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Beste inwoners,

Jullie hebben het ongetwijfeld al gemerkt aan de cover van ons 

infomagazine: deze editie staat in het teken van LikART, het gratis 

kunstenfestival dat op zaterdag en zondag 6 en 7 mei 2023 plaatsvindt 

in onze gemeente. Ontdek de bewegwijzerde kunstenroute van om en 

bij de 7 kilometer met meer dan 150 (lokale) deelnemende kunstenaars, 

dansers, acteurs, performers, poëten, fotografen, beeldhouwers en 

muzikanten op meer dan 20 verschillende locaties.

Op pagina 35 van dit infomagazine prijkt dan weer het 

streetartkunstwerk dat door jullie gekozen werd uit twee ontwerpen 

en dat de hoek van de Opperstraat met de Paardeputstraat zal sieren. 

'Kermis Deppestroat' is voor vele Liedekerkenaren hét evenement van 

het jaar waar reikhalzend naar uitgekeken wordt. Daarom koos het 

lokaal bestuur 'de Kermis' als thema om in de ontwerpen te verwerken. 

Ook onze, in 2021 overleden, fotograaf Jacky Delcour kreeg op subtiele 

wijze een plekje in het ontwerp. Het kunstwerk wordt gerealiseerd in 

april en ingehuldigd tijdens LikART. Iedereen welkom, dus!

In de rubriek ‘De ontmoeting’ komen jonge LikART kunstenaars aan 

het woord, waaronder inwoonster en amateurfotografe Hannah die 

graag onze gemeente in beeld wil brengen zoals zij die ziet, met haar 

pittoreske plekjes en specifieke trekjes. Dit kunnen we uiteraard alleen 

maar toejuichen.

Van een andere orde, maar zeker niet minder belangrijk, vindt ook 

dit jaar weer onze paaseierenraap plaats. Kom met kinderen en 

kleinkinderen op 9 april naar het Pastoriepark samen met de paashazen 

paaseitjes zoeken. Amusement verzekerd!

Ten slotte wil ik nog even meegeven dat ook de inschrijvingen voor 

Vakantiekampen en Zomerschool begin april van start gaan. Schrijf je 

kinderen dus snel in voor een zomer vol spelplezier want de plaatsen 

zijn beperkt!

Er staat weer heel wat op stapel in onze gemeente. Hopelijk tot op een 

van onze activiteiten!

Vriendelijke groeten,

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

Jeugdraad op vorming
Onze kleine, maar gezellige jeugdraad volgde een vorming bij Bataljong om de jeugdraad van Liedekerke meer op de kaart te zetten.

Rondleiding NT2-cursisten

Tijdens de rondleiding kregen de studenten 

heel wat uitleg bij de verschillende 

diensten van ons lokaal bestuur.  

Lange tafelGoed gegeten op ons nieuwjaarsdiner  

‘De Lange Tafel’ op 7 januari 2023!

Netwerkdag

Samen met andere organisaties aan tafel 

zitten en nadenken op de netwerkdag van 

Huis van het Kind was zeer gezellig, zeker met 

een warme tas soep!

Inzameling tekeningen serviceflats

Wij ontvingen maar liefst 118 tekeningen  

bij de inzameling van het project  

Zorgzame Buurten voor de bewoners van 

Serviceflats Paepenbergh! 118 x dank!

Beker van Liedekerke Op zaterdag 14 januari vond de Beker van Liedekerke kunstschaatsen plaats. Er waren 119 deelnemers uit 11 Belgische clubs. Uit Liedekerke deden mee: Inez Van Daele (die bij de preminiemen zeer verdienstelijk 6de werd op 25 deelneemsters),  Eline Duyshaver 
(33ste), en Myrthe De Backer (34ste bij de miniemen) en als uitblinker Kyana Menalda (1ste bij de junioren met de zeer sterke score van 63,48 punten). (©Kirana Noerens)
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Cover de cover: op de cover prijkt een 
schilderij, olieverf op doek, van Marc 
Verheecke. Het stelt de Dendervallei 
voor in de zomer. Omdat ook de andere 
inzendingen prachtig waren, wilden we 
jullie deze niet onthouden en besloten 
ze daarom allemaal een plek te geven 
in ons infomagazine. 

© Dirk van den Spiegel

© Guido De Bruyn

© Hilde Gee

© Petra Dasseville
© Marijke Verheecke
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Pelletpremie van 250 euro 

Huishoudens die hun hoofdwoning 
verwarmen met pellets, krijgen een premie 
van 250 euro. Dat heeft de federale regering 
beslist als financiële steun om burgers te 
helpen het hoofd te bieden aan de stijgende 
prijzen voor de verwarming van hun 
woning. 

Concreet gaat het om burgers die:
• hoofdzakelijk met pellets verwarmen
• de verwarmingstoelage van 300 

euro (stookolie/propaan) niet hebben 
ontvangen

• het basispakket gas of het sociaal tarief 
voor gas niet hebben ontvangen.

Je kan je aanvraag online indienen via 
https://pelletcheque.economie.fgov.be/  
tot 30 april 2023.

Online aanvragen is de snelste manier 
om de premie te ontvangen, maar je kan 
je aanvraag ook op papier indienen. Druk 
het aanvraagformulier af of vraag het 
aan je verdeler, en stuur je ingevulde en 
ondertekende formulier, evenals de bijlagen 
voor 30 april 2023 per aangetekende 
zending naar:

so
ci

aa
l h

ui
s

FOD Economie, K.M.O.,  
Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie  
Cel Pelletpremie 250 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Er zijn 2 soorten 
formulieren, afhankelijk 
van je type woning: voor 
een individuele woning of 
woning in mede-eigendom.

De premie heeft betrekking op leveringen 
uitgevoerd door een bedrijf tussen 1 juni 
2022 en 31 maart 2023.

De FOD Economie beslist binnen de twee 
maanden na de ontvangst van je aanvraag 
en ten laatste op 30 juni 2023 of ze 
ontvankelijk is.

Vragen? Neem contact op met het contact 
center, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur 
via telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer) 
of e-mail: pelletpremie@economie.fgov.be.

Maandelijkse zitdag voor mensen  
met een ziekte of handicap
Het Sociaal Huis werkt met verschillende 
partners samen om dienstverlening 
zo dicht mogelijk bij de hulpvrager te 
brengen. Vanaf 14 maart 2023 zal ook de 
FOD Sociale Zekerheid een maandelijkse 
zitdag houden in onze gemeente 
voor specifieke hulpvragen over 
tegemoetkomingen voor mensen met 

een ziekte of handicap. Je kan er enkel 
terecht op afspraak.

Wanneer? Elke 2de dinsdag van de 
maand van 09.30 tot 12.30 uur
Waar? Gemeentehuis, Opperstraat 31
Afspraak maken? 02 528 68 48 of  
kelly.lemagie@minsoc.fed.be



7
#1770

sa
m

en
 le

ve
n

Project Digibanken

De digitalisering in onze samenleving 
gaat razendsnel en er wordt meer en meer 
verwacht dat we ‘online’ komen. 

Zo moeten we zelf onze bankverrichtingen 
doen op de laptop of computer, staat het 
schoolprogramma van de (klein)kinderen 
enkel nog online, moet je je pensioen online 
opvolgen, kunnen boodschappen op de 
laptop of computer besteld worden …

Niet simpel als je het ons vraagt! Daarom 
doen wij als gemeente mee aan het Project 
Digibanken. Wij willen iedereen de kans 
geven de digitale wereld te leren kennen. 
Deelname is volledig gratis. 

Digipunt

Heb jij een vraag of kunnen wij jou met iets 
helpen op de smartphone, tablet, computer 
of laptop? Kom naar ons digipunt!

In het Vrijetijdshuis (Warandestraat 22) 
op 24/03 – 31/03 – 28/04 – 05/05 – 26/05 – 
02/06 – 16/06 – 23/06 

In de Serviceflats Paepenbergh 
(Fabriekstraat 148) op 21/04 – 12/05 – 09/06 
– 30/06

• van 09.00 tot 10.00 uur: op afspraak (maak 
je afspraak aan de balie in de bib)

• van 10.00 tot 12.00 uur: vrije inloop

Smart Café

In het Smart Café 
ben je welkom met 
je smartphone of 
tablet. Het is geen 
cursus, maar een 
gezellige bijeenkomst. Samen met anderen 
ontdek je de mogelijkheden van je toestel. 
Je leert er beter mee werken en wisselt 
ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een 
onderwerp centraal. 

Donderdagavond van 19.00 – 22.00 uur in 
het Vrijetijdshuis (Warandestraat 22)

• 20/04: Starten met je smartphone of tablet
• 11/05: Leer je toestel beter kennen
• 08/06: Op wandel met je toestel 

Inschrijven kan aan de balie in de bib of 
via Avansa (op het nummer 02 454 54 01 of 
mail naar info@avansa-hallevilvoorde.be) 
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Samen Nederlands in Liedekerke
Het lokaal bestuur heeft het voorbije jaar hard ingezet op de uitwerking 
van een taalbeleid. De gemeentelijke diensten streven naar inclusieve 
communicatie met alle burgers en een maximaal gebruik van het Nederlands 
en organiseren daarom tal van activiteiten rond taalstimulering. Wij 
presenteren met trots het logo dat je vanaf nu zal zien bij al deze activiteiten.
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Taalbruggen In 1770

Het project ‘Taalbruggen in 1770’, dat 
mogelijk is dankzij subsidies van de 
provincie Vlaams-Brabant, past perfect in 
het taalbeleid van de gemeente. 

Met dit project wil het lokaal bestuur:
• een brugfunctie vervullen tussen 

anderstalige ouders, de 5 basisscholen in 
Liedekerke en het gemeentelijke aanbod

• drempels op alle niveaus wegwerken
• de toegankelijkheid van het aanbod 

verhogen
• anderstalige ouders versterken in hun 

Nederlands zodat dit niet enkel een 
versterking betekent naar zichzelf, maar 
ook naar de schoolse opvolging van hun 
kinderen en naar de communicatie met 
de school.

De projectverantwoordelijke spreekt ouders 
aan op oudermomenten in de school of aan 
de schoolpoort. Ze gaat samen met de ouder 
op zoek naar een geschikt aanbod. Ze streeft 
ernaar om zo veel mogelijk ouders toe te 
leiden naar één van deze activiteiten.

Op basis van deze gesprekken bleek al snel 
dat er nood was aan een avondeditie van 
‘Praten in de bib’ voor de vele ouders die 
overdag moeten werken. Sinds 18 oktober 
vindt ‘Praten in de bib’ daarom naast 
maandagvoormiddag ook op dinsdagavond 
plaats. 

NT2-screening
Tweemaal per jaar organiseren wij, 
in samenwerking met het Agentschap 
Integratie en Inburgering, CVO KISP 
en Ligo, NT2-screeningsmomenten. 
Inwoners van Liedekerke en de 
omliggende gemeenten, die Nederlands 
willen leren, worden op dat moment 
getest om hun niveau te bepalen. Ze 
kunnen zich ook onmiddellijk inschrijven 
voor de juiste cursus. Tijdens de laatste 
NT2-screening kwamen 26 inwoners 
langs: bijna iedereen is intussen gestart 

met Nederlandse lessen!

NT2-cursussen: Nederlands als 
tweede taal = Nederlands leren door 

anderstalige inwoners
Centrum Volwassen Onderwijs Kisp is de 
organisatie/school die Nederlandse lessen 
organiseert in onze regio. In onze gemeente 
organiseren zij dit semester 9 cursussen 
‘Nederlands les’ in GC Warande. CVO Kisp 
liet ons weten dat er in totaal 144 cursisten 
gestart zijn eind januari/begin februari. 
Samen organiseren we ook rondleidingen 
in het gemeentehuis en het Vrijetijdshuis. 
De cursisten komen ook op bezoek in ‘Praten 
in de bib’.

Een dikke pluim voor alle cursisten die 
gemotiveerd zijn om Nederlands te leren. 
Zij doen hun best om de slogan op ons 
logo waar te maken: Samen Nederlands 

(in) Liedekerke!
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Taalpunten in de bib
Onze bibliotheek beschikt over 
2 taalpunten: Taalpunt Jeugd en 
Taalpunt Volwassenen. Hier staat 
heel wat materiaal om Nederlands 
te leren en te oefenen, onder andere 
leesboeken op verschillende 
taalniveaus, woordenboeken, 
informatieve boeken, taalcursussen 
Nederlands, de Wablieftkrant …
Je kan deze in de bibliotheek ter 
plaatse lezen, dat is gratis. Wil je graag 
materialen uitlenen en meenemen 
naar huis? Dan maken wij jou eerst lid 
van de bibliotheek. Het lidmaatschap 
kost 5 euro voor 1 jaar. Heb je een 
vrijetijdskompas? Dan betaal je 1,25 
euro. Het lidmaatschap is gratis voor 
kinderen en jongeren tot 26 jaar. 

