep voor 
zijn woning ijs- en sneeuwvrij te houden 
zodat voetgangers een vrije doorgang 
hebben. Het geruimde materiaal moet aan de 
rand van de stoep opgehoopt worden en mag 
niet op de rijbaan geveegd worden. Er zijn 
2 oplossingen tegen ijzel en sneeuw:
• wegvegen/opscheppen van de sneeuw
• zout strooien (denk aan het milieu, gebruik 

met mate)

Het gemeentebestuur geeft de absolute 
prioriteit aan de invalswegen en grotere, 
druk bereden wegen. Deze worden preventief 
gestrooid wanneer er ijs en sneeuw gevormd 
wordt. De kleine wegen worden niet prioritair 
behandeld, wel waar zinvol en mogelijk. 
Om de veiligheid van fietsers te garanderen 
worden de fietspaden zoveel mogelijk 
sneeuwvrij gemaakt met de sneeuwveger. 

TIP

Je mag je afval ten vroegste om 19u de avond voor de inzameling buitenzetten. Vanaf 6u komt ILvA langs.

Januari

Bij ijzel of sneeuw beslist 
ILvA of er volledig, beperkt of 
niet wordt uitgereden voor 
afvalinzameling. We denken 
hierbij in de eerste plaats 
aan de veiligheid van onze 
medewerkers en van de andere 

weggebruikers, maar ook aan 
het voorkomen van schade. 
We houden rekening met de 
strooiplannen en controleren 
ook ter plaatse. Zo beslissen 
we welke straten we al dan niet 
bedienen.

Vastgevroren afval
Bij vorst kan afval vastvriezen in de container, 
waardoor die niet of slechts gedeeltelijk kan 
worden leeggemaakt. Enkel wat in de vracht-
wagen belandt en dus wordt gewogen, wordt 
aangerekend. 

Te glad om te rijden?

Wat als ILvA niet langs kwam?
Indien je afval een eerste keer, 
door de weersomstandigheden, 
niet is opgehaald, neem het 
dan terug binnen en bied het 
bij de volgende inzameling 
opnieuw aan. Mocht door 
gladheid ook die ophaling 

niet worden gereden, dan 
organiseert ILvA in die straten 
een bijkomende inzamelronde. 
De inwoners worden daarvan 
op de hoogte gebracht via 
een briefj e in de bus, of via de 
Recycle! app. Leg een krant onderaan je GFT-

container. Dan is er minder kans 
dat je GFT vastvriest. 

Leg een krant onderaan in je 
rest- en GFT-container, zodat 
het afval niet kan aanvriezen.

Een krant onderaan de 
rest- en GFT-container, 
zorgt dat het afval niet 

kan aanvriezen. 

De vorst en Koning Winter.

De stand van zaken zal steeds 
gecommuniceerd worden op de 
Facebookpagina en website van ILvA en 
Gemeente Liedekerke!
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Hondenpoep, niet in  
het riool of op de stoep! 
Elke hondeneigenaar is verplicht om de 
poep van zijn hond op te ruimen en te 
deponeren in de openbare vuilnisbakken of 
hondenpoeppalen. Jammer genoeg houdt 
niet iedereen zich aan deze regels! Zo worden 
er zelfs poepzakjes in het riool gedumpt. Dit 
kan uiteraard niet! Ook in een hondenweide 
is het verplicht de uitwerpselen van je 
viervoeter op te rapen. Hondeneigenaars die 
het reglement niet respecteren, riskeren een 
administratieve geldboete!
Binnenkort zal er gestart worden met een 
hondenpoepcampagne. Deze affiches zal je in 
het straatbeeld zien en zal je ook bij jou thuis 
kunnen ophangen:

Er worden ook nieuwe hondenpoeppalen 
geplaatst en er zal sterk ingezet worden 
op handhaving. Hou zeker onze website en 
Facebookpagina in het oog!

Dikketruiendag  
op 9 februari 2023
De jaarlijkse Dikketruiendag in februari richt 
zich op het onderwijs, bedrijven, organisaties 
en gemeenten. Maar natuurlijk kan jij ook 
thuis meedoen!

Zoek je inspiratie om op school, in je bedrijf, 
binnen je vereniging of thuis een actie uit te 
werken? Neem dan zeker een kijkje op  
www.dikketruiendag.be. Het gemeente-
bestuur doet ook mee! 
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Vlaanderen
is water

DE GROTE 
STROOMVERSNELLING
ONZE GEMEENTE 
KOMT IN ACTIE 
VOOR EEN BETERE 
WATERKWALITEIT
OM DE KWALITEIT VAN ONS GRONDWATER 
EN OPPERVLAKTEWATER TE VERBETEREN, 
SCHAKELT ONZE GEMEENTE EEN TANDJE 
HOGER DE KOMENDE JAREN. WE ONTHARDEN, 
LEGGEN EXTRA RIOLERINGEN AAN, BOUWEN 
PESTICIDENGEBRUIK AF, STIMULEREN HERGEBRUIK 
VAN WATER EN BESCHERMEN DE KWETSBARE 
WATERNATUUR. OOK JIJ KUNT HELPEN.

De Grote Stroomversnelling

De komende 6 jaar beweegt er heel wat in, rond en 
voor het water in Vlaanderen. Met meer dan 1000 
acties wil de Vlaamse overheid de waterkwaliteit 
verbeteren, water vol leven stimuleren en onze 
regio beschermen tegen droogte en overstromingen. 
Al die acties maken deel uit van de nieuwe 
stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 
2022-2027.

Waterkwaliteit, ook jouw zaak

Ook jij speelt een belangrijke rol in die waterkwaliteit. 
Hoe zorg je ervoor dat er minder vervuilende stoffen 
in ons grond- en oppervlaktewater terechtkomen? 

Alvast 3 tips: 

1. Vang regenwater op en hergebruik je afvalwater om je 

planten water te geven of je toilet door te spoelen. 

2. Vermijd meststoffen en pesticiden. Want al die 

chemische producten komen via het grondwater in de 

natuur terecht.

3. Het rioolputje is geen vuilnisbak. Wat je in de goot giet, 

komt vaak via de straatkolken terecht in de waterlopen 

in je buurt. Breng verf, olie en chemische producten 

dus naar het recyclagepark. En wees zuinig met 

schoonmaakproducten.

Iedereen wint bij een betere waterkwaliteit

Met een betere waterkwaliteit krijgen fauna en 
flora meer kansen. Er zijn minder zuiveringsstappen 
nodig om het water te gebruiken als drinkwater of 
in de industrie en de landbouw. En schone en veilige 
waterlopen zorgen voor een mooie en gezellige buurt. 
Doe jij mee? 

Schakel samen met ons een versnelling hoger  
voor schoon, genoeg en veilig water.

COÖRDINATIECOMMISSIE
INTEGRAAL WATERBELEID degrotestroomversnelling.be
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Haal je inspiratiegids 
met korteketenrecepten 
in huis!
Klimaatslimme landbouw in het 
Pajottenland? Jazeker! Twee jaar lang 
hebben Boerenbond en Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevallei 
de handen in elkaar geslagen om de 
(korteketen) landbouw in het Pajottenland 
een extra klimaatslimme laag te geven 
en te promoten bij de consumenten. Het 
resultaat hiervan is gebundeld in een 
inspiratiegids. Deze eenmalige publicatie 
bevat boeiende getuigenissen van 
landbouwers en een prachtige fotocollage 

12

STEVEN DE BAERDEMAEKER — MELKVEEBEDRIJF, GOOIK

“Met onze  

pocketvergister hadden 

we een primeur  

in de regio”

BOEREN GETUIGEN
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INGREDIENTEN
Voor de pesto• 12g gesnipperde kruidige salades zoals basilicum, mosterdblad, radijsloof, pijplook, peterselie• 12g geraspte kaas, mag zowel jong als oud zijn, geit, koe als schaap• 24g olijfolie• 12g zonnebloempitten• Peper en zout• 1 koolrabi• Snuifje cayennepeper• Citroen

Voor het appelschijfje• Citroen
• 1 stevige appel• 4 fi jne schijfjes koolrabiVoor de afwerking• Stukjes radijs - scheuten - walnoot - eetbare bloemen (afwerking)

Meer receptjes van Daniel vind je op 
www.groesting.com

Pesto
Plet de zonnebloempitten in de mortier, voeg de salades, kaas, kruiden en 

olijfolie toe. Vijzel alles tot een smeuïge massa en voeg naar smaak peper, zout, 

cayennepeper en een scheutje citroen toe. Voeg naar smaak enkele versnipperde 

radijsjes toe aan de pesto. Dat maakt de pesto lichter.AppelschijfjeWas de appel, boor het klokhuis uit de appel en snij hem in sneetjes van 3 à 

5mm. Zorg dat het gat van het klokhuis telkens in het midden van de schijf is. 

Besprenkel onmiddellijk met citroen om verkleuring te voorkomen.
Afwerking
Leg de appelschijfjes naast elkaar op een mooi plateau. Leg een schijfje koolrabi 

op het klokhuisgat. Vervolgens een koffi  elepel pesto over smeren en afwerken 

met radijsjes, scheutjes, walnoot, bloemen.

Daniel kookt met volgende korteketenproducten: koolrabien groene kruiden van De Groentelaar en een harde kaas (koemelk) van Dubbeldoel.

