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Beste inwoners,

We zijn intussen exact twee jaar na de lockdown en eindelijk begint er 

licht te schijnen aan het einde van de tunnel. Sinds 18 februari zitten we 

in code oranje en hebben we de stap gezet naar iets meer vrijheid. Zo is 

er geen sluitingsuur meer voor de horeca en kunnen we opnieuw met 

meer mensen aan tafel zitten. Ook de evenementensector krijgt meer 

ademruimte en daar kunnen we alleen maar blij om zijn, want er staan 

nog enkele toppers op het podium van GC Warande deze lente. Denk maar 

aan Erik Van Looy, Jan Jaap Van der Wal en Urbanus!

Over toppers gesproken: voor ‘De ontmoeting’ gingen we op bezoek bij 

Xenia Geeraerts. Deze Liedekerkse pur sang behaalde zopas haar doctoraat 

in de bio-ingenieurswetenschappen. Na haar opleiding van 5 jaar deed 

ze er nog 7 jaar onderzoek bovenop naar immuuntherapie bij longkanker. 

Een interview dat je niet mag missen!

Het voorjaar staat vaak ook gelijk aan het opnieuw opnemen van de 

sportbeoefening en dat is dit jaar niet anders. Liekerk Jogging Team 

start op maandag 18 april met een nieuwe reeks Start 2 Run waarbij ze 

onervaren lopers in 10 weken begeleiden naar een afstand van 5 kilometer 

en meer ervaren lopers van 5 naar 10 kilometer. Wie al wat ervaring heeft 

of niet vies is van een uitdaging kan op 26 mei (Hemelvaart) deelnemen 

aan de Denderloop, een uitdagende, maar mooie loop, gedeeltelijk langs 

het Denderpad.

Ten slotte komen we ook steeds vaker in contact met de woorden 

duurzaam en milieubewust. Daarom gingen we in onze eigen 

gemeente eens kijken welke ecologische projecten daar zoal lopen. Ik 

durf te wedden dat je niet wist dat we over een eigen Mic Mac Madam 

beschikken die ouders in spe helpt bij het samenstellen van hun 

tweedehandsgeboortelijst en het verzorgen van doopsuikeralternatieven 

en geboortekaartjes. Allemaal milieuvriendelijk! En dat zijn ook onze 

tegeltuintjes waar je in dit magazine meer over kan lezen. 

Met andere woorden, weer een pak nieuws uit onze eigenste Likert. Veel 

leesplezier!

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!

Luistervinkjes
Meer dan 20 kinderen kwamen naar de Luistervinkjes van februari. Soetkin, Concha en 

Sandy van het Leonardocollege in Denderleeuw 
lazen voor en knutselden daarna met de kinderen 
honingzoete valentijnskaartjes. #luistervinkjes

Taal in TARL 

Er vond weer een taalkamp van Taal in 

TARL plaats tijdens de krokusvakantie. 

Nederlands leren op een speelse manier? 

Daarvoor staan onze kampjes bekend! 

#wijlerenNederlands

Enkele kinderen werden beste 

vriendjes voor het leven verklaard! 

#burgemeestervangrootenklein

Winterspelwandeling

Tijdens de kerstvakantie konden 

gezinnen in Liedekerke genieten 

van de frisse buitenlucht met de 

winterspelwandeling.

Bezoek aan het gemeentehuis 

Op 24 februari bracht het 3de leerjaar van De 

Boomgaard een bezoek aan het gemeentehuis 

om meer te weten te komen over de job van 

burgemeester.

Leuke plekjes ontdekken en 
puzzels onderweg, dit maakte een 

(saaie) vakantie heel wat leuker. 
#iedereennaarbuiten
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NIEUWS

veiligheidssticker. Deze bevat net zoals de 
e-paspoorten een machineleesbare zone 
(MRZ). De Belgische ereconsulaten in het 
buitenland zullen de mogelijkheid blijven 
behouden om de veiligheidssticker manueel 
in te vullen voor zover hun printer geen 
correcte afdruk toelaat.

Nuttige informatie
De leveringstermijnen blijven ongewijzigd. 
Bij een normale aanvraag wordt het 
paspoort uiterlijk de 5de werkdag volgend 
op de dag van aanvraag geleverd. Indien 
het een dringende aanvraag betreft, de 
eerste werkdag volgend op de dag van 
aanvraag. Bij een superdringende aanvraag 
binnen de 4,5 uur na de aanvraag aan het 
gemeenschappelijk loket van Buitenlandse 
en Binnenlandse Zaken in Brussel.

Ook de kostprijs blijft ongewijzigd. 
Voor een reispas -18 jaar betaal je in 
normale aanvraagprocedure € 40; € 220 
in dringende en € 280 in superdringende 
aanvraagprocedure.
Voor een reispas +18 jaar betaal je in 
normale aanvraagprocedure € 70; € 250 
in dringende en € 310 in super dringende 
aanvraagprocedure. 

Het nieuwe voorlopige paspoort zal 
progressief in de loop van 2022 in gebruik 
worden genomen. 

Vernieuwd Belgisch 
paspoort in stripthema
Op 7 februari 2022 werd er een nieuw model 
van de Belgische paspoorten gelanceerd. Het 
paspoort kreeg een volledige make-over..