De bibliotheek is open op volgende 
momenten:
Dinsdag  14.00 tot 19.00 uur
Woensdag  13.00 tot 18.00 uur
Donderdag 14.00 tot 19.00 uur
Vrijdag   10.00 tot 13.00 uur
Zaterdag  10.00 tot 13.00 uur

Praten in de bib
Elke maandagvoormiddag van 09.00 
tot 11.00 uur en elke dinsdagavond 
van 19.00 tot 21.00 uur (behalve 
tijdens de schoolvakanties) 
organiseren we Praten in de bib. 
Anderstalige inwoners oefenen op een 
informele manier Nederlands.

Heb jij een warm hart voor de 
Nederlandse taal en wil jij onze 
anderstalige inwoners helpen met 
oefenen? Dan ben jij welkom in onze 
praatgroep!

Taaliconen in de 
seizoensbrochure  
‘Uit in 1770’
Ook bij de opmaak van de seizoens-
brochure werd bewust werk 
gemaakt van ‘Samen Nederlands 
(in) Liedekerke’. Voorstellingen en 
evenementen vormen een ideale 
oefenkans Nederlands, daarom kregen 
alle activiteiten een taalicoon in de 
brochure. Een taalicoon toont hoeveel 
Nederlands een persoon nodig heeft 
om een activiteit comfortabel te 

kunnen volgen. 
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Zomerschool 
Al 15 jaar organiseren we tijdens de 
zomervakantie een taalkamp voor kinderen 
die thuis weinig tot geen Nederlands praten. 
De kinderen maken oefeningen, lezen, 
spelen, zingen en luisteren naar verhalen. 

Ze leren al spelend Nederlands 
dankzij ervaren begeleiders. 
Zomerschool is er voor kinderen 
die na de zomervakantie naar 
het eerste leerjaar tot en met het 
zesde leerjaar gaan.

Wil jij tijdens de zomervakantie kinderen een 
leuk taalbad Nederlands geven? Schrijf je in via 
https://www.liedekerke.be/zomerschool of scan 
de QR-code.

Taal in TARL
Taal in TARL is samen 
spelen en Nederlands 
oefenen! De gemeentes 
Ternat, Affligem, Roosdaal en 
Liedekerke organiseren dit 
samen tijdens verschillende 
schoolvakanties. Taal in TARL 
zijn leuke taalkampjes voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar.

Heb je vragen of wil je graag  
meer informatie?
Stuur een mail naar  
samenleven@liedekerke.be of  
bel ons op 053 55 64 53.

‘Als je tegen iemand 
praat in een taal die 
hij begrijpt, dan bereik je 
zijn hoofd. Als je tegen iemand 
praat in zijn eigen taal, dan 
bereik je zijn hart.’

Rita Triest
Schepen van welzijn en sociale zaken 
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Mama-café: de ontmoetingsplek  
voor (aanstaande) moeders
Ben je zwanger, net bevallen of al 
een ervaren mama? Heb je vragen, 
onzekerheden of gewoon zin in een 
gezellige babbel?

Om de twee weken zet 
het Vrijetijdshuis zijn 
deuren open voor jonge 
en/of ervaren mama’s. 
Waar draait het mama-
café om? Het in contact 
komen met andere 
moeders en ervaringen 
en tips met elkaar 
uitwisselen. Het is 
natuurlijk altijd fijn 
om ergens je ei kwijt te 

kunnen, of bij iemand terecht te kunnen 
als je vragen hebt over bijvoorbeeld 
opvoeding, potjestraining, brabbeltaal en 
zoveel meer.

Onder professionele begeleiding van Els 
komen er verschillende thema’s aan bod 
en geven gastsprekers het beste van hun 
informatie aan jullie.

Wil jij op de hoogte bijven van 
de volgende data? Heb jij een 
leuk thema dat je zeker aan 
bod wilt laten komen? Volg 
ons op Facebook: mama-café Liedekerke, 
scan de QR-code of stuur een mail naar 
Els: els@boobsandblankets.be.

Rijd jij graag met de wagen en wil je mensen helpen? 

Word chauffeur bij  
de Minder Mobielen Centrale!
Onze gemeente heeft een Minder 
Mobielen Centrale (MMC). Een MMC 
vervoert mensen met een beperkt 
inkomen en een verminderde mobiliteit 
die niet rolstoelgebonden zijn. Wij staan 
in voor zowel medische afspraken 
(bijvoorbeeld een afspraak in het 
ziekenhuis of bij de kinesist) als sociale 
redenen (bijvoorbeeld een bezoek aan de 

kapper of een bezoek aan een familielid 
in het rusthuis). 

Een MMC werkt met vrijwillige 
chauffeurs, maar een chauffeur 
ontvangt wel een vergoeding voor 
de gereden kilometers en indien 
noodzakelijk een wachtvergoeding. 

Is dit vrijwilligerswerk iets voor jou of 
wil jij vrijblijvend meer informatie? Laat 
het ons weten op mmc@liedekerke.be en 
wij contacteren jou zo snel mogelijk!



12
#1770

Om de veiligheid en de kwaliteit van onze kampen te garanderen  
is er een inschrijvingslimiet van 100 kinderen per week.

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

De inschrijvingen voor Vakantiekampen 
starten op 3 april 2023. Opgelet, er zijn geen 
Vakantiekampen op dinsdag 11/07, vrijdag 
21/07 en dinsdag 15/08.

Meer info? 
https://www.liedekerke.be/vakantiekampen 
of via jeugd@liedekerke.be
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Zomerschool
Zomerschool is een taalkamp voor kinderen 
die weinig of geen Nederlands praten. We 
maken oefeningen, lezen, spelen, zingen, 
luisteren naar verhalen. Samen leren we al 
spelend Nederlands. 

Zomerschool is voor kinderen die na de 
zomervakantie naar het eerste tot en met 
het zesde leerjaar gaan.

Zomerschool gaat door van 24 juli tot en 
met 4 augustus. Je schrijft in voor 2 weken.
Inschrijvingen voor Zomerschool starten 
op 3 april 2023. 

Meer info?
https://www.liedekerke.be/zomerschool of 
via samenleven@liedekerke.be

12
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Groene pleintjes
Op 15 december startte de participatie voor 
de herinrichting van het Wilgenplein en 
het Monniksplein. De online enquête gaf 
ons een mooi beeld van wat de kinderen 
en jongeren graag op deze groene 
speelpleintjes willen zien. Met hun stem 
gaan we aan de slag om de plannen op 
te stellen. Eens deze klaar zijn, nodigen 
we de buurtbewoners uit om nog enkele 
suggesties toe te voegen. Door een leuke 
plek te creëren willen we als gemeente 
kinderen en jongeren meer stimuleren om 
terug buiten te spelen! Als alles volgens 
plan verloopt, hopen we deze zomer een 
officiële (her)opening te doen.

Taal in TARL
De voorbije twee schooljaren organiseerde 
Liedekerke samen met de andere TARL-
gemeentes de ‘Taal in TARL’-kampjes 
tijdens de vakantieperiode. Helaas liep 
de subsidie ten einde en werd het project 
stopgezet. Ondertussen kunnen we 
echter melden dat ‘Taal in TARL’ terug zal 
komen, hou onze website in het oog want 
binnenkort kan je hier alle informatie over 
vinden.

Buitenspeeldag
Woehoe! Joepie! Op woensdag 19 april 
vindt de Buitenspeeldag plaats. Vraag 
aan jouw juf of meester op school om 
een namiddagje geen huiswerk te geven, 
zodat jij lekker buiten kan spelen. Dus 
laat de televisie uit (er wordt toch niets 
uitgezonden), leg de tablet aan de kant en 
kom uit je luie zetel. 

Ga op ontdekking in de buurt, er zijn 
verschillende groene speelpleintjes in 
Liedekerke die die dag omgetoverd worden 
tot speelparadijs voor de kleine kapoenen 
en de stoere kids. Op de website (https://
www.liedekerke.be/buitenspeeldag) en via 
Facebook kan je alle informatie en de flyer 
terugvinden. Dus laat het zonnetje maar 
stralen en geniet van een namiddag  
buiten.

je
ug

d
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Samen studeren
Ben jij student, heb je examens en zoek je 
een rustige plaats om te studeren? Lokaal 
bestuur Liedekerke stelt studeerplaatsen 
ter beschikking tijdens de blokperiode van 
zaterdag 20.05.2023 tot vrijdag 07.07.2023, 
elke dag van 09.00 tot 20.00 uur. Denk je 
dat je dit nodig hebt? Dan kan je je gratis 
inschrijven om er zeker van te zijn dat 
je een studeerplek hebt. Er is voldoende 
ruimte voorzien en natuurlijk ook de 
mogelijkheid om jouw pc op te laden. 
Meer informatie vind je terug op de website 
https://www.liedekerke.be/samenstuderen. 
Succes met de blok!Paaseierenraap

Kom samen met onze paashazen eitjes 
rapen op zondag 9 april om 15.00 uur in het 
Pastoriepark. Kinderen van 0 tot 12 jaar 
kunnen gratis paaseitjes zoeken. De 
kleinste kindjes worden geholpen 
door onze fantastische paashazen. 
Als alle eitjes gevonden zijn, krijgen de 
kinderen nog een zak chocolade en een 
gezonde snack mee naar huis. Tot dan!

‘Kotkedeit,  
wie is er zijn  
ei kwijt?’

Rani Arys
Schepen van jeugd
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Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 
2023-2024 werken alle Liedekerkse 
kleuter- en lagere scholen met één 
centraal aanmeldsysteem. Als je je kind 
wil inschrijven, moet je hem/haar eerst 
tussen 28 februari 2023 en 21 maart 2023 
aanmelden op de website  
liedekerke.aanmelden.in. 

Als je dit niet doet, kan je je kind pas 
inschrijven vanaf 23 mei 2023. Op dat 
moment zijn de meeste scholen al volzet.

Vragen? 
• Ga naar de website liedekerke.aanmelden.

in voor meer informatie
• Contacteer samenleven@liedekerke.be 

of 053 64 55 53 (op maandag, dinsdag of 
donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur)

EERST AANMELDEN,  DAN INSCHRIJVEN

voor kinderen
geboren in 2021

 
 

voor kinderen die 
van school
veranderen

 
 

liedekerke.aanmelden.in
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Wat doet het VNJ?
Het VNJ wil een Vlaamsgezind alternatief bieden voor de traditionele jeugdverenigingen. Het

combineert in zijn werking openluchtleven met vormend spelen. Met elk van onze spelen, kampen,
weekends en vormingsinitiatieven willen we kinderen en jongeren op een stijlvolle, avontuurlijke,

leerrijke, eigentijdse, jeugdige en vooral leuke manier een volksbewustzijn en tijdloze waarden zoals
kameraadschap, inzet, trouw en eerlijkheid meegeven.

Voor kinderen van
6 tot 18 jaar

Alle kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom 
om elk weekend met hun 

leeftijdsgenootjes te spelen.

 
Heem VNJ Liedekerke - Ed. Schelfhoutstraat 251 

1770 Liedekerke
VNJ Steungroep: 0476.99.46.98 - 0474.78.60.76

Vlaamsgezind en
 vormend spelen

Het VNJ wil een vlaamsgezind
alternatief bieden voor de traditionele
jeugdverenigingen. We combineren in

onze werking openluchtleven met 
vormend spelen.

Gebrevetteerde leiding
Elke leider of leidster is in het bezit van
een animatorbrevet, erkend door de 

Vlaamse overheid . Dit is uniek in

Vlaanderen !!!

- L . Sigrun (0471/36.51.66) schaarleidster ( hoofdleidster )
- L . Helena (0468/28.99.81) takleidster vd knapen en kerlinnen
- L . Peter ( 0491/88.78.01) takleider  jongkerels, meeuwen en skag

Scan me

Info :
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Maak Liedekerke mee groen(er)! 

Waar wil jij extra bomen?  
Duid het aan op Map a Tree! 