Groestje appelradijsCHEF-KOK DANIEL DUMORTIER 
— GROESTING, GROENTECHEF OP LOCATIE

Groestje appelradijs
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In 2014 kreeg het Gooikse familiale melkveebedrijf De Baerdemaeker een primeur voor 

de regio; een pocketvergister en dichte sleuvenvloer. “Een duurzame investering die ons 

toelaat 100% op hernieuwbare elektriciteit te draaien”, vertelt boer Steven. Een batterij 

slaat op bepaalde momenten het teveel aan geproduceerde energie op om die op piekmo-

menten terug in te kunnen zetten.

O
p de vraag waarom Steven met 

zijn landbouwbedrijf inspan-

ningen levert voor het klimaat, 

is het antwoord kort en bondig: “Dat is 

voor mij logisch, puur boerenverstand. 

Ik ben opgevoed met de boodschap dat 

we alles moeten doen om verspilling van 

de grondstoff en, zoals water en elektri-

citeit tegen te gaan. De pocketvergister 

past perfect in deze fi losofi e.”

De werking van de pocketvergister

De pocketvergister zet verse mest om in 

elektriciteit. “Verse mest levert gas door 

middel van micro-organismen en dat gas 

wordt in de vergister omgezet tot elektri-

citeit. De reststof van de mest rijden we 

uit. Die is vloeibaarder dan gewone mest 

en dus effi  ciënter voor de gewassen. Het 

grote voordeel van de pocketvergister 

tegenover bijvoorbeeld zonnepanelen, 

is dat we continu elektriciteit produce-

ren. Intussen heeft de installatie al zo’n 

534.242 KWh geproduceerd”, vertelt 

Steven. Daarnaast zorgt de pocketvergis-

ter ook voor warm water. “Dat is nog een 

pluspunt. De koeling van de motor zorgt 

voor de opwarming van water. Dat ge-

bruiken we om de melk- of ijsmachines  

te reinigen. In de zomer bijvoorbeeld 

dienen wij de elektrische boilers niet te 

gebruiken”, voegt hij eraan toe.

De mestschuif en sleuvenvloer

De koeienstal is voorzien van een dich-

te emissiearme sleuvenvloer. Elk uur 

wordt de mest automatisch afgeschraapt 

en komt in een aparte mestput terecht. 

“Dit zorgt voor een reductie van 15% van 

schadelijke gassen”, gaat Steven verder. 

De stal werd dus meegetrokken in het 

concept om de pocketvergister maxi-

maal te laten draaien. “Wij zijn enorm 

tevreden van de pocketvergister en raden 

dit aan alle boeren aan. Het is wel een 

zware investering, maar ze is het waard.”

Witblauw
De helft van de veestapel op het bedrijf 

De Baerdemaeker bestaat uit witblauw, 

type mixed. Dit lokaal runderras wordt 

zowel voor de melk als het vlees gebruikt. 

Het ras is echter met uitsterven bedreigd. 

“Als aanmoediging krijgen we een pre-

mie om dit ras toch in stand te houden. 

“Onze klimaat-

inspanningen? 

Puur boeren-

verstand!”

BOEREN GETUIGEN
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INGREDIENTEN
• 3 stuks belle de fontenay• 1 bot rucola• 2 stuks koolrabi• 200g spinazie• 500g kalfsgebraad• 300ml tomatenwater• 1 citroen

• 300ml neutrale olie • 30ml Colatura di Alici• 2 eetlepels verse mayonaise• Enkele korenbloemen

Versnijd het kalfsvlees in een fi jne tartaar met een mes.
Versnijd alsook de aardappelen in fi jne blokjes, gaar kort in gezouten water.

Maak het kalfsvlees aan met de aardappelen, fi jn gesneden rucola, zeste van 

citroen en mayonaise. Kruid het geheel af.
Blend de spinazie en rucola samen met de olie.
Maak een fi jne jus met het tomatenwater, colatura di alici en de groene olie.

Dresseer de kalfstartaar in een ronde vorm. Werk af met rondjes koolrabi 

en korenbloemen. Giet rondom de frisse jus. 

Glenn kookt met volgende korteketenproducten: aard-appelen belle de fontenay van Hoeve Lemaire, koolrabi en rucola van De Groentelaar en kalfvlees van Dubbeldoel. 

Kalf ‘Colaturadi Alici’
CHEF-KOK GLENN VEHASSELT— SIR KWINTEN, LENNIK

Zamel jij mee dopjes in?
 

Goed nieuws! Vanaf begin 
volgend jaar zal er in het 
Vrijetijdshuis opnieuw een 
inzamelton staan waarin je je 
dopjes kan droppen ten voordele 
van de blindegeleidehonden. 

Plastic dopjes inzamelen is voor het 
Belgisch Centrum voor Geleidehonden een 
extra manier om wat geld in te zamelen 
zodat ze zo veel mogelijk hondjes kunnen 
opleiden, en dus zo veel mogelijk personen 
kunnen helpen.

van korteketenproducten en -producenten. 
Verder vind je er ook vier recepten met 
Pajotse korteketenproducten. Deze werden 
samengesteld door chef-koks uit de regio: 
Glenn Verhasselt van Sir Kwinten, David 
Van Roy van De Brabantse Ardennen, 
Adriaan Goossens van de Koetsier en Daniel 
Dumortier van Groesting, uit onze eigen 
gemeente.

Haal het gratis magazine vanaf 
eind november in het gemeentehuis, 
hoevewinkels, lokale supermarkten, 
bibliotheken en restaurants in de regio. 

Downloaden kan via de website  
www.pajot-zenne.be. Hier vind je ook een 
overzicht van de verdeelpunten.

Maak kennis met onze

klimaatslimme

Pajotse
landbouwers
Getuigenissen en recepten met korteketenproducten

“De groenste 

energie, is de 

energie die je niet 

gebruikt”

Luc Ost

“De boer als deel 

van het ecosys-

teem”

Tijs Boelens

“Met onze pocket-

vergister hadden 

we een primeur in 

onze regio”

Steven De Baerdemaeker

“Nog meer inzett en

op het hergebruik

van regenwater”

Joris Claeys

“De buurt inves-

teert mee in de 

zonnepanelen”

Raf Van der Meulen
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Wij zijn genomineerd voor 
Klimaatambassadeur 2022

Duurzaam ondernemen loont! Ontdek waarom 
onze circulaire aanpak jouw stem verdient.

Reduce Reuse Recycle

Lees ons verhaal
& stem op ons

De plastic film die 
jouw eten vers houdt, 

maken veel dunner 
en uitsluitend met 

gerecycleerd plastic, 
terwijl hij net zo 

stevig blijft. 

Online aankoop 
terugsturen? 
Dankzij onze 
herbruikbare 

e-commerce zak heb 
je geen nieuwe 

verpakking nodig. 

De krimpfolie die 
je frisdrankflessen 

samenhoudt, maken we 
van 100% gerecycleerde 
en recycleerbare plastic 

en met 80% minder 
uitstoot. 

SEGERS & BALCAEN
Flexible packaging and technical films

Nieuwe handelszaken

Car wash en wassalon
Car wash Liedekerke biedt klanten de 
mogelijkheid hun auto te laten reinigen. 
Voor de buitenkant en het interieur 
(stofzuiger, binnenruit, dashboard, enz ...) 
duurt dit iets minder dan 20 minuten. Je 
kan ook je sleutels achterlaten en je wagen 
later ophalen en dit alles zonder afspraak. 
Betalen kan met bancontact en payconiq. 
Deze service is geldig van dinsdag tot en 
met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur (bij 
regenweer tot 17.00 uur).

In het wassalon kan je je was zelf doen 
of deze voor 5 euro extra per machine 
achterlaten. Deze wordt dan gewassen, 
gedroogd en gevouwen. Het wassalon is 
7 dagen per week geopend van 07.00 tot 
22.00 uur. Er zijn parkeerplaatsen voorzien.

Car wash en wassalon Liedekerke
Opperstraat 51

Zet je zaak  
in de kijker!
Wist je dat je als handelaar 
publiciteit kan maken voor 
je zaak op de gemeente-
lijke infoborden? Deze 
zijn te vinden aan de 
invalswegen van onze 
gemeente (Kasteelstraat, 
Gravenbosstraat, 
Muilenstraat, Pamelsestraat, 
Sportlaan) en aan het 
station. Er is ruimte voor een 
spandoek van 160 op 40 cm. 
Voor een periode van drie 
maanden betaal je 200 euro, 
voor een heel jaar 600 euro.  
Interesse? Vul het formulier 
in op https://www.liedekerke.
be/menu/werken-en-
ondernemen/ondernemers/
publiciteit-infokaders.
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Marktkramers in de kijker
Onze markt is er een om trots op te 
zijn. Elke zaterdag komen zo’n 50 
marktkramers naar onze gemeente 
afgezakt om hun koopwaar aan te bieden. 
Graag zetten we voortaan in elke editie 3 
marktkramers in de kijker.

Elke en Wendy staan sinds een vijftal jaar 
op onze markt met lekkers zoals Brusselse 
en Luikse wafels en poffertjes. ‘Wij werken 
al meer dan 10 jaar samen. We waren 
eerst collega’s, zijn dan goeie vriendinnen 
geworden en hebben beslist om samen 
deze zaak te starten. We komen heel graag 
naar de markt in Liedekerke. Het is een 
gezellige markt waar we veel persoonlijk 
contact met onze klanten hebben. Het 
is geweldig om kleine kindjes elke week 
te zien langskomen en opgroeien. We 
hebben het ook al meegemaakt dat tieners 
met hun eerste vriendje langskomen, en 
na enkele jaren blijken die getrouwd en 
hebben ze een baby bij!’

Yves is al meer dan dertig jaar een vaste 
waarde op de Liedekerkse markt met 
zijn beddengoed. ‘Ik heb inderdaad wel 
al wat jaren op de teller in Liedekerke. 
Doordat mijn moeder van Liedekerke 
afkomstig was en ikzelf dichtbij 
woon, ken ik hier uiteraard veel volk en 
heb ik mijn vaste klanten, al zie ik ook 
regelmatig nieuwe gezichten. We hebben 
in Liedekerke een hechte groep van 

goede marktkameraden en we houden er 
dan ook steeds de sfeer in. Aan de blije 
gezichten te zien die passeren, merk ik dat 
onze bezoekers dat ook appreciëren!’

Ook Christa is een vertrouwd gezicht op 
de markt. Reeds tweeëndertig jaar kunnen 
de marktbezoekers bij haar terecht voor 
dameskledij. ‘Als Ninovieters hebben wij 
ons altijd meer op de markten in Oost-
Vlaanderen gericht, maar Liedekerke is 
een vaste afspraak voor ons. Het contact 
met de klanten en collega’s is hier heel 
goed. Bovendien heb ik klanten die al 
decennia bij ons komen, ik zou ze niet 
kunnen missen! Ik vind de Liedekerkse 
markt persoonlijk heel gezellig. Mijn 
echtgenoot Patrick vergezelt mij al jaren 
voor onze weekendmarkten, dus ook in 
Liedekerke. En sinds hij op pensioen is 
heeft hij nog meer tijd om met mij mee te 
gaan’, lacht Christa. 

'Onze zaterdagmarkt 
in Liedekerke is een 
troef die we moeten 
koesteren. '

Joris Poppe
schepen van lokale 
economie
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Verplichte verzekering  
brand en ontploffing
Baat je een publiek toegankelijke plaats 
uit? Dan is een verzekering Objectieve 
Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing 
verplicht. Een gewone brandverzekering of 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
volstaat niet.

Wettelijk verplicht
De term ‘objectieve aansprakelijkheid’ 
betekent dat een slachtoffer van een brand 
of een ontploffing jouw schuld niet hoeft 
te bewijzen. Jij moet de schadelijder dus 
steeds vergoeden, zelfs als je geen fout 
begaan hebt. Daarom ben je ook verplicht 
deze verzekering af te sluiten.

Publiek toegankelijke plaats
Een verzekering Objectieve Aansprakelijk-
heid bij Brand of Ontploffing is verplicht 
voor o.a.:
• kleinhandelaars met een verkoopruimte 

en opslagruimte groter dan 1 000 m²;
• restaurants, frituren en cafés met een 

publieke ruimte groter dan 50 m²;
• kantoorgebouwen met publieke ruimtes 

van in totaal meer dan 500 m2;

De volledige lijst kan je terugvinden op de 
website van de gemeente.

Voor welk bedrag verzekeren?
De verplicht verzekerde kapitalen zijn 
aanzienlijk: 15 000 000 euro voor de 
lichamelijke schade per schadegeval, en 
750 000 euro voor de stoffelijke schade per 
schadegeval.

Gemeente op de hoogte brengen
Bij het afsluiten van een verzekering 
Objectieve Aansprakelijkheid bij 
Brand of Ontploffing krijg je van je 
verzekeringsmaatschappij een attest. 
Een duplicaat van dat attest maak je 
over aan de gemeente via https://www.
liedekerke.be/webform/attest-objectieve-
aansprakelijkheid-bij-brand-ontploffing

De gemeente zal regelmatig controles 
uitvoeren. De uitbatingen die niet in 
orde zijn met de wettelijke voorschriften 
riskeren een sluiting! 
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Hallo! Wij zijn de maaschappelijk assistenten van het Sociaal Huis van Liedekerke. Graag 
lichten wij project MIRIAM toe, een project dat reeds enkele tijd bestaat, maar sinds kort werd 

binnengehaald door ons Sociaal Huis. Een project dat inzet op intensieve begeleiding voor  
alleenstaande mama’s in een kwetsbare positie. 
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DOSSIER

De voorbije jaren werd het MIRIAM-project in 
meerdere grote steden uitgevoerd. De federale 
minister van armoedebestrijding maakt 
nu jaarlijks 4,5 miljoen euro vrij om het 
programma te versterken. Na het afsluiten 
van een projectoproep werden 33 projecten 
geselecteerd om het programma uit te 
voeren, waaronder lokaal bestuur Liedekerke. 
En daar mogen we terecht fier over zijn! 

Wat houdt het project in?
MIRIAM richt zich op alleenstaande moeders 
in een kwetsbare positie. Het project gaat 
uit van een holistische aanpak waarbij 
gefocust wordt op alle levensdomeinen, 
zoals huisvesting, tewerkstelling, vrije tijd, 
financiën ... De mama’s worden intensief 

individueel opgevolgd door Karo en Tina, 
twee maatschappelijke assistenten van het 
Sociaal Huis, maar het project wordt door het 
gehele team van het Sociaal Huis gedragen. 
Iedere maatschappelijk assistent draagt zijn 
steentje bij en heeft zijn of haar input. 

De alleenstaande mama’s worden begeleid 
via een wekelijks individueel gesprek, 
maar een groot accent ligt ook op een 
groepswerking met alle mama’s samen. 
Die organiseren we twee keer per maand. 
Tijdens deze groepswerking brengen we de 15 
mama’s samen en nodigen we gastsprekers 
of externen uit om informatie te geven 
aan de groep. Op deze manier maken we 
de mama’s die deelnemen aan het project 
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bekender met organisaties in Liedekerke, 
activiteiten en dienstverleningen. Verder 
spitsen we ook toe op enkele thema’s die 
in de levens van de vrouwen een grote rol 
spelen, bijvoorbeeld intrafamiliaal geweld 
of huisvesting. De mama ’s kunnen hun 
ervaringen ook in een veilige omgeving 
delen met elkaar en van elkaar leren.

Het Sociaal Huis van Liedekerke vond al 
snel vijftien mama’s waarmee we aan de 
slag konden gaan en de twee volgende jaren 
zullen we dit opnieuw kunnen doen. 

Waarom is dit nodig? 
Er werd vanuit onderzoek opgemerkt dat 
alleenstaande mama’s het zwaar te verduren 
krijgen in onze maatschappij. Ook andere 
kwetsbare groepen zoals alleenstaande 
papa’s of andere gezinsvormen hebben het 
niet gemakkelijk. Het valt echter op dat 
voor alleenstaande mama’s de uitdagingen 
het grootst zijn. Vandaar de komst van 
het MIRIAM-project om de vrouwen te 
ondersteunen en mee te helpen empoweren. 
Zo merkten ze tijdens de voorgaande jaren, 
dat intensieve een-op-eenbegeleiding en 
ondersteuning de meeste vruchten afwerpt 
bij de mama’s. Er was nood aan een hand om 
vast te nemen en een schouder om de lasten 
mee te helpen dragen. 

Het is een fijn project waar het nuttige aan 
het aangename wordt gekoppeld voor de 

mama’s. Tijdens onze groepsmomenten 
proberen we steeds leuke activiteiten 
te voorzien voor de kinderen, zodat 
kinderopvang geen drempel mag zijn. Verder 
zorgen we voor ontspanning voor de mama’s, 
zodat zij een moment voor zichzelf hebben, 
om in een babbel te verzeilen met andere 
mama’s. 

Het project draait nu op volle toeren en we 
kunnen zeggen dat de inzet en opkomst van 
de mama’s enorm is. We doen het met veel 
plezier en liefde, hopelijk is het een project 
waar wij met z’n allen kunnen uit leren, 
dat we kunnen verduurzamen en waar wij 
als Sociaal Huis veel mama’s kracht mee 
kunnen geven. Al moeten we toegeven dat de 
mama’s nu al over veel power beschikken!

Wil je graag nog meer te weten komen over 
het project? Meer info vind je op  
https://www.mi-is.be/nl/miriam.
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WERKEN

Onze wegenis- en 
rioleringsprojecten 
Bosbaan en Gasthuisstraat
Lokaal bestuur Liedekerke en 
rioolbeheerder Farys zijn overgegaan 
tot de aansluiting van de Bosbaan en 
de Gasthuisstraat op het gemeentelijke 
rioolstelsel. 

De riolerings- en wegeniswerken in 
de Gasthuisstraat werden begin juni 
beëindigd. De werken in de Bosbaan 
zijn sinds november afgerond. Beide 

straten zijn voorzien van een nieuw 
wegdek en een gescheiden riolering 
waarop de aanpalende woningen werden 
aangesloten.  

Met deze ingrepen draagt onze 
gemeente bij aan de zuiverheid van onze 
oppervlaktewateren.
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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 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 hebben het 
Agentschap Wegen en Verkeer en de 
nutsmaatschappijen aanpassingswerken 
uitgevoerd.

Beysstraat, Vijfhoekstraat en 
Gaston Mertensstraat (tussen N207 
en Heuvelkouterweg en tussen 
Heuvelkouterweg en Gaston 
Mertensstraat) 
De ontwerper heeft het ontwerp van de 
riolering en bovenbouw van de rijweg 
afgerond. De omgevingsvergunning werd 
aangevraagd. Het aanbestedingsdossier 

is gefinaliseerd en een aannemer zal 
aangesteld worden om de werken aan te 
vatten in de eerste helft van 2023. Een 
informatievergadering met de aannemer 
waarbij alle betrokkenen worden 
uitgenodigd zal voor aanvang van de 
werken plaatsvinden. 