Na het succes van vorig jaar, gaat 
het lokaal bestuur opnieuw in zee 
met Map a Tree, een applicatie 
waarop jij als inwoner locaties kan 
aanduiden waarvan je denkt dat er 
bomen kunnen geplant worden. Het 
gemeentebestuur bekijkt vervolgens 
of er effectief bomen kunnen staan, 
en maakt dit ook bekend via de 
applicatie. Je kan de status van je 
voorstel opvolgen en zo zien of er een 
boom werd geplant. Zo proberen we 
Liedekerke samen groener te maken! 
Maak gebruik van de applicatie 
tijdens een mooie zomerwandeling!

Meer informatie over het belang van 
bomen en een handige filmpje vind 
je op: https://ecovator.be/map-a-tree/
algemene-info-map-a-tree/ 
De app zelf vind je op:  
https://uk.pg-cloud.com/Ecovator/ 

Vergroen je straat  
met een tegeltuintje! 

In onze gemeente kan je gratis 
tegeltuintjes laten aanleggen, de 
ideale manier om kleur in je straat 
te brengen en tegelijkertijd te zorgen 
voor vogels, vlinders en bijen! De 
gemeente legt gratis een plantvak 
aan waarin jij beplanting naar keuze 
plaatst. Kies je ook voor een klimplant, 
dan ontvang je daarbovenop nog 
een subsidie van 25 euro! Alle info 
rond plantensoorten, klimhulp en de 
aanvraagprocedure vind je op:  
https://www.liedekerke.be/tegeltuintjes

Een laanboom voor je woning?

Wil jij graag een laanboom voor je 
woning? Of een haagje of plantvak 
met beplanting? Laat het ons weten 
via www.liedekerke.be/laanboom.  
Wij bekijken of dit technisch mogelijk 
is en houden je op de hoogte!



19
#1770

Oproep voor meer  
waardevolle natuur!

In het kader van project ‘Plan Steenuil’ 
zijn we op zoek naar gebieden en 
projecten waar we kunnen inzetten 
op meer natuur en natuurverbinding. 
Plan Steenuil wil jou en andere 
inwoners uit Liedekerke en Ternat 
betrekken bij natuur in de buurt en 
bij het Liedekerkebos-Hertigembos. 
We maken samen werk van bos- 
en natuuruitbreiding, kleine 
landschapselementen en tal van 
biodiversiteitsacties in tuinen en 
natuurgebieden. Heb je een idee rond 
natuuruitbreiding, of beschik je over 
grond waarop je graag natuurlijke 
elementen (zoals een poel, bos, bomen, 
houtkanten …) aanlegt? Contacteer 
ons via info@plansteenuil.be met 
jouw ideeën en voorstellen! Wie weet 
wordt jouw idee volledig kosteloos 
uitgewerkt en uitgevoerd!

Groene oplossingen  
voor jouw woning

Een haag of bomen planten, je 
schutting of muur laten begroeien, 
plantjes op je dak installeren of 
een regenvijver in je tuin, het zijn 
allemaal groene oplossingen met veel 
voordelen voor het klimaat, maar hoe 
begin je er aan?

Bekijk onze online catalogus vol 
groene initiatieven die kunnen 
worden toegepast rondom het huis. Per 
oplossing wordt uitgelegd hoe ze in 
elkaar zit en krijg je een doe-het-zelf-
stappenplan met boodschappenlijstje. 
Bovendien lees je voor welke groene 
oplossingen er subsidies bestaan, of 
er bijkomende lokale voorschriften 
gelden, enzovoort. 

Alle informatie bij elkaar op één plek: 
www.liedekerke.be/groenetips

Actie tegen sluikstorten

Binnenkort zie je deze 
(ecologische) stickers in het 

straatbeeld verschijnen. 
Op deze manier kunnen 
de gemeenschapswachten 
aangeven dat zij afval 

opgemerkt hebben en dit 
hebben doorgegeven voor 

ophaling. 

Zo proberen wij zo snel mogelijk gehoor te 
geven aan onze buurtbewoners, willen wij 
dubbele meldingen tegengaan, en wijzen 
wij bovendien elke burger nog eens op 
ieders plicht. Driedubbel win!

Deze actie kwam tot stand 
i.s.m. het Project Zorgzame 
Buurten. 
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Groepsaankoop 
laadpalen
Wanneer je zelf met een elektrische 
wagen rijdt of wanneer je er als bedrijf 
voor wil zorgen dat eigen personeel en/
of bezoekers hun elektrische wagen op 
je eigen bedrijfsterrein kunnen laden, dan 
is het aankopen van een private laadpaal 
een interessante keuze. Er zijn tal van 
voordelen. Zo is een private laadpaal:

Veilig: langdurig laden aan een stopcontact 
kan tot oververhitting leiden. Een laadpaal 
is daar beter tegen bestand.
Snel: met behulp van een laadpaal laad je 
tot wel 60 % sneller dan met een gewoon 
stopcontact.
Goedkoop: thuis laden is goedkoper dan 
laden aan een publieke laadpaal. Wanneer 
je ook nog eens zonnepanelen hebt, laad je 
je wagen zelfs kosteloos op. 
Makkelijk: de auto ‘s nachts laden of op het 
werk tijdens de werkuren zorgt ervoor dat 
je steeds met een opgeladen wagen kan 
vertrekken. 

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

Zo werkt het:
• Het aanbod van de groepsaankoop 

wordt gekozen door een stuurgroep 
van enthousiaste inwoners die mee 
beslissen aan welke voorwaarden de 
laadpalen moeten voldoen en welke eisen 
gesteld worden aan de leverancier(s). De 
stuurgroep zal plaatsvinden in mei. De 
exacte datum van de stuurgroep wordt 
later nog gecommuniceerd.

• De gekozen firma geeft een toelichting 
en geïnteresseerde inwoners of bedrijven 

kunnen nadien hun laadpaal naar keuze 
bestellen.

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

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

Ben je als particulier of als bedrijf 
geïnteresseerd in het plaatsen van een 
eigen laadpaal of wil je graag zetelen in de 
stuurgroep? Neem dan snel een kijkje op 
liedekerke.be/groepsaankopen-en-premies 
en meld je voor 1 mei aan via het online 
formulier. De uitrol van de 
groepsaankoop is voorzien 
voor september 2023.
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‘Samen werken aan 
een toekomst zonder 
CO²-uitstoot.’

Steven Van Linthout
Burgemeester en schepen van milieu
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Bespaar op je energiefactuur dankzij 
gratis tips van de energiesnoeier
Iedere inwoner die behoort tot de prioritaire 
doelgroep (beperkt inkomen, sociaal tarief, 
sociale huurder …) kan een energiesnoeier 
van Energiehuis 3Wplus laten langskomen 
voor een gratis energiescan.

Na het maken van een afspraak komt 
de energiesnoeier bij je langs om je 
energieverbruik in kaart te brengen. De 
energiesnoeier geeft tips om het verbruik 
te verminderen. Dat gaat bijvoorbeeld 
over het plaatsen van radiatorfolie, 
spaardouchekoppen of ledlampen. 
Daarnaast krijg je een spaarpakket ter 
waarde van 20 euro. Mogelijks komt de 

energiesnoeier later nog 
een tweede keer langs 
voor een opvolgscan. De 
energiesnoeier helpt ook bij 
het vinden van aannemers 
voor het uitvoeren van 
energiebesparende 
maatregelen, het zoeken 
naar financiering en het 
aanvragen van premies.

Vraag je gratis energiescan aan via  
02 486 64 86 of energie@3wplus.be
Meer info: energiehuis.3wplus.be/
energiesnoeier-3wplus

Capaciteitstarief:  
nieuwe berekening nettarieven
Sinds 1 januari 2023 hangen de 
nettarieven op de elektriciteitsfactuur 
niet alleen af van de hoeveelheid 
elektriciteitsverbruik, maar ook van de 
hoeveel elektriciteit er tegelijk verbruikt 
wordt; het zogenaamde ‘piekvermogen’. 

Hoe wordt het capaciteitstarief 
berekend?
• Digitale meter: op basis van 

maandpieken
• Klassieke meter: vast bedrag
• Sociaal tarief: geen capaciteitstarief

De elektrische auto opladen én wassen 
én bakken in de oven op hetzelfde 
moment is dus niet zo’n goed idee. Hoe 
meer je je verbruik spreidt om pieken 
af te vlakken of te vermijden, hoe 
lager de nettarieven op je factuur. Dit 
kan enkel met een digitale meter. Wie 
een klassieke meter heeft, kan alleen 
inspelen op minder verbruiken.

Meer info via  
www.vreg.be/nl/wat-zijn-de-nieuwe-
nettarieven-en-hoe-worden-ze-berekend
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Vragen rond energie of renovatie?
Krijg gratis advies van Energiehuis en Klimaatpunt

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
• Het vinden van een aannemer (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 5 april 2023 van 14.00 tot 

16.00 uur – gemeentehuis Liedekerke 
(Opperstraat 31)

• Maandag 15 mei 2023 van 14.00 tot 17.30 uur 
– evenementenhal Bellekouter, tijdens de 
Affligemse Seniorenmarkt (Bellestraat 99)

• Woensdag 7 juni 2023 van 14.00 tot 
16.00 uur – gemeentehuis Ternat 
(Gemeentehuisstraat 21)

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 – 054 89 13 36
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.
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Hogere inkomensgrenzen  
voor MijnVerbouwPremie
De inkomensgrenzen van Mijn 
VerbouwPremie zijn voor aanvragen 

vanaf 1 januari 2023 aanzienlijk 
gestegen. Dit betekent dat je 
misschien binnen een andere 
inkomenscategorie valt en je 
maximale premiebedrag hoger is. 
Bij de eigenaar-bewoners zijn er 3 
inkomenscategorieën: de laagste 
inkomens, de middelste inkomens 
en de hoogste inkomens. De 

inkomenscategorie bepaalt het 

premiebedrag, maar ook voor welke 
werken je een premie kan krijgen.

Simuleer op welke premies je recht hebt 
via apps.energiesparen.be/ 
simulator-mijnverbouwpremie.

Raadpleeg alle informatie op 
mijnverbouwpremie.be.

Hulp nodig bij de premieaanvraag? 
Contacteer het wooninfopunt.
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Sloop- en heropbouwpremie & verlaagd  
btw-tarief van 6 % verlengd tot eind 2023
De sloop- en heropbouwpremie geldt 
voor een ‘bouwproject dat de afbraak 
van één of meer gebouwen in het 
Vlaamse Gewest combineert met de 
herbouw van één of meer woningen of 
een appartementsgebouw op dezelfde 
plek’. De premie bedraagt 10 000 euro 
per bouwproject en kan slechts éénmaal 
worden aangevraagd. Voor aanvragen 
vanaf 1 januari 2023 zal de vervangende 
nieuwbouw een energiepeil van E24 
moeten halen. De premie geldt enkel 
wanneer het verlaagd btw-tarief voor 
afbraak en wederopbouw niet  
van toepassing is.

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de 
afbraak en wederopbouw van een woning 
werd ook verlengd tot eind 2023.

Meer info?
www.liedekerke.be/sloopheropbouwpremie
www.liedekerke.be/verlaagde-btw

Renteloos renovatiekrediet  
wordt rentesubsidie
In 2023 is het renteloos renovatiekrediet 
vervangen door de rentesubsidie. 
Afhankelijk van het vooropgestelde EPC-
label zal je een korting (‘rentesubsidie’) 
krijgen van -2 %, -2,5 %, -3 % of -3,5 % op 
de marktrentevoet. Hoe energiezuiniger 
de woning gerenoveerd wordt, hoe groter 
de rentesubsidie is. Je kan deze lening 
krijgen wanneer je een EPC-label E of F 

zal verbeteren naar EPC-label D, C, B of 
A. De rentesubsidie zal jaarlijks door het 
VEKA teruggestort worden naar de klant. 
Belangrijk is de rentesubsidielening 
samen en gelijktijdig met het 
hypothecair krediet aan te vragen.

Lees er meer over via  
www.liedekerke.be/rentesubsidie

‘Samen maken 
we onze woningen 
energiezuiniger, verlagen 
we de energiefactuur en 
verwezenlijken we onze 
klimaatambities.’

Katia Segers
Schepen van woonbeleid
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Veilig en gezond verhuren
Gratis infoavond voor verhuurders

Een huurwoning moet voldoen aan 
minimale kwaliteitseisen op het vlak van 
veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit 
(‘de woningkwaliteitsnormen’).  

Het conformiteitsattest is een officieel 
document dat aantoont dat een woning 
hieraan voldoet.