Molenstraat, Bunderstraat 
en Meregrachtstraat (tussen 
Kleemputtenstraat en Muilenstraat en 
tussen Bunderstraat en N207) 
De nutsmaatschappijen hebben hun 
nutsleidingen aangepast in functie van 
de geplande wegenis- en rioleringswerken 
in deze straten. Het studiebureau is bezig 
met het ontwerp van de bovenbouw van 
de rijweg en de verdere uitwerking van 
het dossier. Intussen worden de resterende 
innamedossiers afgerond. De start van de 
werken wordt voorzien in 2024.

Fabrieksstraat, Papenbergstraat, 
Vrijheidsstraat, Meregrachtstraat en 
Kleemputtenstraat
In deze straten zijn zowel de riolering 
als de bestaande wegenis aan 
vervanging toe. Voor de opmaak van de 
aanbestedingsdocumenten wordt een 
studiebureau aangesteld in het voorjaar 
van 2023.
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WELKOM

IN LIEDEKERKE

Hallo Mounia, jij hebt mijn collega Riet 
via Taalbruggen leren kennen aan de 
schoolpoort. Zo vond je de weg naar Praten 
in de bib, want het was voor jou belangrijk 
om jouw Nederlands te oefenen en nieuwe 
mensen te leren kennen. 

Waar kom je vandaan?
Ik woon al 23 jaar in België. Een paar 
maanden geleden kwam ik naar Liedekerke. 
Daarvoor woonde ik in Brussel.

Waarom heb je gekozen voor Liedekerke als 
woonplaats?
Ik vind het hier minder gevaarlijk dan in 
Brussel. Mijn kinderen hebben hier meer 
ruimte om op te groeien. We woonden in 
een klein appartement in Brussel en na de 
lockdown was het een evidentie om een 
groter huis te zoeken. Dat vonden we in 
Liedekerke. De kinderen hebben hier meer 
rust gevonden.

Wat was je eerste indruk van Liedekerke?
Rustig. Er is hier meer ademruimte dan in 
Brussel.

Wat is je favoriete/mooiste plek in 
Liedekerke?
De bibliotheek. Ik kom naar de praatgroep en 
heb daar hele leuke mensen leren kennen. En 
zo oefen ik mijn Nederlands nog meer.

Wat vind je van het Likerts dialect?
Ik ben nog niet veel in contact gekomen met 
het Likerts dialect. Ik ben hier nieuw en ken 
nog niet genoeg Liedekerkse inwoners die 
dialect met me praten.

Vul aan: Ik vind Liedekerke …
… heel mooi

In Liedekerke zijn de mensen …
… aangenaam. De mensen zeggen goeiedag, 
ook al ben ik hier nieuw.
 
Dit vraag ik mij af over Liedekerke?
Waar kan ik terecht om werk te vinden hier 
in Liedekerke?

Bij VDAB Asse kan je hulp krijgen om werk te 
vinden hier in de omgeving.
Wil je werken als poetshulp? Dan kan je ook 
terecht bij DOLie vzw (dolie@liedekerke.
be).

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

Ben jij ook NIEUW IN 
LIEDEKERKE en heb  

je vragen? Stuur  
een mailtje naar  

welkom@liedekerke.be.
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Nieuwjaarskaartjes  
in kinderhanden
De burgemeester van onze gemeente stuurt 
de meest originele nieuwjaarskaartjes! 
Hij koos een ontwerp uit een collectie 
tekeningen van leerlingen tussen 6 en 9 
jaar in de Academie voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunst. 

Lou Maes van meester Jan kleurde een laag 
met oliepastels, drukte er een laag gouache 
overheen en kraste er dan een sfeervolle 
tekening in. Een wenskaart vol warmte!
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DE ONTMOETING

Dag Tim, vertel eens, wat is 
jouw link met Liedekerke?
Tim: Rond mijn 12-13 jaar 
verhuisden mijn ouders 
naar Liedekerke. Ik heb er 
dus een groot stuk van mijn 
tienerjaren doorgebracht. 
Ongeveer een jaar geleden 
ben ik opnieuw naar 
Liedekerke verhuisd, en 
nu ben ik dus opnieuw 
een officiële inwoner van 
Liedekerke.

Vanwaar kunnen we jou 
kennen?
Tim: Een van mijn eerste 
groepen was Dearly Departed. 
Een punkrockband waarin ik 
zong en gitaar speelde met 
vrienden uit de buurt. We 
traden toen op in Liedekerke 
en omstreken. Later speelde 
ik als gitarist bij Janez Detd, 
en nu nog steeds bij Fleddy 
Melculy, de Fanfaar, Urbanus, 
en Willy Sommers.

Kunnen we Parlor 
binnenkort ergens aan het 
werk zien?
Tim: Nee, voorlopig zijn 
er nog geen optredens 
gepland. Parlor is ontstaan 
als coronaproject. Ik had tijd 
en ruimte om mijn creatief 
ei kwijt te kunnen. En dat 
is uitgemond in een EP, 
die ook Parlor heet. Deze 
is ondertussen gelanceerd 
en volledig te beluisteren 
op Spotify. Ik bracht ook de 
eerste single van de EP uit 
‘GLDN line’. Bij die single 
hoort trouwens een clip, die 
opgenomen is in Liedekerke! 
Check zeker eens op Youtube, 
dan herken je de Dender 
aan het jaagpad en de brug 
aan het station. In 2023 plan 
ik een volledige plaat op 
te nemen waarmee ik kan 
optreden in 2024. Wie weet in 
Liedekerke?...

Parlor is de naam van je 
soloproject. Is de punkrock 
vibe daarin ook te horen?
Tim: Nee, Parlor is eerder 
poprock, zelfs wat indie 
met gitaar. Het is muziek 
met een 90’s touch. Al hoor 
ik wel eens dat in mijn 
stem de punkinvloeden 
nog steeds hoorbaar zijn. 
Los van alle invloeden, 
is het belangrijkste voor 
mij om goeie nummers 
te maken. Parlor is een 
gemeenschappelijke ruimte 
waar je met vrienden kan 
samenkomen en praten 
over wat je bezig houdt, 
over goede en moeilijkere 
momenten. Het leven brengt 
je namelijk niet altijd wat je 
verwacht. Dit gevoel geef ik 
ook weer in mijn nummers. 

Tim Toegaert heeft zijn eerste EP uitgebracht met zijn soloproject Parlor. Voorlopig heeft hij 
nog geen optredens gepland, maar in zijn clip kan je wel plekken in onze gemeente spotten. 
Een mooi eerbetoon aan Liedekerke.

Tim Toegaert,  
een muziekfenomeen  
van Liedekerkse bodem
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 3 en 4 maart'23 

Scholen campus Liedekerke

Middenschool Liedekerke

www.debij.be

www.atheneumliedekerke.be

www.atheneumdenderleeuw.be
13 februari '23

13 februari '23 
Infoavond nieuwe leerlingen

Infoavond nieuwe leerlingen

Eetfestijn

3 juni '23 
Schoolfeest



42
#1770

VRIJE TIJD

Djules FMJ brengt spoken word  
naar Liedekerke

Op 3 februari staat Djules FMJ 
op het podium van GC Warande. 
Een poëet die jazz, blues en 
rock’n’roll combineert en zich laat 
omringen door Brusselse jonge 
en veelbelovende muzikanten. De 
gelegenheid voor een interview.

In 2019 creëerde Stephan Galon 
zijn alter ego Djules FMJ. Hij had 
fysieke gezondheidsklachten 
en angststoornissen en vond in 
Djules FMJ de kracht om zijn 
zelfvertrouwen te behouden en de 
moed om door te gaan. Een jaar later 
kreeg Stephan de diagnose multiple 
sclerose. 

Dankzij Djules FMJ kan Stephan 
omgaan met MS. ‘Het podium is 
mijn pilleke’, zegt hij zelf. Muziek 
maken en spelen is een manier om 
MS en de bijhorende pijn te dragen. 
De muzikanten waarmee Stephan 

speelt, dragen zorg voor hem op en 
naast het podium. ‘Ze zijn als familie.’ 

Optreden, muziek spelen, reizen … 
het is niet makkelijk te combineren 
met MS. Toch wil Stephan zo veel 
mogelijk normaliseren. Door kleine 
ingrepen op het podium kan hij zich 
vrij bewegen en de pijn verbergen. 
Afwisselen tussen leunen op een 
barkruk, liggen in een zetel, zitten op 
een flightcase zorgen ervoor dat hij 
zijn publiek een geweldige show kan 
geven, zonder dat ze merken dat hij 
onderliggende pijnen heeft. En dat is 
wat Djules FMJ wil doen: ‘voluit gaan’. 

Stephan schrijft nummers over wat 
hem raakt in het leven. Uiteraard 
horen de pijnen en angsten die 
hij dagelijks heeft daarbij. In het 
nummer ‘Bumper car’ vergelijkt 
hij zijn angsten met de elektrische 
staaf aan een botsauto. ‘70/110 volt 



43
#1770

launches me into my ultimate fear’. 
‘Ook de pijn die ik voel, is elektrisch’, 
aldus Stephan.