Tijdens deze infoavond willen we 
verhuurders niet enkel informeren over de 
woningkwaliteitsnormen en het verplicht 
conformiteitsattest, maar ook over premies 
die aangevraagd kunnen worden bij het 
verbeteren van de woningkwaliteit.

Wanneer: donderdag 30 maart 2023 van 
19.30 tot 21.00 uur
Waar: Gemeentehuis (Opperstraat 31) 

Stuur een mailtje naar het wooninfopunt 
(wonen@liedekerke.be) om je aanwezigheid 
te bevestigen. 

Verplicht asbestattest
Verkoop je binnenkort je woning? 
Vergeet het asbestattest niet. Sinds 
23 november 2022 is een asbestattest 
verplicht voor de verkoop van alle 
panden waarvan de bouw dateert van 
voor 2001. 

Een asbestattest is het resultaat van een 
asbestinventarisatie van een gebouw, 
het bevat informatie over asbest in het 
gebouw en toetst of het asbestveilig is. 
Het beschrijft voor een normaal gebruik 
van het gebouw welke materialen of 
gebouwonderdelen asbest bevatten, 
wat de staat is van het asbest en geeft 

advies over hoe het veilig kan beheerd of 
verwijderd worden. 

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van 
een woning of een gebouw gebouwd voor 
2001 over een asbestattest beschikken. 

Bij verhuur is de eigenaar die over een 
asbestattest beschikt, verplicht om een 
kopie te bezorgen aan de huurders.

De lijst van de gecertificeerde 
asbestdeskundigen inventarisatie kan 
je terugvinden via  
ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest.

w
on

en



25
#1770

Premie voor thuisbatterij  
tot 31 maart 2023
Wie nog een premie wil voor een 
thuisbatterij, moet er snel bij zijn. Om de 
premie te ontvangen moet de thuisbatterij 
gekeurd zijn voor 31 maart 2023. Wordt de 
installatie na 31 maart 2023 gekeurd, dan is 
er geen premie meer mogelijk. 

Voor je de premie aanvraagt, moet het 
volgende in orde zijn:
• De thuisbatterij is correct aangemeld bij 

Fluvius
• Er is een decentrale productie-installatie 

(bv. zonnepanelen) aanwezig op het 
toegangspunt en deze werd correct 
aangemeld bij Fluvius

• Er werd een digitale meter geplaatst

De premie moet aangevraagd worden 
binnen de 9 maanden na datum van 
indienstname (AREI-keuring).  
Aanvragen kan via apps.energiesparen.be/
thuisbatterij-premie-aanvragen

Meer info over deze premie via  
www.vlaanderen.be/zonnepanelen/
thuisbatterij/premie-voor-de-aankoop-of-
leasing-van-een-thuisbatterij-voor-zelf-
opgewekte-energie

Rente Mijn 
VerbouwLening 
stijgt van 0 naar 
2,25 %
De Mijn VerbouwLening, waarmee 
je tot 60 000 euro kan lenen voor 
renovatiewerken aan je woning, is 
voortaan niet meer renteloos. Omdat 
de nieuwe wettelijke interestvoet ver 
boven 3 % ligt bedraagt de nieuwe 
rentevoet 2,25 %. 
Deze nieuwe rentevoet geldt voor 
aanvragen vanaf 1 februari 2023. 
Aanvragen die vóór deze datum 
werden ingediend, zullen nog 
behandeld worden aan een rentevoet 
van 0 procent.
Meer info: energiehuis.3wplus.be/
MijnVerbouwLening

Aanvullende 
renovatielening 
provincie op 1 juli 
afgeschaft
Inwoners uit Vlaams-Brabant met een 
laag inkomen kunnen nog tot 1 juli 
de aanvullende renovatielening met 
rentevoet van 0,5 % aanvragen voor 
het uitvoeren van allerlei werken voor 
een betere woningkwaliteit. Nadien 
houdt het systeem, onder andere door 
de invoering van Mijn VerbouwLening, 
op te bestaan.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/nl/
premies-en-subsidies/aanvullende-
renovatielening
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Marktkramers in de kijker

boerken’ te gaan op de markt. En ik hoop 
dat ik ze nog veel jaren mag bedienen!’

Een ander vertrouwd gezicht op de markt is 
Rita Prieels van Rita Socks. Elke zaterdag 
staat ze paraat om haar klanten met raad 
bij te staan aan haar kousenkraam. ‘Als 
rasechte Liedekerkse ben ik blij dat ik ook 
hier een plek op de markt heb’, vertelt Rita. 
‘In je eigen dorp verkopen is toch echt 
wat anders. En de klanten weten maar al 
te goed dat ik een echte van Likert ben.’ 
Rita rijdt zeven dagen per week naar een 
markt, van Leuven tot Sint-Niklaas of 
Brussel. Jonge mannen op tocht voor een 
vrijgezellendag vinden makkelijk de weg 
naar haar kraam voor uitdagende panty’s 
voor de toekomstige bruidegom. ‘Dat kan 
zeker, op één voorwaarde: dat ik ze zelf mag 
aandoen bij die jongen. Zo heb ik er zelf 
ook nog iets aan’, lacht Rita. Als inwoner 
én marktkramer vindt Rita het uiteraard 
belangrijk dat de markt blijft bloeien. 
‘Dankzij de goede samenwerking tussen de 
marktkramers en de inspanningen van het 
gemeentebestuur, ben ik ervan overtuigd 
dat onze markt nog een mooie toekomst 
wacht in Liedekerke.’

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. Ook in deze editie 
zetten we 3 marktkramers in de kijker.

Eén van de pioniers van de markt is 
Kamiel van Malderen, beter gekend als 
‘Boer Miel’. Al meer dan 40 jaar komt 
hij op zaterdagmorgen vanuit Opwijk 
naar Liedekerke. Zijn boerderijproducten 
(aardappelen, eieren, boter …) zijn 
zeer populair op de markt. ‘Ik ben een 
buitenbeentje op de markt’, zegt Kamiel. 
‘Er is geen ander kraam met dezelfde 
producten, en mensen vinden het vandaag 
goed om te weten dat ze producten kopen 
die rechtstreeks van de boerderij komen.’ 
Een boerderij draaiende houden is sowieso 
al een meer dan voltijdse job, dus de 
combinatie met de markt is niet altijd 
evident. ‘Toch heb ik in al die jaren nog 
niet veel markten overgeslagen. Ik heb 
natuurlijk het geluk dat ik nog op mijn 
moeder mag rekenen om mee een oogje 
te houden op de boerderij wanneer ik op 
de markt ben. En dan moet je weten dat 
we vroeger ook nog een winkel hadden, 
maar daar zijn we mee gestopt. De mensen 
vinden het blijkbaar veel leuker om ‘bij het 
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Ook het bloemen- en plantenkraam Van 
Gyseghem heeft ondertussen een vaste 
plek gekregen op het tweede marktplein 
naast de kerk. Het jaar rond kunnen de 
bezoekers er terecht voor mooi groen. ‘Elk 
seizoen heeft zijn charme, maar de meeste 
klanten zien we uiteraard in het voorjaar en 
de zomer’, vertellen de broers die de grote 
marktwagen bevolken. ‘We hebben ook de 
indruk dat de mensen dit tweede plein 
appreciëren. Zeker bij mooi weer hangt 
hier een wat zuiderse sfeer. Sommige 
Liedekerkenaren noemen dit zelfs al het 
‘bloemenpleintje’. Onze marktbezoekers 
in Liedekerke weten alleszins goed wat ze 
willen, vaak komen ze al met een vast idee 
tot bij ons. Uiteraard staan we hen graag 
bij met raad en daad om de juiste bloemen 
of planten te kiezen, zodat deze mooi 
kunnen floreren op hun nieuwe thuisplek. 
Sommige bezoekers uit Liedekerke zien 
we ook regelmatig over de vloer komen in 
onze zaak in Denderhoutem. Klanten die 
terugkeren, zijn tevreden klanten’, besluiten 
de broers. 

Nieuwe 
handelszaak
Sportkaffee Bidon

Sinds 9 januari 2023 kunnen de 
Liedekerkse sportclubs opnieuw 
verfrissing zoeken bij Danny in 
sportkaffee Bidon. In de sportcafetaria 
kan je terecht voor zowel een frisdrank, 
een iets straffer alternatief zoals 
bieren, wijn, aperitief, evenals een 
verwarmende tas koffie en nog zoveel  
meer … Alle sporters (en niet-sporters) 
zijn er welkom voor een drankje en een 
gezellige babbel!

Sportlaan 3 (BOKAAL)
Ma-do-vrij  16.00 – 23.00 uur
Di  gesloten 
Woe  14.00 – 23.00 uur
Zat  09.00 – 23.00 uur
Zon  09.00 – 12.00 uur

‘Onze wekelijkse 
markt is een 
hoeksteen van het sociaal 
leven in Liedekerke en deze 
moeten we koesteren.’

Joris Poppe
Schepen van markten en kermissen
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Een bib en een academie vol geluk!

Geluk zit in een klein hoekje, maar nu 
vind je het ook in de bibliotheek en in de 
galerie van de Academie voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunst. 
Geluksvogels hangen er in exotische 
kleuren te schitteren en filmpjes nemen je 
mee naar een kinderwereld. Lang naar onze 
klavertjes vier staren, brengt geluk. Kom in 
maart en april kijken naar wat kinderen in 

de tekenacademie met hun gouden handen 
maakten.

Info over de academie:
Opendeurdag op zaterdag 17 juni 2023
https://www.liedekerke.be/ABAK
gabk@liedekerke.be 
053 64 55 97
F abakliedekerke d academie_liedekerke
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    route in de kijker
Tijdens het LikARTweekend van 6 en 7 mei 2023 maakt jong en oud in Liedekerke en 
daarbuiten zich op voor een sprankelend, volledig gratis kunstenfestival. 

De bewegwijzerde kunstenroute bedraagt 
om en bij de 6 kilometer en kan je met 
de fiets of al wandelend afleggen. Ontdek 
meer dan 150 (lokale) kunstenaars, 
dansers, acteurs, performers, poëten, 
fotografen, beeldhouwers en muzikanten. 
Langs de belevingswandeling proef je 
op meer dan 20 verschillende locaties 

van buitengewone expo’s, maar ook 
van creatieve workshops voor het hele 
gezin, circusacts (in het Pastoriepark) 
en artistieke performances en animaties. 

De route wordt opgedeeld in 4 kunstzones. 
We geven je graag een inkijk in elke zone.
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NOORDKUNST

OOSTKUNST
WESTKUNST

ZUIDKUNST

‘LikART, de grootste 
kunstbeleving ooit in 
onze gemeente. Natuurlijk wil 
je erbij zijn!’

Hans Eylenbosch
Schepen van cultuur en academies
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NOORDKUNST

Tuin 91 \ Expo schilderkunst, 
workshop naaien, improvisatietheater 
en allerlei lekkers van verschillende 
kunstenaars \ Molenstraat 91 

Poëzietuin \ Expo poëzie en 
voordrachten \ Guldenstraat 18

Kerk O.L.V. Boodschap Ter Muilen \ 
Expo schilderkunst & Moto Deco Light, 
optredens leerlingen muziekacademie

OOSTKUNST

Wims window \ Expo lino’s \ 
Kleemputtenstraat 153

Site Civiele Bescherming \  
Kapellebaan 30

Op de site van de voormalige Civiele 
Bescherming wordt in de fabriekshallen 
een mix van kunstenaars, acteurs, 
dansers en muzikanten ondergebracht. 

De kunstvormen zijn zeer divers: 
glaskunst, keramiek, tekenkunst, 
raku, collages, schilderkunst, theater, 
textielkunst, poëzie, sculpturen …

Naast het ‘bekijken’ van al deze 
kunstvormen kan je op deze locatie 
ook zélf kunst creëren tijdens één van 
de boeiende workshops. Hou zeker het 
LikART-programma in de gaten en doe 
mee!

Serviceflats Paepenbergh \ Expo 
schilderkunst, fotografie (zorgzame 
buurten) en mozaïeksculpturen,  
zomers terras \ Fabriekstraat 148

ZUIDKUNST

Marijke’s atelier \ Expo schilderkunst \ 
Heidestraat 1

Streetart by Stigma \ Expo schilderkunst & 
airbrush \ Heidestraat 17

De Valier \ Expo ‘Kunst voor de deur’ \ 
Schapenstraat 2

Residentie Sara \ Beeldentuin, expo 
schilderkunst, theater, zangoptredens \ 
Monniksbosstraat 11
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Speelpleintje Vijfhoekstraat \ Expo 
boomjuwelen & kunstkuurproject Dol-fijn

Zwembad \ Demo artistiek zwemmen

Ijshal Sport Vlaanderen \ Demo’s 
synchroonschaatsen en kunstschaatsen

Tuin 85 \ Expo schilderkunst, keramiek en 
tekenkunst door kunstenaarscollectief ‘Met zes in 
den hof’ \ Vijfhoekstraat 85

Op ’t Hof \ Theater De Waag & Jong GeWaagd \ 
Vijfhoekstraat 49

WESTKUNST

Academie voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten (ABAK) \ Expo 
Transit, workshop modeltekenen

Parochiehuis \ Expo 
airbrush, schilder-
kunst, beeldhouwen 
en handwerkkunst, 
poëzievoordrachten en 
horecapunt

GC Warande \ Expo schilderkunst, 
optredens muziekschool, poëzie, muziek 
en ‘Rariteitenkabinet’ door de Academie 
voor Woord

Pastoriepark \ Kom gezellig picknicken 
in het park, pik een koorddansanimatie 
of initiatie door gezelschap ‘Lyupanov’ 
mee, neem deel aan één van de (ABAK) 
workshops, bewonder een demo Tai Chi 
of kunstwerkjes van de academie …

Sint-Niklaaskerk \ 
Groepstenstoonstelling van allerlei 
kunstdisciplines door het KunstKolleKtiv 
TERA 7

Muurschildering ‘FEEST’ \  
Opperstraat 22 \ Feestelijke 
opening met randanimatie 
op zondag 07/05  
om 11.00 uur

Stationsstraat \ Enkele 
‘streetartingrepen’ op de 
plantenbakken door leerlingen van ABAK

Galerie ‘Behind the Sien’ \ Expo teken- 
en schilderkunst door Sien De Luyck \ 
Stationsstraat 27

Hou www.liedekerke.be/likart2023  
in de gaten voor het volledige 
programma
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Jullie hoorden de toeters, bellen en klokken rond onze kunstenpromenade zeker en 
vast al luiden … Om dit kunstenparcours te laten slagen zoeken we nog helpende 
handen tijdens en in de aanloop naar het event voor volgende functies:

Wegwijzer (onthaalmedewerker): 
je houdt een oogje in het 
zeil op één van de LikART-
expolocaties, je onthaalt de 
bezoekers, geeft wat uitleg en 

deelt routeplannetjes uit. 

Fotograaf: je wil een deel van of de 
volledige kunstenpromenade in beeld 

brengen. Je foto’s worden 
achteraf gebruikt op onze 
sociale media.

Handige harriettes of harry’s: tijdens de 
opbouw van de verschillende 
expo’s help je mee met het 
bevestigen of installeren van 
de kunstwerken. 

Pijl- en plakbrigadiers: 
Je helpt bij het plaatsen van 
de deelnemersborden- of 
vlaggen op de deelnemende 
locaties en /of je gaat de 

straat op en hangt routewijzers op langs 
het parcours.

Interesse of meer info?
Surf naar liedekerke.be/likart2023 en vul het webformulier in tegen 10 april 2023.

Wat krijg je in de plaats?
Eeuwige dankbaarheid; een LikART-T-shirt en de kans om een heel legertje 
kunstgezinde mensen gelukkig te maken (en natuurlijk ben je als LikART-
vrijwilliger ook verzekerd😊)

zoekt vrijwilligers!
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Muurschildering ‘FEEST’ wint!

LikART Kunstenpromenade zorgt naast het 
uitgebreide beleef- en doeparcours ook voor 
een uniek kunstwerk in het straatbeeld.

Het bestuur koos, na overleg met de 
eigenaars, om een zijgevel langs de 
Opperstraat in een permanent creatief jasje 
te steken. Kunstenaarscollectief Treepack 
ontwierp 2 muurschilderingen op maat 
waarover de Liedekerkenaren mee mochten 
beslissen.

Maar liefst 827 mensen brachten hun stem 
uit! Daarvan ging 56,1 % naar het ontwerp 
‘FEEST’ en de overige 43,9 % naar ontwerp 
‘FLITS’. Beide ontwerpen vereeuwigen 
het thema ‘Kermis’ en brengen een ode 
aan Jacky Delcour, de in 2021 overleden 
Liedekerkenaar die heel wat voor het 
kermisgebeuren en Liedekerke betekende. 

Een beetje uitleg over het winnende 
ontwerp ‘FEEST’

We zien en voelen een feestelijk 
kermistafereel in Liedekerke in al zijn 

geuren en kleuren. Zag je de geestige 
verwijzingen naar Liedekerke al? Kijk 
naar het rode sjaaltje van het kind op de 
voorgrond en de geldbriefjes (de ‘pree’) in de 
achterzak van een voorbijganger.

Ontdek alle kermiselementen in deze 
figuratieve striptekening. Herken je de 
trommelende jongen, de smoutebollen, 
de Popcorn Party, de rijzige bomen van 
het Pastoriepark of de botsauto’s op het 
plein? De prent vereeuwigt de typerende 'op 
en af'-beweging tijdens Kermis Deppestroat. 

En in het midden van dat alles, onder de 
mensen, met een goedkeurende blik, staat 
Jacky Delcour met zijn camera in de hand.

De schildering wordt in de loop van april 
gerealiseerd en op zondag 7 mei, om 11.00 
uur feestelijk ingehuldigd. Met speciale 
dank aan de eigenaars van het pand.
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Enkele jonge LikART talenten  
onder de loep 

TSNUK Kunstcollectief,  
samen sta je sterk(er)

Laurens Van Hoorick en Goan Allebosch, 2 
goede vrienden, startten dit kunstcollectief 
in 2022 op. Na hun eerste expo ‘Camping 
life’staan ze te trappelen om ook op LikART 
te exposeren. 
 
Hoe en wanneer ontstond jullie collectief?
TSNUK ontstond vorige zomer tijdens 
een weekendje weg met als doel kunst 
te maken, elk op onze eigen manier. 
Toen we pauzeerden en elkaars werk 
gingen beoordelen, viel ons op dat de 2 
verschillende mediums elk hun eigen 
sterktes hadden. Hierdoor kwamen we met 
1 concrete vraag te zitten. Is er een manier 
waarop we onze totaal verschillende stijlen 
met elkaar kunnen combineren? 

Vanwaar komt jullie naam?
Die is ontstaan uit een gesprek waar we 
beide gewoon woorden aan het opnoemen 
waren die cool klonken. Op een gegeven 
moment stelde Laurens de vraag: ‘Wat is 
kunst omgekeerd? Tsnuk,dus.’

Net zoals de LikARTfilosofie 
stellen jullie 1 groot doel 
voorop: het combineren van 
allerlei kunstvormen tot 
één geheel. Waarom? 
Omdat we vinden dat elke 
kunstvorm zijn eigen 
sterktes heeft en we er van overtuigd zijn 
dat je door dit te combineren je tot een veel 
sterker geheel komt. Ze vullen elkaar aan.

Hoe verloopt jullie werkproces? 
Ons proces loopt zeer vlotjes. Onze ideeën 
komen tijdens het maken van de kunst 
zelf. Dan zonderen we ons af van de 
buitenwereld en brainstormen we om het 
concept verder uit te werken. Eens we een 
concreet beeld hebben gaan we elk onze 
eigen weg. Tenslotte bekritiseren we samen 
wat we er van vinden en wat er eventueel 
nog aan kan verbeteren. Zo hebben we toch 
nog inspraak op elkaars werk.

Wat doen jullie in het ‘gewone leven’, naast 
‘t Snuk?
We studeren allebei in Gent. Laurens volgt 
visual design aan LUCA Gent en Goan volgt 
schilderkunst bij KASK Gent. We zijn dag in 
dag uit bezig met het proberen verbeteren 
van onze kunst.

Wat hopen jullie te laten zien op LikART? 
Al een tipje van de sluier?
Voor onze tentoonstelling kozen we voor het 
maken van abstracte werken, vertrekkende 
van typische kerkelementen (patronen van 
glasramen enzovoort...).

Wanneer? 6 en 7 mei  
Waar? Kerk O.L.V. Boodschap ter Muilen
Wat? Expo schilderkunst
d tsnuk.kunst  F@TSNUKkunst 
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Kijk mee door de lens van  
Hannah De Bisschop

Hobby/amateurfotografe Hannah is geboren 
en getogen in Liedekerke. Met haar camera in 
de aanslag brengt ze haar gemeente in beeld. 

Hannah, hoe lang ben jij al bezig met 
fotografie?
Toen ik een jaar of 16 was, ben ik de 
interesse voor fotografie beginnen 
ontwikkelen. Mijn papa had toen voor 
zichzelf een professioneler toestel gekocht.
Het begon met af en toe enkele foto’s van 
onze hond te maken, hier en daar eens een 
boek te kopen over fotografie, etc.
Pas sinds ik afgestudeerd ben ben ik me er 
meer op beginnen focussen. Tot nu toe heb 
ik enkel nog maar lessen fotografie gevolgd 
via boeken en YouTube-filmpjes. Een pro 
ben ik dus zeker niet, maar het zit hem voor 
mij vooral in het creatief nadenken.

Welke foto’s toon je ons tijdens LikART?
In mijn portfolio zit vanalles – van 
portretten tot reisfotografie.
Ik speel al een aantal jaar met het idee om 
‘Likert’ in beeld te brengen en details van 
onze gemeente te ontdekken, maar heb er 
nooit echt de tijd voor kunnen maken. LikART 
heeft me dat extra duwtje gegeven om daar 
nu dan toch eens werk van te maken.
Tijdens het evenement zal ik dan ook een 
aantal foto’s tonen van zaken en plaatsen 
die Liedekerke voor mij typeren en die ik 
ontdekt heb dankzij familie, vrienden en 
door zelf op pad te gaan.

Wat verwacht je van je eerste expo?
Ik hoop dat de toeschouwers de foto’s van 
een hobbyfotograaf weten te appreciëren.
Daarnaast zijn er misschien mensen die 
me nog leuke plekjes in of onderwerpen 
over Liedekerke kunnen bezorgen die ik 
zelf nog niet heb ontdekt. Ik ben natuurlijk 
nog maar 25 jaar, dus ik veronderstel dat ik 
veel zaken nog niet weet, ook al ben ik hier 
opgegroeid. Ideeën zijn dus altijd welkom!
Op deze manier kan ik ook voor mezelf een 
mooie reportage maken en een volledig 
beeld van Liedekerke krijgen. Via mijn 
Instagram-account (@hanabi_captures) 
kan ik dan nu en ook nadien wat meer foto’s 
delen voor de geïnteresseerden. Wie dus al 
een idee wil krijgen over mijn stijl kan daar 
al een kijkje nemen. 

Welke verborgen pareltjes heb je dankzij 
jouw camera al ontdekt in Liedekerke?
Momenteel zit ik nog in de fase van 
fotograferen wat ik al ken. Daarbij dacht ik 
dan aan bijvoorbeeld de ‘kasjkes’, Liedekerke-
bos … én natuurlijk onze Kermis Deppestroat.

Dankzij mijn vriend heb ik wel een plek 
leren kennen waarvan ik nog nooit gehoord 
had, namelijk de Aldriezen. Het is er rustig 
en zeer leuk om met de hond te wandelen. 
Maar misschien moet ik niet té veel 
reclame maken voor dat gebied (lacht).

Wanneer? 6 en 7 mei  
Waar? Site Civiele Bescherming
Wat? Expo fotografie
d @hanabi_captures
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Wat zijn we blij dat we tijdens LikART het 
gerenommeerd Mechels acrobatencollectief  
Lyapunov mogen verwelkomen in ons 
Pastoriepark. Johan Wuyts zag onze 
imposante kastanjelaars en dacht “Oh ja, 
daar willen wij graag eens in hangen en 
zweven”.

Johan, vertel eens, wie is Lyapunov en wat 
doen jullie zoal?
Lyapunov is een Belgische groep 
koorddansers en luchtacrobaten die eind 
2014 werd opgericht en die graag de hoogte 
opzoeken. We hebben ons gespecialiseerd 
in complexe en extreme koorddans-
opstellingen waarmee we vaak te zien 
zijn tussen hoge gebouwen, torens, over 
marktpleinen ... dit zowel in binnen- als 
buitenland. Gepassioneerd door ons metier 
delen we dit graag met jong en oud door 
workshops en initiaties. Ons artistieke en 
creatieve ei kunnen we verder kwijt door 
het creëren van unieke livemuziek met zelf 
ontworpen instrumenten en het weven en 
opstellen van kleurrijke intrigerende netten 
en installaties voor het publiek.