Stephans muziek gaat over veel 
meer dan MS. Hij laat zich vooral 
inspireren door wat er op het moment 
gebeurt. ‘Ik zeg zelden: Nu ga ik eens 
een tekst schrijven. De helft van mijn 
creaties zijn improvisatie.’ Schrijven 
is moeilijk geworden voor Stephan. 
Als iets hem raakt en inspireert, dan 
maakt hij een audio-opname die 
later kan uitmonden in een nummer. 
Elk nummer is voor Stephan een 
dialoog tussen hemzelf en zijn 
muzikanten. Je weet op voorhand 
niet waar je uitkomt. Improvisatie 
op het is podium is een belangrijk 
onderdeel van de set. ‘Een vaste 
setlist heb ik niet.’ 

Djules FMJ heeft een vaste bezetting 
muzikanten, die grotendeels opgeleid 
zijn aan het conservatorium, in de 
richting jazz. Daarnaast laat Stephan 
zichzelf en zijn publiek af en toe 
verrassen door extra muzikanten, 
die mee in dialoog willen gaan. Die 

muzikanten leert Stephan vaak kennen 
op café. De samenwerking ontstaat 
door toevallige ontmoetingen en is een 
mooie voedingsbron voor Djules FMJ.
Djules FMJ staat er, dat 
is zeker! Onder het motto 
‘Traag, maar gestaag’ haalt 
Stephan het maximum uit 
elke dag, en zo gaat hij voluit, 
weliswaar dag per dag.  

DJULES FMJ
Spoken word, livemuziek, 
poëzie
Event met parter: Rebelle en Curieus
Vrijdag 03.02.2023 om 20.00 uur  
in GC Warande
Tickets: basis € 17 \ abo € 15

'Ik zeg zelden:  
Nu ga ik eens een 

tekst schrijven. 
De helft van mijn 

creaties zijn 
improvisatie.'

' Muziek en poëzie 
herkenbaar verweven 
met het leven.  
Een niet te missen 
optreden tijdens de 
week van de poëzie.'

Hans Eylenbosch
schepen van cultuur
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Leren  verbinden  versterken

Cursussen in de kijker
Liedekerke

Meer info over al onze cursussen? Surf naar www.ligo.be/hallevilvoorde

Slim mobiel Opfrissen rijbewijs

Heb je  een r i jbewijs  B?
Maak kennis  met  de n ieuwe

verkeersregels  en fr is  de oude nog

eens op!  

Start: januari 2023

weten waar je kan op letten als je
een toestel koopt of een
abonnement kiest
instellingen aanpassen zoals
schermverlichting, beltoon, wifi en
mobiele data (3G, 4G, 5G)
sms'en lezen, beantwoorden en zelf
sturen
telefoonnummers opslaan,
opzoeken, wissen of wijzigen
je voicemail instellen en beluisteren
basisapps zoals de camera, de
rekenmachine en de wekker
verkennen

Heb je een smartphone of plan je een
aankoop? Heb je nog veel vragen en kan
de gebruiksaanwijzing jou niet helpen? 

Start Januari 2023

 

Van Nuffelstraat 2A - 1740 Ternat
02 252 51 50 (elke werkdag van 9u tot 16u)

info@ligo-hallevilvoorde.be
 

Openingsuren
woensdag    13u  -  16u
donderdag   9u - 12u

   

Ons secretariaat
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4

INWONERS* NIET- 
INWONERS

Schoolzwemmen € 2 € 2,5
Kinderen <12 jaar of sociaal tarief € 2 € 3
Volwassenen € 4 € 6
10 beurten kinderen <12 jaar of 
sociaal tarief € 15 € 25

10 beurten volwassenen** € 35 € 55
Jaarabonnement volwassenen** € 180 /////
Zwemclubs en verenigingen 
buiten openingsuren

€ 85 volledig zwembad
bij gedeeld gebruik:

€ 60 groot bad 
€ 30 half groot bad
€ 30 klein bad
€ 15 per baan

Zwemclubs en verenigingen 
binnen openingsuren € 3 per zwemmer / uur

Toegangskaart € 5
Verlies sleutel locker € 100
Whirlpools € 4
Zwemdiploma € 2 per beurt

Tarieven

*  Inwonerstarief is ook geldig voor inwoners uit de gemeenten
 Affl  igem, Ternat, Lennik en Denderleeuw 
**  Beurtenkaarten/abonnementen zijn geldig 
 voor de duur van 1 jaar

 
SPORT

Leren  verbinden  versterken

Cursussen in de kijker
Liedekerke

Meer info over al onze cursussen? Surf naar www.ligo.be/hallevilvoorde

Slim mobiel Opfrissen rijbewijs

Heb je  een r i jbewijs  B?
Maak kennis  met  de n ieuwe

verkeersregels  en fr is  de oude nog

eens op!  

Start: januari 2023

weten waar je kan op letten als je
een toestel koopt of een
abonnement kiest
instellingen aanpassen zoals
schermverlichting, beltoon, wifi en
mobiele data (3G, 4G, 5G)
sms'en lezen, beantwoorden en zelf
sturen
telefoonnummers opslaan,
opzoeken, wissen of wijzigen
je voicemail instellen en beluisteren
basisapps zoals de camera, de
rekenmachine en de wekker
verkennen

Heb je een smartphone of plan je een
aankoop? Heb je nog veel vragen en kan
de gebruiksaanwijzing jou niet helpen? 

Start Januari 2023

 

Van Nuffelstraat 2A - 1740 Ternat
02 252 51 50 (elke werkdag van 9u tot 16u)

info@ligo-hallevilvoorde.be
 

Openingsuren
woensdag    13u  -  16u
donderdag   9u - 12u

   

Ons secretariaat

Vanaf 1 januari 2023 
aangepaste tarieven in de 
zwembaden van Liedekerke  
en Ternat
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Fietsvrienden gezocht! 
Dit jaar organiseren de lokale besturen van 
Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke 
‘Fietsvrienden’, een taalstimulerend 
project dat anderstalige inwoners aan 
Nederlandstalige vrijwilligers koppelt. 
Samen maken ze een tiental weken in duo 
fietstochten doorheen onze regio, terwijl ze 
Nederlands oefenen.

Anderstalige Liedekerkenaren kunnen via 
Fietsvrienden hun Nederlands oefenen door 

in de periode van 29 april 2023 tot 1 juli 2023 
deel te nemen aan tien fietsritten. Tijdens 
deze fietstochtjes wordt volop Nederlands 
gesproken. De fietsroutes leiden de duo’s door 
onze gemeente, langs tal van fijne plekjes, 
leuke hotspots, maar ook naar organisaties 
die belangrijk zijn voor nieuwe inwoners. Zo 
krijgen zij de kans om hun Nederlands te 
oefenen, en tegelijkertijd hun gemeente te 
verkennen.

Ben jij ouder dan 18 jaar en heb je al 
minstens een half jaar Nederlandse les 
gevolgd? Wil je Liedekerke verkennen en 
tegelijkertijd je Nederlands naar een hoger 
niveau tillen? Fiets je graag? Schrijf je dan in 
via sport@liedekerke.be of 053 64 55 82.

Buddy’s
Voor dit project doet het lokaal bestuur 
een beroep op sociale, Nederlandstalige 
vrijwilligers die van fietsen houden. Zij 

volledig ingerichte infrastructuur (café met
frigo's, tap, ruime berging, keuken & terras)
energiekosten en afvalophaling zijn inbegrepen
in de te bespreken concessievergoeding
mogelijkheid tot het plaatsen van automaten in
de sporthal en zwembad
POP-UP concept / proeftijd mogelijk

zwembad & sporthal: jaarlijks 150.000 bezoekers
zuidgerichte oriëntatie terras
op wandelafstand van centrum
vlotte bereikbaarheid & ruime parking
startpunt van wandelingen & MBT parcours
speelweide en groene omgeving 
petanqueplein vlakbij
ruimte om evenementen te organiseren

TROEVEN VAN DE SITETROEVEN CAFETARIA

MIS DIT AANBOD NIET \\ MEER INFO VIA sport@liedekerke.be \\ 054 64 55 93

Heb je een passie voor
sport en/of horeca? 
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Belgisch Kampioenschap
2022

4 medailles

prestaties 2022

Taekwondo is een Koreaanse ongewapende vechtkunst en
vechtsport met de nadruk op zelfverdediging. Letterlijk
vertaald betekent tae 'voet', kwon 'vuist' en do 'de kunst van'
of de weg. Vrij vertaald betekent taekwondo: de weg van
de voet en de vuist. Het is ook een Olympische discipline
waarin België enkele wereldtoppers heeft. De Lions
Taekwondo Academy Liedekerke onder leiding van Omar
Sebatta is nog maar enkele jaren geleden begonnen in
sportcentrum BOKAAL maar nu al een vaste waarde.
Getuige de vele mooie prestaties van het afgelopen jaar.

LIONS
Taekwondo
Academy

Liedekerke

Wat is Taekwondo? 

Sporters uit 1770
in de kijker...

GOUD ZILVER BRONS

Van Kerckhoven
 Miguel

Belhiba Fares
Van Kerckhoven 

Nathan
 

Bouchaala
 Mayssen

medaillewinnaars

van oa.

internationale

tornooien Diest,

Luik, Rosmalen, ...

�  Loemba Gaby Elohim
Omari Manil

Ben Said Yanisse
Infatino Soufiane
Bouchaala Sherine

Vankerckhoven Nathan
Belhina Farès

De Groef Yelina
Bouchaala Maysen

 
 

Ken je zelf of heb je
zelf sportieve
prestaties die

aandacht verdienen ?
Stuur een mailtje met
uitleg en foto's naar
sport@liedekerke.be

kunnen als ‘buddy’ een duo 
vormen met een anderstalige 
inwoner en hen vergezellen op de 
fiets. Wil jij als Nederlandstalige 
een anderstalige inwoner een 
oefenkans Nederlands bieden 
en tegelijkertijd genieten van 
een ontspannende fietstocht 
doorheen de gemeente?  
Stel je kandidaat via  
sport@liedekerke.be. 

Nederlandstalige vrijwilligers 
en anderstalige deelnemers 
die willen meedoen, moeten 
zeker aanwezig kunnen zijn 
op de startdag te Affligem (29 
april 2023) en de slotdag te 
Roosdaal (1 juli 2023). Wie zelf 
geen fiets heeft, kan er (gratis) 
eentje gebruiken van de fietsbib. 
Deelnemen is gratis.
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NIEUWS

GESPOT IN DE BIB
Wist je dat 45 % van alle Vlamingen het afgelopen jaar één of meerdere keren een openbare 
bibliotheek bezocht in eigen gemeente? Hoe leuk is dat! Daar kunnen wij alleen maar blij om 
zijn. Wie zijn onze bezoekers en waarom komen ze zo graag vertoeven in de bib? 

Lydie
Lydie komt 1 keer per maand 
naar de bibliotheek. Ze 
snuistert dan graag uitgebreid 
in de collectie en zoekt naar 
lichte romans om haar vrije 
tijd mee op te vullen. Lydie 
heeft vroeger nog sierkunsten 
gedaan. Ze komt graag naar 
de bibliotheek en als het 
rustig is blijft ze er ter plekke 
lezen.

Lydia 
Lydia zoekt een boek voor 
een schoolopdracht. Het boek 
moet natuurlijk spannend 
zijn en vol mysterie. Lydia wil 
graag leerkracht worden om 
kinderen te helpen, ze zou 
zelfs wiskunde willen geven. 
Er kan 1 keer per 2 maand een 
boekje af buiten de verplichte 
schoolopdrachten.

Mohamed 
Mohamed komt 2 à 3 keer 
per maand naar de bib. Hij 
leest graag boeken over 
gebouwen en bouwen. 
Mohamed droomt ervan 
architect te worden. 

Dagmar 
Dagmar bezoekt de bib voor de 
allereerste keer want ze woont 
pas sinds oktober in Liedekerke. 
Ze is leerkracht en leest het 
liefst de boeken van John Boyne. 
Dagmar ontdekt in de bib een 
heleboel inspirerend le(e)s voer!

Lien en Elias 
Lien en Elias komen samen 1 keer per 
maand naar de bib. Elias neemt enthousiast 
5 boekjes mee, terwijl Lien zoekt naar 
meeslepende en spannende detectiveromans 
en thrillers. 
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NIEUWS
Recz 
Recz komt elke woensdag 
naar de bibliotheek om 
zijn huiswerk te maken 
en een beetje op zijn 
telefoon te spelen. Ook 
is hij grote fan van de 
warmedrankenmachine, 
vooral dan van de 
chocomelk. Hij leest graag 
boeken van Geronimo 
Stilton en spreekt af met 
verschillende vrienden in 
de bibliotheek.

Letitia en Spencer 
Letitia komt veel naar de bibliotheek om te 
studeren en Spencer kwam haar bezoeken. 
Letitia leest graag moordromans en studeert 
criminologie. Spencer studeert sociaal werk 
en leest het liefst oorlogsromans. Ze zitten 
graag samen in de natuur met een goed boek.

Tickets kopen?
> tickets: 24/7 online via liedekerke.be/vrije-tijd
> aan de balie van het vrijetijdshuis op woe & zat

Cadeaukaarten kopen?
> aan de balie van het vrijetijdshuis op woe & zat

MA:             GESLOTEN
DI & DO:     14.00 - 19.00
WO:             13.00 - 18.00
VR & ZA:     10.00 - 13.00

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN & 
DIENSTVERLENING VRIJETIJDSHUIS 

VANAF 3/11
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een IBL-aanvraag. Binnen het regionetwerk 
Pajottenland-Zennevallei kan je geen gebruik 
maken van IBL. 

Hoe werkt het?
1.  Meld je aan bij Mijn Bibliotheek en kies 

hierbij voor ‘Aangemeld blijven’.

2.  Nog niet geregistreerd in Mijn 
Bibliotheek? Maak een profiel aan.

3.  Zoek de titel die je wil aanvragen op in 
de catalogus. Levert een zoekopdracht 
niets op in de catalogus, dan wordt 
er automatisch een achterliggende 
zoekopdracht uitgevoerd in de catalogus 
van het regionetwerk en de Vlaamse 
catalogus.
• Is de titel beschikbaar in het 

regionetwerk? Haal hem gratis op in 
een andere regiobibliotheek. Volgende 
bibliotheken maken deel uit van het 
regionetwerk Pajottenland-Zennevallei: 
Affligem, Roosdaal, Ternat, Beersel, 
Dilbeek, Galmaarden, Halle, Herne, 
Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-
Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

• Niet beschikbaar in het regionetwerk? Ga 
verder met de IBL-aanvraag.

4.  Klik op ‘Je zoekopdracht in andere 
Openbare Bibliotheken’ (onderaan de 
pagina) voor de zoekresultaten in Vlaamse 
bibliotheken.

Wie zoekt, die vindt ... 
Vind je een bepaalde titel niet terug in onze 
bibliotheekcollectie? Geen paniek, er zijn nog 
opties:

Doe een aankoopsuggestie
Vind je een titel niet terug in onze catalogus 
of vind je dat een bepaald werk ontbreekt 
in onze collectie? Dan horen wij dat graag! 
Als ons budget het toelaat en het materiaal 
voor een voldoende aantal bibbezoekers 
interessant kan zijn, kopen we het aan.

Hoe?
Kijk eerst goed in de catalogus of het werk 
dat je wenst niet beschikbaar is. Is dat niet 
het geval? Vul dan het daarvoor bestemde 
formulier in op onze bibliotheekwebsite: 
liedekerke.bibliotheek.be/contact.  
Een aankoopsuggestie is gratis.

Leen de titel van een andere bibliotheek
Is de titel wel beschikbaar in een andere 
bibliotheek? Via het Interbibliothecair 
Leenverkeer (IBL) kan je mits betaling 
titels aanvragen en laten opsturen uit alle 
bibliotheken in Vlaanderen. Titels jonger dan 
365 dagen komen niet in aanmerking voor 
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Lees je favoriete magazine via de bib!
In de bib hebben we een abonnement 
op meer dan 60 magazines. We bieden 
daarmee een grote verscheidenheid aan 
titels aan, van gr-wandelen en wielrennen 
tot vogelkijken, van yoga, koken en 
interieur tot filosofie, breien en naaien, 
opvoeding, techniek en wetenschap, 
psychologie, samenleving en politiek, reizen, 
geschiedenis, cultuur, kunst en literatuur 
… Noem maar op, wij hebben het! ☺

Ontdek hier onze nieuwste aanwinsten:

Kan je magazines lenen?
Ja, hoor! Je kan in totaal maximum 15 
materialen uitlenen ongeacht het type 
materiaal. Dit voor 4 weken, en je kan 2x 
verlengen. 

Let op! Van de magazines kan je enkel 
vorige nummers lenen. Het meest recente 
nummer blijft in de bib en kan je enkel ter 
plaatse lezen, in één van onze gezellige 
zithoekjes.

Kaap de cover!
Je hebt het ongetwijfeld 
gemerkt, de cover van ons 
infoblad ziet er niet uit 
zoals anders. Omdat onze 
volgende #1770 in het 
teken zal staan van LikART, willen we 
inwoners (zowel jong als oud) de kans geven 
de cover van ons volgende infomagazine te 
kapen. Wil jij dus dat jouw kunstwerk op de 
voorkant van de #1770 staat en op 15 maart bij 
alle inwoners in de bus valt, ga dan snel aan 
de slag. Aan de balie van het Vrijetijdshuis zal 
een tekenmap liggen waar je je werk in kan 
achterlaten. Stuur je het liever digitaal door? 
Dat kan ook, via communicatie@liedekerke.be. 
Zorg wel voor een hoge resolutie! De deadline is 
15 februari 2022. We voorzien in de bib ook nog 
een kunstmuur waar alle werken op komen 
die de cover niet gehaald hebben. Laat die 
inspiratie maar komen!
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5.  Klik in het nieuwe tabblad op de 
gewenste titel. Op de detailpagina 
(onder ‘Beschikbaarheid in Vlaamse 
bibliotheken’) klik je op de button 
‘Laat een exemplaar brengen (3 EUR)’.

6.  Bevestig je aanvraag.

7.  Wanneer de aangevraagde titel 
aankomt in de bib, krijg je een e-mail 
en melding via Mijn Bibliotheek. Dat 
duurt ongeveer een week.