Wat zijn jullie van plan in ons 
Pastoriepark?
Centraal in het park gaan we verscheidene 
installaties opstellen. Hoog tussen de 
bomen gaan we koorddansen (highlinen) 
en laag bij de grond installeren we 
slacklines waarop jong en oud het zelf 
eens kan proberen. Verder komt er ook nog 
een opstelling van grote handgemaakte 
hangmatnetten waarop iedereen kan zitten, 
liggen, hangen, spelen, springen ... Bij 
onze show creëren we ook nog livemuziek 
met onder andere ons zelf ontworpen 
snaarinstrument, de Skyolin.

Waarom mogen onze LikART-bezoekers 
jullie zeker niet missen?
Een weekend lang gaan de mensen het 
park op een bijzondere manier kunnen 
beleven. Ze kunnen zich laten verbazen 
door het niet-alledaags luchtspektakel. 
Wie geïnspireerd is of een fijne uitdaging 
zoekt, kan zelf een stapje wagen op de lage 
slacklines. Onze zelfgemaakte netten zijn 
ook mooi om zien en geven een unieke 
ervaring om in te vertoeven. De livemuziek 
die we voor onze show spelen, gaat ook het 
park in een aangename sfeer hullen.
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Pastoriepark wordt touwenjungle  
voor koorddansers en luchtacrobaten
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ONTDEK LYUPANOV OP 6 en 7 MEI  
IN HET PASTORIEPARK

Netwerk 
Touwen en zwevende netten tussen de 
hoge bomen van het park, een speeltuin 
voor koorddansers en luchtacrobaten, 
laat je wegblazen door een betoverende 
luchtperformance met meeslepende 
livemuziek. 
za 10.30-12.30 uur / 13.30-15.30 uur /  
16.30-18.30 uur
zo 10.30-12.30 uur / 13.30-15.30 uur /  
16.30-17.30 uur

Spacetime
Met Spacetime concretiseren we het 
concept van 'socialising': vrienden 
ontmoeten in een 3D-ruimte op een 
bepaald moment. Zweef zelf boven de 
grond, blijf hangen en relax in een curieus 
netwerk van zwevende netten.
za doorlopend van 10.00 - 20.00 uur
zo doorlopend van 10.00 - 17.00 uur

Slackline-initiatie 
Iedereen kan leren balanceren op een 
touw, lijn of draad. Leer zelf touwlopen en 
koorddansen, een onvergetelijke ervaring 
voor jong en oud. 
za & zo doorlopend van 14.00 - 17.30 uur

lyapunov.be/   
F lyapunovstabilityinmotion
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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 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.

Kleemputtenstraat  
(tussen Molenstraat en Affligemsestraat)

Studiebureau Lobelle heeft het ontwerp van 
de riolering en bovenbouw van de rijweg 
afgerond. De omgevingsvergunning werd 
aangevraagd. Een informatievergadering 
waarbij alle betrokkenen werden 
uitgenodigd heeft inmiddels 
plaatsgevonden. De aanvang van de 
werkzaamheden wordt voorzien in 2023. Ter 
voorbereiding van deze werkzaamheden 
hebben het Agentschap Wegen en 
Verkeer en de nutsmaatschappijen al 
aanpassingswerken uitgevoerd. 

14de, 16de, 18de en 20ste Zijweg en 
Opperstraat 208-216

Het studiebureau is bezig met de opmaak 
van een voorontwerp van de riolering en 
de bovenbouw. Een informatievergadering 
waarbij alle betrokkenen zullen worden 
uitgenodigd zal plaatshebben in de eerste 
helft van 2023. 

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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Onze wegenis- en rioleringsprojecten 
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Hallo Ruth, jou ken ik als begeleider 
van Zomerschool. Jij kwam onlangs, 
opnieuw, in onze gemeente wonen. Jij 
kent Liedekerke eigenlijk goed. Ik ben dus 
benieuwd om het verschil te horen tussen 
vroeger en nu.

Waar kom jij vandaan?
Oorspronkelijk ben ik van Liedekerke. 
Tijdens mijn studies zat ik op kot in Gent. 
Na mijn studies ben ik alleen gaan wonen 
in Iddergem. Onlangs kocht ik een huisje in 
Liedekerke. Back to the roots. 

Waarom heb je gekozen voor Liedekerke als 
woonplaats?
Hier ben ik opgegroeid en 
mijn vriendenkring zit 
hier. Ook werk ik voor ABAK 
(Academie voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunst) hier in 
Liedekerke. Leuk om dicht bij 
huis te werken.

Wat was je eerste indruk van 
Liedekerke?
Na 6 jaar weg geweest te zijn 
uit Liedekerke, heb ik niet 

veel veranderingen ervaren. Ik voel mij hier 
thuis! Ik kreeg ook een uitnodiging voor 
‘Buurtfeest d’Opperstraat’ van Zorgzame 
Buurten wanneer ik hier nog maar net 
woonde. Fijn!

Wat is je favoriete/mooiste plek in 
Liedekerke?
Kermis Deppestroat is mijn favoriete 
moment in het jaar. We proberen tradities 
in ere te houden. Ik kijk al uit naar ‘Den Op 
en Af’. Tijdens Kermis Deppestroat komt ook 
iedereen naar buiten. We zien regelmatig 
vrienden waarmee we al even niet hebben 
afgesproken. Bij het schietkraam en de 
kamelenrace kan je mij wel regelmatig 
terugvinden.

Wat vind je van het Likerts dialect?
Dat heeft zijn charme. Ik gebruik hier en 
daar een woord, maar meestal spreek ik 
gewoon mooi Nederlands. 

Vul aan: 
Ik vind Liedekerke … een leuke plek om te 
wonen.

In Liedekerke zijn de mensen … allemaal 
anders, waar voor iedereen een plek is. Dit 
vind ik leuk. 

Dit vraag ik mij af over Liedekerke? 
Waarom noemen ze onze gemeente ‘stad 
Berrevoesj’?

‘Stad Berrevoesj’ is de spotnaam die de 
naburige gemeenten aan Liedekerke 
gaven. In het vredige en vruchtbare 
Pajottenland leefden de mensen braaf, 
gelukkig en vooral welvarend rond 
de kerktoren. In een uithoek van dit 
Pajottenland lag Liedekerke: arme grond 
- arme mensen. Om te overleven moesten 
de Liedekerkenaren hun brood ver van 
huis gaan verdienen. Ze trokken naar de 
koolmijnen. Velen kwamen in Brussel als 
metser aan de kost. Hierdoor hadden ze de 
‘wereld gezien’, Liedekerkenaren waren niet 
de brave volgzame schapen, maar eerder 
eigenzinnige levenslustige optimisten 
die van aanpakken wisten en daarom 
door de naburige dorpen met argwaan 
werden bekeken. ‘Stad’ verwees naar hun 
weinig landelijke levenswijze, terwijl 
‘Berrevoesj’ er op wees dat ze 
arme drommels waren 
die hun kinderen geen 
schoenen konden kopen. 
Voor Liedekerkenaren werd 
deze spotnaam evenwel een 
eretitel die herinnert aan de 
doorzettingskracht waarmee 
hun voorvaderen moeilijke 
tijden hebben overleefd.

Ben jij ook NIEUW IN 
LIEDEKERKE en heb  

je vragen? Stuur  
een mailtje naar  

welkom@liedekerke.be.

W
EL

K
OM

 in
 L

ie
de

ke
rk

e



42
#1770

vr
ij

e 
ti

jd

Seniorenfeest met ‘De Doorbrekers’
  
Het vijfkoppige dansorkest ‘De Doorbrekers’ 
dompelt de Liedekerkse senioren onder in 
de muziek van toen. Ze swingen er op los 
met synthesizer, drum, gitaren en zang 
en brengen een repertoire vanuit de jaren 

50-60-70-80. Niet enkel golden oldies 
maar ook heel wat Nederlandstalige hits 
passeren de revue. Als afsluiter kruipt 
burgemeester Steven Van Linthout in de 
huid van ‘DJ Berremiejester’ en laat hij de 
meest swingende plaatjes op je los.

DINSDAG 18.04.2023
GC Warande
14.00 uur, deuren om 13.15 uur
Tickets: € 7 (incl. koffie, koffiekoek, 
broodjes en 1 consumptie) via  
www.liedekerke/vrije-tijd  
of in het Vrijetijdshuis op  
woensdagen (13.00 tot 18.00 uur) en 
zaterdagen (10.00 tot 13.00 uur)

Eetfestijn2de

Zaterdag 13 mei 2023
16u - 22u

 

< 6 jaar gratis

Parochiehuis, Opperstraat 40, 1770  Liedekerke

Liedekerk

e

 STOOFVLEES
 

KONINGINNENHAPJE
 

 BALLETJES IN TOMATENSAUS
 

   MET FRIETJES
 

 
     VOLW. MENU € 18  INCL. KOFFIE

KINDERMENU € 10 
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Parel van het 
Pajottenland: 
hinder voor het 
verkeer
Op zaterdag 25 maart 2023 
gaat de jaarlijkse toertocht voor 
wielertoeristen ‘Parel van het 
Pajottenland’ door, met start en 
aankomst aan sportcentrum BOKAAL. 
We verwachten grote parkeer- en 
verkeershinder in de omgeving 
van de Sportlaan/Houtmarktstraat/
Pamelsestraat tussen 08.00 en 12.00 
uur. Aangezien het ook de wekelijkse 

marktdag is in het 
centrum, adviseren 
we daarom zo veel 
mogelijk het centrum 

en de Sportlaan te 
vermijden met de auto. 

Inwoners die willen 
zwemmen of in 
het sportcentrum 
moeten zijn die 

dag, vragen we zo 
veel mogelijk per fiets of 
te voet te komen.

Nieuw terrein voor de 
parkkrolfers Likert 
Sinds 1 november beschikken de 
Parkkrolfers over een tweede terrein op  
de Ommegangstraat 53 (achter de kerk  
O.-L.-Vrouw Boodschap Ter Muilen).

Er wordt dus vanaf nu gekrolfd, op 
woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 
uur,  de ene week in het Pastoriepark 
aan de Steinfurtdreef en de andere week 
op het terrein aan de Ommegangstraat. 
Wijzigingen worden vooraf medegedeeld 
via de FB-pagina ‘Parkkrolfers Likert’. 

Voor alle info kan men terecht bij Carla Triest 
– 0477 75 01 99 of carla.triest@gmail.com
Inschrijven kan ter plaatse of via mail 
bij Carla Triest of Magda Heymans – 
magdaheymans@gmail.com 
Lidgeld is € 5 per kalenderjaar – 
verzekering via S-Sport Liedekerke 
inbegrepen.

Kom zeker eens kijken en proef vrijblijvend 
van deze ontspannende en gezonde sport!
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Sportaanbod
Voldoende bewegen is makkelijker dan men denkt. De bewegingsnorm ligt op een 
halfuurtje bewegen per dag, minimaal 5 dagen per week. Voldoende bewegen kan op 
verschillende manieren: neem de fiets naar het werk of doe boodschappen te voet, neem 
de trap, poets het huis of werk in de tuin. 

Bewegen kan ook leuk zijn. Wij geven alvast enkele tips voor de absolute beginner om dit 
voorjaar vlot van start te gaan in onze eigen gemeente:

Wat? Waar? Wanneer? Inschrijven en info

Start2Run Ingang Liedekerkebos Elke maandag, 
start na de 
paasvakantie 
om 19.00 uur

Gratis, online registratie:  
www.liekerkjogging.be

10 000 stappen Liedekerke biedt 
heel wat recreatieve 
wandelroutes aan.
Neem een kijkje op:
https://www.
liedekerke.be/vrije-
tijd/spel-recreatie/
wandelen-en-fietsen

Wanneer je wil Probeer elke dag 10 000 
stappen te zetten 
en registreer je op 
www.10000stappen.be

Ochtend- en 
middag-
zwemmen

Zwembad 
Heuvelkouter

Dagelijks van 
07.30-09.00 uur 
en van 12.00-
13.00 uur

Haal je beurtenkaart of 
abonnement aan de balie 
van het zwembad tijdens 
de openingsuren op 
woensdag of vrijdag

Badminton Sporthal Heuvelkouter Elke maandag 
om 20.00 uur

Koop je ticket of 
beurtenkaart op 
maandagavond in de 
sporthal

Provinciaal 
netwerk 
mountainbike

Startplaats 
Sportcentrum 
Heuvelkouter

Wanneer je wil www.sport.vlaanderen/
waar-sporten/sporten-in-
de-natuur

Curve bowls Polyvalente zaal 
BOKAAL

Donderdag van 
17.00-19.00 uur

Deelname is gratis, kom 
langs en probeer het uit

Krolf Pastoriepark Woensdag van 
14.00-16.00 uur

Gratis sets te ontlenen in 
het Vrijetijdshuis
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Circuit training, 
float fit

Sporthal en zwembad 
Heuvelkouter

Circuit: 
maandag om 
19.00 uur vanaf 
17/4 en float fit: 
elke donderdag 
om 20.15 uur

Inschrijven 
circuittraining: 
dho.coaching.training@
gmail.com
Inschrijven float fit: 
kristof@dnkcoaching.be

100 % natuurloop Liedekerkebos Wanneer je wilt Gratis, er is een bepijlde 
lus van 5 en 10 km 
doorheen Liedekerkebos. 
Aan de ingang staat een 
startbord met uitleg

Petanque Pastoriepark en 
sportcentrum BOKAAL

Wanneer je wilt De petanqueterreinen 
zijn gratis toegankelijk. 
Petanquesets op 
aanvraag te verkrijgen bij 
de sportdienst

 

S-sport Liedekerke  
sportaanbod voor actieve 50-plussers
AQUAGYM: woensdag van 11.30 tot 12.30 
uur (behalve schoolvakanties) 
Zwembad Heuvelkouter 
(momenteel VOLZET)

GYMNASTIEK: vrijdag van 11.30 tot 12.30 
uur (behalve schoolvakanties) 
Sportcentrum BOKAAL - 
Gevechtsportzaal 

HATHA YOGA: (in samenwerking met 
REBELLE Liedekerke)
woensdag van 20.00 tot 21.00 uur 
(behalve schoolvakanties) 
Sportcentrum BOKAAL - 
Gevechtsportzaal

KROLF: woensdag van 13.00 tot 15.00 uur 
– Pastoriepark of Ommegangstraat 53 

Meer info:
Aquagym, gymnastiek en yoga: 
S-sportliedekerke@proximus.be of  
0479 91 99 97 
Krolf: carla.triest@gmail.com  
0477 71 01 99
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Samen 
sporten?
Ben je meer het type om 
in clubverband te sporten? 
Ontdek het aanbod op de 
sportdatabank Vlaanderen. 
Via de website van Sport 
Vlaanderen  
https://www.sport.vlaanderen/ 
waar-sporten/vind-een-
sportorganisatie/  
kan je makkelijk alle 
sportinfrastructuur en -clubs 
uit de buurt terugvinden. 

Moeilijk te motiveren? 
Laat je helpen door een van de vele apps voor 
smartphone. Enkele tips alvast:
• MyFitnessPal: hou je calorieën bij en breng je 

beweging in kaart
• MyTrails: via deze app kan je makkelijk jouw 

geplande route importeren vanuit je gps, of 
van websites als www.routeyou.com of  
www.afstandmeten.nl

• Strava: de app voor wielrennen, recreatief 
fietsen of lopen. Registreert al je sportieve 
activiteiten en laat je deze delen met anderen 
uit de community

• 7 minute Ab Workout: applicatie met goede en 
rugvriendelijke buikspieroefeningen

Sportregio Pajottenland
Het samenwerkingsverband tussen de 10 gemeenten van het Pajottenland 
organiseert jaarlijks enkele niet te missen sportactiviteiten voor jong en oud. Ontdek 
het aanbod op www.sportregiopajottenland.be

In de kijker
CURVE BOWLS TORNOOI:

Wanneer: 23 maart 2023
Waar: Sporthal Jo Baetens - Lennik

SPORTELDAG 50+:

Wanneer: 11 mei 2023
Waar: Sportcentrum Puls - Ternat
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Weet je niet goed wat te verwachten van zo’n sporteldag of curve bowls tornooi?  
Ga dan zeker een kijkje nemen op de website, daar vind je al een korte toelichting. 
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Project fietsbuddy’s 
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.

Nederlands bijschaven

Anderstalige Liedekerkenaren kunnen via 
Fietsvrienden hun Nederlands oefenen door 
in de periode van 29 april tot 1 juli 2023 
deel te nemen aan 8 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 minstens 18 jaar oud 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.

DRINGEND GEZOCHT:  
vrijwilligers/buddy’s

Voor dit project doet het lokaal bestuur 
een beroep op sociale, Nederlandstalige 
vrijwilligers die van fietsen houden. Zij 
kunnen als ‘buddy’ een duo vormen met een 
anderstalige inwoner en hen vergezellen 
op de fiets. Als vrijwilliger ontvang je 
enkele leuke routes die je kan afleggen om 
de belangrijkste plekjes van Liedekerke 
te ontdekken. Wil jij als Nederlandstalige 
een anderstalige inwoner een oefenkans 
Nederlands bieden, en tegelijkertijd genieten 
van een ontspannende fietstocht doorheen 
de stad? Stel je dan kandidaat via  
sport@liedekerke.be. 
Zowel Nederlandstalige vrijwilligers 
als anderstalige deelnemers die willen 
meedoen, moeten zeker aanwezig kunnen 
zijn op de startdag te Affligem (29 april) en 
de slotdag te Roosdaal (1 juli). Wie zelf geen 
fiets heeft, kan er (gratis) eentje gebruiken 
van de fietsbib. Deelnemen is gratis.
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BEWEGEN

Float Fit
elke donderdag
20.15 uur
Zwembad Heuvelkouter
15 euro/les

Het unieke aan een 
groepsles Float Fit is 
dat alle oefeningen 
worden uitgevoerd op een 
opgeblazen en drijvend 
board. De onvoorspel baar-
heid 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.
kristof@dnkcoaching.be

THEATER

Theater De Motoen speelt 
'Don Quichot'
van vrijdag 17 maart 2023 
t.e.m. zaterdag 25 maart 2023
GC Warande
14 euro

Iedereen kent Don Quichot, 
of denkt hem te kennen. 
Hij komt uit La Mancha 

en beeldt zich in dat hij 
een dolende ridder is! Met 
zijn simpele schildknaap 
Sancho Panza neemt hij 
het op tegen schapen en 
windmolens, want in zijn 
benevelde geest zijn dat 
legers en reuzen. 
https://www.demotoen.
com/voorstellingen

QUIZ

Da@met KW=SST 7.0
Vrijdag 17 maart 2023
20.00 uur
BOKAAL
20 euro

Ben jij een doorgewinterde 
of occasionele quizzer? 
Welkom dan op de zevende 
editie van onze kwis. 

Teams van maximaal 5 
personen. Niveau C/D.
stefan.de.geyndt@telenet.be

BELEVEN

Culinaire lentewandeling
Zaterdag 18 maart 2023
11.00 uur
Start basisschool De 
Boomgaard
30 euro

Daniel Dumortier, 
groentechef van Groesting, 
verwent jou met lekkere 
gerechtjes en passende 
lokale bieren tijdens 
een mooie wandeling 
doorheen de prachtige 
Palitsebeekvallei. 
uit@liedekerke.be

BEWEGEN

Beats on Ice met dj
Vrijdag 17 maart 2023
19.30 uur
Sport Vlaanderen 
schaatsbaan
8 euro

Iedere 3de vrijdag 
van de maand tussen 
19.30 en 21.30 uur 
Beats on Ice met dj
http://www.sport.
vlaanderen/
liedekerke

ag
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BEWEGEN

Retro Party on Ice met  
DJ Franco
Vrijdag 24 maart 2023
19.30 uur
Sport Vlaanderen 
schaatsbaan
5 euro

Gaan jullie graag eens uit 
de bol op de vibes van DJ 
Franco? Kom dan zeker 
naar onze 'Let's go Retro' 
met muziek uit de jaren 
70, 80 , 90. Meer sfeer? Trek 
dan jullie retro-outfit aan 
en laat alle remmen los.
http://www.sport.
vlaanderen/liedekerke

BELEVEN

Indoor zorgmarkt
Woensdag 29 maart 2023
14.00 uur
Serviceflats Paepenbergh
gratis

Tijdens deze gratis 
zorgmarkt informeren wij 
je graag over het hulp- en 
dienstverleningsaanbod in 
Liedekerke. Heb je een vraag 
voor een zorgorganisatie 
in Liedekerke? Of ben je 
nieuwsgierig naar ons 
zorgaanbod? Breng ons dan 
zeker een bezoekje. Geniet 
daarbij van een drankje in 
de cafetaria.
femke.dedobbeleer@
liedekerke.be

INFORMEREN

Infoavond veilig en gezond 
verhuren
Donderdag 30 maart 2023
19.30 tot 21.00 uur
Gemeentehuis
gratis

Tijdens deze infoavond 
willen we verhuurders niet 
enkel informeren over de 
woningkwaliteitsnormen 
en het verplicht 
conformiteitsattest, maar 
ook over premies die 
aangevraagd kunnen 
worden bij het verbeteren 
van de woningkwaliteit.
wonen@liedekerke.be

JEUGD

Sport- en creakamp: 
EASTER FAIRY TALES
Van maandag 3 april 
t.e.m. vrijdag 7 april 2023
09.00 tot 16.00 uur
Sint-Antoniusschool
95 euro (5 dagen)

De kampen van Be 
Creactive richten zich 
op het promoten van 
bewegen bij kinderen via 
kampen, met een waaier 
aan sport, spel en creatieve 
activiteiten. De kinderen 
worden begeleid door ons 
gemotiveerd team van 
gediplomeerde lesgevers.
http://www.becreactive.be

JEUGD

Sportkamp: schaatsen en 
ijshockey
Van maandag 3 april 
t.e.m. vrijdag 7 april 2023
09.00 tot 16.00 uur

BOKAAL
vanaf 75 euro

Met de lagere schoolkids 
gaan we elke voormiddag 
richting de ijshal, in de 
namiddag leven we ons 
telkens uit in een nieuwe 
sport. De kleuters beleven 
op woensdag een halve 
dag ijspret en hebben de 
zotste avonturen in de 
sporthal en het zwembad.
uit@liedekerke.be

JEUGD

Sportkamp:  
zwemmen en waterpret
Van dinsdag 11 april tot en 
met vrijdag 14 april 2023
9.00 tot 16.00 uur
BOKAAL
vanaf 60 euro

Deze week ligt het 
accent op waterpret en 
zwemactiviteiten. Elke 
dag kiezen we het ruime 
sop en gaan we op zoek 
naar de dolfijn in onszelf. 
Daarnaast is er ook ruimte 
om een nieuwe sport te 
ontdekken.
uit@liedekerke.be
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info en inschrijvingen:www.becreactive.be

03/04/23 - 07/04/23: EASTER FAIRY TALES CAMP
11/04/23 - 14/04/23: LOST IN SPACE CAMP
03/07/23 - 07/07/23: SAFARI FEVER CAMP

10/07/23 - 14/07/23: TREASURE HUNTERS CAMP
24/07/23 - 28/07/23: AROUND THE WORLD CAMP

31/07/23 - 04/08/23: RAINBOW CAMP
07/08/23 - 11/08/23: ADVENTURE LAND CAMP

 
1STE EN 2DE MIDDELBAAR

17/07/23 - 18/07/23: EXTREME FUN CAMP
(The outsider Aalst: mega sup op de Dender,

touwenparcour blue diamand, arrow tag, black tower, ...), 
Aquatopia Aalst en nog vele andere activiteiten ... 