Betalen gebeurt achteraf. Het bedrag 
dat je moet betalen, wordt automatisch 
op je lidkaart gezet. Dat betekent dat 
je het bedrag kan betalen aan de 
zelfuitleenbalies bij een volgend bezoek.
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BELEVEN

Kerst op de markt
Zaterdag 17 december 2022
09.00 uur
Gemeenteplein
gratis

Tijdens de wekelijkse 
markt organiseert de 
marktcommissie van 
Liedekerke opnieuw een 
'Kerst op de markt'. Zij delen 
gratis soep, kerstkoeken, 
glühwein en chocomelk uit. 
Ook de kerstman is van de 
partij met snoep voor alle 
(brave) kindjes. 
Marktcommissie 
Liedekerke

BELEVEN

Kerstmarkt Dol-Fijn
Zaterdag 17 december 2022
16.00 - 20.00 uur
Gemeentelijke 
kleuterschool Dol-Fijn 
(speelplaats)
gratis

Gezellig kerstmarktje met 
verschillende kraampjes. 
Kerstcadeautjes kopen, een 
gezellige babbel met een 
hapje en een drankje ...voor 
elk wat wils.
Gemeentelijke 
kleuterschool Dol-Fijn

PODIUM

Winterwende-kerstconcert
Zaterdag 17 december 2022
20.00 uur
WZC Sint-Rafaël
12 euro

Na een wel zeer lange 
winterslaap willen we 
je graag ontmoeten 
op ons kerstconcert, 
getiteld ‘Winterwende’. 
Onze stemmen zijn 
terug opgewarmd, de 
instrumenten vinden elkaar 
terug in harmonie en een 
inspirerend programma ligt 
klaar! En dat in die tijd van 
het jaar waarin gezelligheid 
en samenzijn voorop staat! 
https://www.famuze.be/

GROEN

Beheerwerken Liedekerke - 
december
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.
Natuurpunt Affligem-
Liedekerke, Kern 
Liedekerke

LEREN

Aanleren van allerlei 
handwerktechnieken
Maandag 19 december 2022
19.00 uur
Parochiehuis
7 euro

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

AGENDA

BEWEGEN

Beats on Ice met dj
Vrijdag 16 december 2022
19.30 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
8 euro

Iedere 3de vrijdag van de 
maand tussen 19.30 en 21.30 
uur is er Beats on Ice met dj.
Sport Vlaanderen Liedekerke
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JEUGD

Kerstfilm
Woensdag 28 december 2022
14.30 uur
GC Warande
2 euro

Neem een dekentje, 
kussentje, knuffel … mee 
en kruip gezellig bij elkaar 
om te genieten van onze 
kerstfilm. Welke film er 
op het groot scherm zal 
afgespeeld worden hangt 
van jullie af! Stem op de 
website of Facebookpagina 
op jouw favoriete film: 
De Grinch - Familie 
Claus - The Polar Express 
- The Nightmare Before 
Christmas - Elf.
jeugd@liedekerke.be

BELEVEN

Kerstconcert 
Woensdag 28 december 2022
20.00 uur
Sint-Niklaaskerk
verschillende prijzen

Kerstconcert Christoff met 
kinderkoor. Kaarten in 
voorverkoop elke woensdag 
van 16.00 tot 18.00 uur 
en op zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur in het 
Parochiehuis.
https://parochiehuizen-
meander.be/

BEWEGEN

Oud naar nieuw met dj
Vrijdag 30 december 2022
19.30 uur
Sport Vlaanderen 
Liedekerke
8 euro

En ... lekker blijven 
schaatsen ... en dit van oud 
naar nieuw! Doen jullie 
mee? Bestel dan zeker je 
tickets online.
Sport Vlaanderen 
Liedekerke

BEWEGEN

KWB Liedekerke - 
Zoektocht 2022
Doorlopend tot   
zaterdag 31 december 2022
Station Liedekerke
5 euro

Deze keer brengen wij al 
fietsend een blits bezoek 
aan de gemeenten 
die we vorige jaren 
rond Liedekerke reeds 
ontdekt hadden. Ook voor 
gevorderde wandelaars. 
KWB liedekerke

PODIUM

Nieuwjaarsconcert - 
Harmonie De Dendergalm
Zondag 8 januari 2023
11.00 uur
GC Warande
12 euro

Dirigent Miguel Van 
Vaerenbergh en de 
Dendergalm nemen je 
mee in een selectie van 
marsen, walsen, polka’s 
en ouverturen van de 
Strauss-familie, Franz von 
Suppé e.a. Na het concert 
wordt een drankje en hapje 
aangeboden.
uit@liedekerke.be

BEWEGEN

Circuittraining
Start maandag 9 januari 2023
19.00 uur
BOKAAL
10 euro/beurt

We dagen je uit 
om je limieten af 
te tasten in een 
circuittraining op 
maat. Reken op 
een High Intensity 
Interval Training (HIIT) die 
je spiervezels danig op de 
proef zal stellen. Ideaal om in 
te schrijven per 2 en samen 
jullie grenzen af te tasten. 
dho.coaching.training@
gmail.com
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BEWEGEN

Float Fit
Start  
donderdag 12 januari 2023
20.15 uur
Zwembad Heuvelkouter
15 euro/beurt

Het unieke aan een 
groepsles Float Fit is 
dat alle oefeningen 
worden uitgevoerd 
op een opgeblazen 
en drijvend board. De 
onvoorspelbaarheid van 
het water zorgt ervoor dat 
je gedurende de hele les op 
je evenwicht moet letten. 
Naast de balanstraining 
wordt er ook geoefend op 
kracht, lichaamsbesef, 
uithouding en coördinatie. 
Deze lessen zijn pure fun, 
maar nat worden moet je er 
wel bij nemen!
kristof@dnkcoaching.be

BEWEGEN

Start to Swim 250m of 
1000m
Elke maandag van  
16 januari tot 22 mei 2023
21.00 uur
Zwembad Heuvelkouter
80 euro/15 lessen

Heeft je conditie een 
boost nodig? Wil je een 
uurtje onbezorgd sporten? 
Neem dan deel aan Start 
to Swim en verbeter je 
algemene zwemconditie. 
Voor iedereen ouder dan 16 
jaar en wie vlot 25m kan 
zwemmen.
geertuts@hotmail.com

THEATER

Doodskopvlinder
Van vrijdag 20 januari t.e.m. 
zaterdag 28 januari 2023
GC Warande
10 euro

Frank is een jonge man 
die sinds jaren gekluisterd 
is aan zijn rolstoel. Zijn 
moeder waakt over 
hem met een ziekelijke 
bezorgdheid. Na een 
toevallige ontmoeting met 
zijn buurmeisje Vanessa, 
die tevens callgirl is, groeit 
er tussen haar en Frank 
een innige genegenheid. 

Maar dan verschijnt 
inspecteur Hofman met 
de melding dat Vanessa 
werd vermoord … Een 
doodskopvlinder op het 
flatje van Vanessa drijft 
de inspecteur naar Frank. 
Deze productie stond al 
jaren op het verlanglijstje; 
eindelijk is het zo ver. 
Theater pur sang!
uit@liedekerke.be

LITERATUUR

Leesclub
Maandag 23 januari 2023
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Deel jouw leeservaringen 
en ideeën met anderen 
tijdens onze maandelijkse 
leesclub.
bibliotheek@liedekerke.be

LEREN

Kookcarrousel - Maqluba 
uit Palestina
Zondag 29 januari 2023
10.00 uur
Parochiehuis
18 euro

JEUGD

Luistervinkjes
Zaterdag 14 januari 2023
11.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Voorleesuurtje met 
knutselmoment.
bibliotheek@liedekerke.be
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In een gezellige sfeer 
en onder leiding 
van een ervaren 
keukenprins(es) maak 
je kennis met gerechten 
uit alle windstreken. 
Familierecepten uit o.a. 
Palestina, Thailand en 
Roemenië, maar ook uit 
Congo en Oekraïne. We 
koken samen met een 
Liedekerkenaar met andere 
roots een lekker gerecht 
en delen deze maaltijd 
samen aan tafel. Samen 
koken en eten is olie voor 
de vriendschap. Op zondag 
van 10.00 tot 13.30 uur.
uit@liedekerke.be

LEREN

Slim mobiel bellen
Elke dinsdag vanaf  
31 januari tot 27 juni 2023
09.00 uur
GC Warande
18 euro

Dit is een basiscursus 
smartphone, waar je 
jouw apparaat beter leert 
kennen, leert bellen, 
sms'en, WhatsApp 
gebruiken, de agenda 
gebruiken, apps installeren 
en verwijderen ... Voor 
deze cursus heb je geen 
voorkennis nodig.
CBE LIGO Halle - Vilvoorde

PODIUM

Djules FMJ - Spoken Word
Vrijdag 3 februari 2023
20.00 uur
GC Warande
17 euro

DJULES FMJ brengt 
een meanderende mix 
van muziek, gesproken 
woorden en beeldprojecties. 
Diep en warm met 
krachtige beeldspraak, 
authentiek vanuit de 
originele beleving, en 
kwetsbaar in zijn eenvoud. 
De muziek is een variatie 
op jazz, blues en rock-’n-roll 
… met hier en daar de sfeer 
van een oud chanson of 
een ontroerend levenslied. 