BEPERKT AANTAL PLAATSEN BESCHIKBAAR
 

CREA -EN OMNISPORTKAMPEN 2023

Locatie: Sint-Antoniusschool - Liedekerke
Leeftijd: 3 t.e.m. 12 jaar

Prijs: 95 euro

NIEUW!!!
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JEUGD

Sport- en creakamp:  
LOST IN SPACE
Van dinsdag 11 april tot en 
met vrijdag 14 april 2023
9.00 tot 16.00 uur
Sint-Antoniusschool
80 euro (4 dagen)

De kampen van Be 
Creactive richten zich 
op het promoten van 
bewegen bij kinderen 
via kampen, met een 
waaier aan sport, spel en 
creatieve activiteiten. De 
kinderen worden begeleid 
door ons gemotiveerd 
team van gediplomeerde 
lesgevers.
http://www.becreactive.be

JEUGD

Skillz-kamp:  
de wereld in Lego
Van dinsdag 11 april tot en 
met vrijdag 14 april 2023
09.00 tot 16.00 uur
8-14 jaar
Go! Atheneum Liedekerke
136 euro

Op dit kamp ontdekken 
we de eindeloze 
mogelijkheden van dit 
leuke speelgoed. We 
bouwen elke dag aan 
onze eigen wereld in Lego.  
Daarnaast leren we ook 

hoe we echte Legomasters 
kunnen worden met 
spannende uitdagingen.  
https://www.skillz.be/be/
opleidingen/3617

JEUGD

Skillz-kamp: Minecraft
Van dinsdag 11 april tot en 
met vrijdag 14 april 2023
09.00 tot 16.00 uur
8-14 jaar
Go! Atheneum Liedekerke
136 euro

Op dit kamp leren we de 
kinderen een brede basis 
van het spel. Alles wat 
je moet weten om zelf 
aan je survivalwereld 
te beginnen en een 
Minecraftpro te worden. 
Door samen te werken 
met andere kinderen en 
monitoren is het helemaal 
anders dan alleen thuis 
Minecraft spelen.
https://www.skillz.be/be/
opleidingen/3615

JEUGD

Skillz-kamp:  
animatie en stopmotion
Van dinsdag 11 april tot en 
met vrijdag 14 april 2023
09.00 tot 16.00 uur
8-12 jaar
Go! Atheneum Liedekerke
136 euro

Samen met de andere 
deelnemers ben je deze 
week scenarioschrijver, 
regisseur, decorbouwer 
en cameraman in een! Je 
verzint samen een leuk 
verhaal en brengt het tot 
leven met zelfgemaakte 

poppen, attributen en een 
decor. Met behulp van een 
app op een tablet maak je 
je eigen film. Stemmetjes 
en geluiden worden 
toegevoegd, zodat we 
eindigen met een echte 
stop-motionfilm.
https://www.skillz.be/be/
opleidingen/3616

JEUGD

Skillz-kamp: robots
Van dinsdag 11 april tot en 
met vrijdag 14 april 2023
09.00 tot 16.00 uur
Go! Atheneum Liedekerke
136 euro

Als je een liefhebber bent 
van STEM, technologie 
en sciencefiction, dan is 
dit kamp echt iets voor 
jou. We maken kennis 
met verschillende robots 
die we gaan bouwen en 
leren programmeren.  
De verschillende robots 
zorgen voor een leuke 
variatie tijdens deze 
kampweek.
https://www.skillz.be/be/
opleidingen/3618
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JEUGD

Paaseierenraap
Zondag 9 april 2023
15.00 uur
Pastoriepark
gratis

Op paaszondag vliegen 
de paas klokken over 
Liedekerke. Kinderen tot 
12 jaar gaan op zoek naar 
grote en kleine eitjes in het 
Pastorie park. Ook onze paas-
hazen zijn opnieuw van de 
partij. Na de zoektocht krijgt 
ieder kind een beloning en 
een gezonde snack mee 
naar huis.
jeugd@liedekerke.be

BEWEGEN

Start 2 run
Start maandag 17 april 2023
19.00 uur

Liedekerkebos
gratis

Maak je hoofd leeg, tank je 
longen vol frisse boslucht 
en werk op jouw niveau 
aan je fysieke conditie. 
Jog of wandel samen met 
enkele kennissen, vrienden 
of familie richting jouw 
persoonlijke doel. De ervaren 
begeleiding van Liekerk 
Jogging Team ontvangt 
iedereen met open armen.
https:// 
www.liekerkjogging.be

BEWEGEN

Circuittraining
Start maandag 17 april 2023
19.00 uur
BOKAAL
10 euro/les

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 
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JEUGD

Skillz-kamp:  
Arduino auto
Van dinsdag 11 april 
tot en met vrijdag 14 
april 2023
09.00 tot 16.00 uur
Go! Atheneum 
Liedekerke
136 euro

We gaan aan de slag 
met Arduino, een 
open source systeem 
met elektronische 
onderdelen om zelf 
te leren bouwen 
met onderdelen en 
microcontrollers. De 
ultieme basis van 
een computer dus! 
We leren alles over 
het systeem zelf en 
wat het eigenlijk 
allemaal inhoudt. 
We leren werken 
met de verschillende 
onderdelen zodat 
we dit onder de 
knie krijgen om te 
gebruiken voor een 
groot project. In dit 
project gaan we 
aan de slag met het 
bouwen van een auto!
https://www.
skillz.be/be/
opleidingen/3619
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stellen. Ideaal om in te 
schrijven per 2 en samen 
jullie grenzen af te tasten.
dho.coaching.training@
gmail.com

BELEVEN

Seniorenfeest
Dinsdag 18 april 2023
14.00 uur
GC Warande
7 euro

Dansorkest ‘De 
Doorbrekers’ dompelt de 
Liedekerkse senioren 
onder in de muziek van 
toen. Als afsluiter laat ‘DJ 
Berremiejester’ de meest 
swingende plaatjes op je 
los.
uit@liedekerke.be

LEREN

Babymassage - Samen 
genieten
Dinsdag 18 april 2023
19.00 uur
Consultatiebureau Kind en 
Gezin
gratis

In deze workshop 
babymassage leer je 
onder begeleiding van een 
deskundige je baby op 
een speelse en creatieve 

manier masseren. De 
aangeleerde technieken 
kan je nadien thuis 
toepassen waar en 
wanneer het jou past. 
Welkom aan alle baby’s 
tussen zes weken en zes 
maanden oud, vergezeld 
van mama of papa. 
gezondheidenparticipatie.
vlaamsbrabantbrussel@
cm.be

JEUGD

Buitenspeeldag
Woensdag 19 april 2023
14.00 uur
verschillende locaties
gratis

Leg je tablet weg, laat de 
tv uit en geniet van een 
namiddag buiten op de 
groene pleintjes van het 
Zamstplein, Peehoopplein, 
Kruisbeekveld, 
Vijfhoekplein, Rita De 
Neveplein, Pastoriepark en 
Bombardonstraat. Om 16.00 
uur is iedereen welkom in 
het Pastoriepark voor een 
spetterend optreden.

BEWEGEN

Beats on Ice met dj
Vrijdag 21 april 2023
19.30 uur
Sport Vlaanderen 
schaatsbaan
8 euro

Iedere 3de vrijdag 
van de maand tussen 
19.30 en 21.30 uur 
Beats on Ice met dj
http://www.sport.
vlaanderen/
liedekerke
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LEREN

Kookcarrousel - Gebakken 
dorade en Afrikaanse 
groenten
Zondag 23 april 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

BEWEGEN

Foute Party met dj
Vrijdag 28 april 2023
19.30 uur
Sport Vlaanderen 
Schaatsbaan
8 euro

Vrijdag 28 april draait 
DJ Stoffel de beste 'foute' 

muziek tijdens onze 
'Foute Discoschaatsbeurt'. 
Die avond mogen alle 
moderegels overtreden 
worden. Kom en (her)beleef 
de discosfeer van toen!
http://www.sport.
vlaanderen/liedekerke

JEUGD

Lokale Helden
Zaterdag 29 april 2023
20.00 uur
JH Den Bokal
gratis

Onder elke kerktoren 
huist muzikaal talent 
en in Liedekerke is dat 
niet anders! Op 29 april 

ag
en

da

zondag 16 april 2023 l 11.00u - 16.00u 
Parochiehuis, Opperstraat 40, 1770 Liedekerke

 u Prijs voorgerecht, hoofdgerecht en dessert in buffetvorm: €25
 u Geen reservatie nodig
 u Ook afhaal mogelijk ter plaatse

Het aperitief wordt u aangeboden door 
Vooruit Liedekerke

Lentebuffet

Het bestuur van Vooruit Liedekerke 
hoopt u te mogen verwelkomen op het Lentebuffet!
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plaatsen wij lokaal jong 
talent in de kijker en 
laten ze schitteren op het 
podium in JH Den Bokal. 
jeugd@liedekerke.be

PODIUM

Frank Vander linden
Zaterdag 13 mei 2023
20.30 uur
GC Warande
24 euro

Meestal met 'De Mens', 
maar soms, zoals nu in 
2023, helemaal alleen, of 
hoogstens begeleid door 
meesterpianist David 
Poltrock. Onder zijn arm 
zitten een aantal covers, 

maar vooral songs uit zijn 
soloalbums ’Frank Vander 
linden’ en ‘Nachtwerk’, en 
zeker ook uit een in 2023 te 
verschijnen werkstuk.
uit@liedekerke.be

JEUGD

Kinderspel
Zondag 14 mei 2023
09.00 tot 13.00 uur
BOKAAL
gratis

Tijdens kinderspel toveren 
we BOKAAL om tot een 
speelparadijs! Kom 
samen met jouw baby, 
peuter of kleuter langs 
en neem deel aan één 
van de leuke workshops 
of randanimaties 
(springkastelen, creatieve 
ballonnen, kindergrime, 
allerlei speelmateriaal …).
jeugd@liedekerke.be

BEWEGEN

Denderloop
Donderdag 18 mei 2023
09.00 uur
Start Sportlaan
8 euro

Deze jogging bestaat uit 
een lus van 5 kilometer, 

BELEVEN

LikArt 2023
Zaterdag 6 en zondag 7 
mei 2023
Zaterdag van 10.00 tot 
20.00 uur 
Zondag van 10.00 tot  
18.00 uur
diverse locaties
gratis

Ontdek langs een 
uitgestippeld 
kunstenparcours een 
bonte verzameling van 
(lokale) kunstenaars, 
muzikanten, poëten, 
acteurs … uit verschillende 
disciplines of pik een 
theatervoorstelling of 
muzikale show mee.
www.liedekerke.be/likart
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die je naargelang jouw 
motivatie 1, 2 of 3 keer 
kan lopen. Er is een 
gezamenlijke start voor 
de hoofdwedstrijd en een 
kidsrun op de Finse piste 
per leeftijdscategorie. 
https://www.maspoeshop.be/

LEREN

Babymassage -  
Samen genieten
Dinsdag 23 mei 2023
14.00 uur
Consultatiebureau Kind en 
Gezin
gratis

In deze workshop baby-
massage leer je onder 
begeleiding van een des-
kun dige je baby op een 
speelse en creatieve manier 
masseren. De aangeleerde 
technieken kan je nadien 
thuis toepassen waar en 
wanneer het jou past. 

Welkom aan alle baby’s 
tussen zes weken en zes 
maanden oud, vergezeld 
van mama of papa. 
gezondheidenparticipatie.
vlaamsbrabantbrussel@cm.be

THEATER

Frank wordt Francine
Donderdag 1 juni 2023
20.00 uur
GC Warande
23 euro

Een heerlijke trans-
formatie-komedie met 
mis verstanden, knots gekke 
perso nages, en onverwachte 
wendingen, maar met 
respect voor het thema.
uit@liedekerke.be

ag
en

da

BEWEGEN

Closing Party - Tropical 
Ice Skating
Vrijdag 19 mei 2023
19.30 uur
Sport Vlaanderen 
schaatsbaan
8 euro

Naar jaarlijkse 
traditie sluiten we 
het schaatsseizoen 
af in korte broek. Een 
bloemenguirlande om de 
hals of een swingende 
zomerse outfit is eveneens 
leuk. DJ Franco en onze 
discoverlichting zorgen 
voor een tropische vibe in 
een 'coole' sfeer.
http://www.sport.
vlaanderen/liedekerke
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HIEP HIEP HOERA

Van Der Kelen Rufin  De Backer Louisa
Fabrieksstraat 148/0007
Gehuwd te Liedekerke op 18 januari 1958

Broneselaer Maurice  De Backer Frida
Hoefstraat 203
Gehuwd te Liedekerke op 23 januari 1963

Viergeslacht Seymoens: 
Georges (overgrootvader) – Guy (grootvader) – Ignace (vader) – Georges (zoon)

60
DIAMANT

65
BRILJANT

VIERGESLACHT
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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

De diensten van gemeente 
en ocmw zullen gesloten 
zijn op maandag 10 april, 
maandag 1 mei, donderdag 
18 mei en maandag 29 mei 
2023.
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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,
armoede-
bestrijding,
gelijke kansen 
en activerings-
beleid, 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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Druk & lay-out
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 juni 2023. Gelieve teksten 
voor 15 mei 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
De Boomgaard