De intense dans van de 
grillige emotionaliteit, recht 
uit het hart.
uit@liedekerke.be

PODIUM

The Great Gatsby show
Zaterdag 4 februari 2023
20.00 uur
GC Warande
25 euro

De ‘Great Gatsby Show’ 
neemt het publiek mee 
terug naar de onstuimige 
tijd van de jaren 20. Er 
zal gezongen en gedanst 
worden in die unieke 
kledij en stijl van toen. 
Laat je meevoeren naar de 
‘Roaring Twenties’ waarin 
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de mensen graag afweken 
van het normaal in de toen 
razendsnel evoluerende 
cultuur. Glitter & glamour 
verzekerd!
uit@liedekerke.be

LEREN

Kookcarrousel - Oekraïens
Zondag 12 februari 2023
10.00 uur
Parochiehuis
18 euro

In een gezellige sfeer en 
onder leiding van een 
ervaren keukenprins(es) 
maak je kennis met 
gerechten uit alle 
windstreken. We 
koken samen met een 
Liedekerkenaar met andere 
roots een lekker gerecht en 
delen deze maaltijd samen 
aan tafel. Samen koken 
en eten is olie voor de 
vriendschap. 
uit@liedekerke.be

LEZING

Hoogsensitief en vurig
Donderdag 16 februari 2023
19.30 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Veel vurig sensitieve 
kinderen worden jammer 
genoeg niet (h)erkend 
als hoogsensitief, maar 
eerder behandeld als 'lastig 
kind' met alle gevolgen 
van dien. Onze expert in 
gevoelige kinderen met 
ontploffingsgevaar is 
Nessie de Zitter. Zij zoekt 
samen met ouders naar 
meer afstemming in de 
aanpak van je 'vurig' kind 
en handvatten bij die 
vurige buien voor ouder en 
kind.
huisvanhetkind@
liedekerke.be

LEZING

Lieve Blancquaert -  
Let's talk about sex
Donderdag 16 februari 2023
20.00 uur
GC Warande
15 euro

Ons leven is doordrenkt 
van seksualiteit, van 
jongs af aan tot op een 
gezegende leeftijd. 
Seksualiteit is actueel 
en relevant. Nu meer 
dan ooit. Lieve reisde de 

wereld rond op zoek naar 
pakkende, verrassende 
verhalen en leefwerelden. 
Het is een thematiek die 
leeft en beweegt, en dat is 
steevast inspiratie voor een 
sterke gedocumenteerde 
vertelling.
uit@liedekerke.be

BEWEGEN

Schaatsen met het gezin
Zaterdag 18 februari 2023
10.00 tot 12.00 uur 
14.00 tot 17.00 uur
Sport Vlaanderen 
Liedekerke
8 euro

JEUGD

Luistervinkjes
Zaterdag 11 februari 2023
11.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Voorleesuurtje met 
knutselmoment.
bibliotheek@liedekerke.be
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De activiteit met het gezin: 
schaatsen met de kinderen. 
Op zaterdag toveren wij 
de piste om in een heus 
glij- en schaatsdorp. 
Wij zorgen voor de 
nodige schaatsdiertjes, 
schaatsrekjes, sleetjes ... en 
jullie zorgen voor de rest. 
Vergeet niet je ticket online 
aan te kopen.
Sport Vlaanderen 
Liedekerke

LEZING

Word je eigen slaapcoach
Dinsdag 28 februari 2023
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

LEZING

Lou op het potje
Zaterdag 4 maart 2023
10.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Op het potje gaan is een 
belangrijke stap voor een 
kind. Tijdens de lezing kom 
je te weten hoe je dit het 
beste aanpakt. Je krijgt tips 
& tricks en kan de vragen 
die je hebt stellen aan Anja 
Copejans, auteur van het 
opvoedingsconcept rond 
zindelijkheid 'Lou gaat op 
het potje'. Een kleuterjuf 
ontfermt zich tijdens de 
workshop over de kleintjes.
huisvanhetkind@
liedekerke.be

LEREN

Kookcarrousel - Oosterse 
kippensoep en Pad Thai
Zondag 12 maart 2023
10.00 uur
Parochiehuis
18 euro

In een gezellige sfeer en 
onder leiding van een 
ervaren keukenprins(es) 
maak je kennis met 
gerechten uit alle 
windstreken. We 
koken samen met een 
Liedekerkenaar met andere 
roots een lekker gerecht en 
delen deze maaltijd samen 
aan tafel.
uit@liedekerke.be

JEUGD

Luistervinkjes
Zaterdag 11 maart 2023
11.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Voorleesuurtje met 
knutselmoment.
bibliotheek@liedekerke.be
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LITERATUUR

Leesclub
Maandag 13 maart 2023
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Deel jouw leeservaringen 
en ideeën met anderen 
tijdens onze maandelijkse 
leesclub.
bibliotheek@liedekerke.be

THEATER

Don Quichot
Van woensdag 15 maart t.e.m. 
zaterdag 25 maart 2023
GC Warande
11 euro

Don Quichot beeldt zich in 
dat hij een dolende ridder 
is! Met zijn schildknaap 
Sancho Panza neemt hij 
het op tegen schapen en 
windmolens, want in zijn 
benevelde geest zijn dat 
legers en reuzen. Maar wat 
als hij nu eens niet gek 
was, en er zelf voor koos 
om ‘het juk van het gezond 
verstand’ af te leggen? 
De Motoen brengt een fris 
en intrigerend verhaal, 
waarin humor, ontroering 

en fantasie de boventoon 
voeren.
info@demotoen.be

BEWEGEN

Culinaire lentewandeling
Zaterdag 18 maart 2023
11.00 uur
Start aan Sint-Gabriël-
instituut
30 euro

Daniel Dumortier, 
groentechef van 
Groesting serveert 3 
lekkere gerechtjes tijdens 
een mooie wandeling 
doorheen de prachtige 
Palitsebeekvallei. Daniel 
kiest bewust voor 
seizoensgroenten bij de 

lokale (bio)boer en beperkt 
zo de voedselkilometers. 
Incl. 3 degustaties met 3 
passende lokale bieren 
(groestjes \ soepstop \ 
nagerecht).
uit@liedekerke.be

CURSUS

Breien en haken
Doorlopend
op dinsdag van 14.00 tot 
16.00 uur 
op vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Koffie, boeken, brei- of 
haakwerk … kom op 
dinsdagnamiddag of 
vrijdagvoormiddag naar 
de bib en schuif gezellig 
aan. Er is geen begeleiding, 
je brengt zelf je brei- of 
haakbenodigdheden mee 
en leert van elkaar. De bib 
zorgt voor inspirerende 
brei- en haakboeken.
bibliotheek@liedekerke.be
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HIEP HIEP HOERA

Henri Crispeels  Simonne Schelfhout
Pamelsestraat 98
Gehuwd te Liedekerke op 9 juni 1972

Gheysels Bernard  Van der Perre Maria
Velodroomstraat 227
Gehuwd te Liedekerke op 8 september 1972

Rampelberg Roger  Vandenabeele Michèle
Fazantenlaan 22
Gehuwd te Anderlecht op 5 augustus 1972

Lambert Ignace  Kestens Annie
Seringenlaan 7
Gehuwd te Roosdaal op 25 augustus 1972

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD
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D’hoe Ivo  Deneve Sonja
Oude Bombardonstraat 26
Gehuwd te Liedekerke op 8 september 1972

Van Rossem Roger  Triest Hortense
Fabrieksstraat 93
Gehuwd te Liedekerke op 13 oktober 1972

Bosteels Gustaaf  Moock Godelieve
Nijverheidszone Begijnenmeers 20
Gehuwd te Haaltert op 3 augustus 1962

De Brabanter Herman  Goens Dominique
Beukenlaan 17
Gehuwd te Gooik op 8 september 1972

Van den Borre Frans  Lanckmans Marie
Bakkerijstraat 37
Gehuwd te Liedekerke op 6 oktober 1972

Lievens Willem  Coppens Monique
Beysstraat 169
Gehuwd te Liedekerke op 20 oktober 1972

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

60
DIAMANT
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De Backer Jozef  Van Schuerbeeck Agnes
Kleemputtenstraat 152
Gehuwd te Liedekerke op 14 september 1962 

Lievens Joseph  Heymans Josephine
Bombardonstraat 48
Gehuwd te Liedekerke op 19 juli 1957

Segers Marcel  Nevens Maria
Muilenstraat 164
Gehuwd te Liedekerke op 9 augustus 1957

De Wever Johny  Bruyneel Godelieve
Velodroomstraat 134
Gehuwd te Liedekerke op 31 augustus 1962 

Vercammen Jozef  Van Mol Annie
Vooruitgangstraat 45
Gehuwd te Haaltert op 5 oktober 1962 

Vandelannoote Léon  Borloo Maria
Heidestraat 20/0004
Gehuwd te Pamel op 2 augustus 1957

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT
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BRILJANT

65
BRILJANT

65
BRILJANT



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 bibliotheek 
• ma gesloten
• di en do 14:00 - 19:00
• wo 13:00 - 18:00
• vrij en zat 10:00 - 13:00

Openingstijden UiT-balie
• wo 13:00 - 18:00
• zat 10:00 - 13:00

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 26 december 2022 
en maandag 2 januari 2023.



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

HANS EYLENBOSCH
eerste schepen

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

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

JORIS POPPE 
tweede schepen

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

Spreekuur mogelijk op afspraak
Joris.poppe@liedekerke.be
tel. 0471 48 14 03

KATIA SEGERS
derde schepen

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

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

RANI ARYS
vierde schepen

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

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

RITA TRIEST
vijfde 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
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Verantwoordelijke uitgever
Steven Van Linthout, 
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Redactie
Dienst communicatie & marketing

Ontwerp
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medewerkers van gemeente en 
OCMW, Adobestock
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1770 Liedekerke
tel. 1770
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Druk & lay-out
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 maart 2023. Gelieve teksten 
voor 15 februari 2023 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
Gemeenteplein en 

Stationsstraat