Zo kreeg het e-paspoort een compleet 
nieuw design gebaseerd op tekeningen 
uit Belgische stripverhalen met reizen 
als hoofdthema. In het design werden 
allerlei veiligheidselementen verwerkt, 
zoals een extra controlecijfer en een 
chip in de datapagina. Er werd ook een 
barcode met o.a. de persoonsgegevens 
van de paspoorthouder toegevoegd en de 
secundaire foto is een combinatie van 
lasergravering en -perforatie, waarbij op de 
foto het geboortejaar staat. Daarnaast bevat 
het paspoort nog een kopie van de foto en 
persoonsgegevens in UV-inkt én een derde 
foto in lasergravure. 

Het design van het voorlopige paspoort is in 
hetzelfde thema. Op de Belgische consulaire 
beroepsposten in het buitenland worden 
de persoonsgegevens afgedrukt op een 
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Sluit je aan bij het BIN!
Wat is het BIN? Een BIN is een samen-
werking tussen burgers, zelfstandigen, 
bedrijven, de lokale politie en het lokaal 
bestuur, die steunt op participatie, preventie 
en communicatie. 

Iets verdacht opgemerkt? Contacteer de 
politie via het nummer 101. Indien het BIN 
wordt opgestart, krijgen alle aangesloten 
leden een bericht via een vooraf bepaald 
communicatiemiddel (sms, spraakbericht …) 

met daarin informatie over de verdachte 
toestand.

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

criminaliteit en overlast.

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

Het BIN telt intussen meer dan 300 
aangesloten gezinnen. 

In 2021 werden er 24 meldingen van 
verdachte feiten verstuurd naar de leden. Na 
afloop ontvingen zij ook extra info via mail.

Sinds 2022 krijg je ook een sms wanneer 
de verdachte situatie beëindigd werd (de-
activatie van het BIN).

Meer info
www.liedekerke.be/bin

Els Wets zet mandaat 
Bijzonder Comité  
voor de Sociale Dienst 
verder
Op dinsdag 11 januari, 
legde Els Wets (CD&V plus) 
haar eed af in handen 
van Etienne Schouppe, 
voorzitter van de Raad 
voor Maatschappelijk 
Welzijn. Ze volgt hiermee 
zichzelf op als lid van 
het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst. Wij wensen haar veel succes bij 
de verderzetting van haar mandaat!

Rani Arys volgt  
Johnny Van 
Droogenbroeck op
Op de gemeenteraad van 
16 december legde Rani 
Arys (CD&V plus) haar eed 
af. Sinds 1 januari 2022 
vervangt zij Johnny Van 
Droogenbroeck (Vooruit) 
als schepen van sport, 
recreatie, jeugd, onderwijs 
en ontwikkelings-
samenwerking. Wij 
wensen haar veel succes en danken 
Johnny voor zijn jarenlange dienst als 
schepen!
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SOCIAAL 

HUIS
Herinnering aanvraag 
diftarpremie 2022
Naar aanleiding van de invoering van 
de gewogen restafvalinzameling vorig 
jaar, verleent het OCMW een jaarlijkse 
tegemoetkoming in de kosten voor 
incontinentiemateriaal van zwaar 
zorgbehoevenden of van niet afhankelijke 
personen en aan personen die lijden aan 
een onbehandelbare ziekte waarvan de 
verzorging abnormaal veel afvalmateriaal 
oplevert.

Hoe?
De aanvraag gebeurt via het aanvraag-
formulier dat te verkrijgen is in het OCMW  
of op de gemeentelijke website (https:// 
www.liedekerke.be/diftarpremie-aanvraag). 
De aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden. 
Meer info op www.liedekerke.be/diftarpremie

Sociaal tarief  
voor elektriciteit?  
Dan krijg je 80 euro!
Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben 
huishoudens met een laag inkomen nood 
aan financiële steun. Daarom krijgen burgers 
die op 30 september 2021 recht hadden 
op het sociaal tarief voor elektriciteit een 
eenmalig forfait van 80 euro. Daarnaast 
wordt het tijdelijke recht op het sociaal 
tarief voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming verlengd tot en met  
31 maart 2022.

7
#1770



8
#1770

Energiemaatregelen 
Toegang tot energie is van levensbelang. 
Jammer genoeg zien we de energieprijzen 
stijgen. Heb je het moeilijk om de 
energiekosten te betalen? Informeer 
dan zeker eens bij het Sociaal Huis of 
je in aanmerking komt voor één van 
onderstaande energiemaatregelen. Je kan 
ook contact opnemen met het wooninfopunt 
(wonen@liedekerke.be), om te bekijken 
op welke manier je energie kan besparen, 
op welke premies je recht hebt als je 
energiebesparende renovaties uitvoert, of 
om een energiescan aan te vragen. Voor 
alle vragen rond energie kan je, als inwoner 
van Liedekerke, ook gratis terecht bij het 
Energiehuis 3Wplus (energiehuis.3wplus.be).
Sociaal Huis       
053 64 55 51
sociaalhuis@liedekerke.be

Sociaal tarief  
voor gas en elektriciteit

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

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

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

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

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

handicap op basis van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 65 %

b. Een inkomen vervangende 
tegemoetkoming

c. Een integratietegemoetkoming
d. Een tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden of derden
e. Een bijkomende kinderbijslag voor 

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

3.  personen die een uitkering ontvangen 
van de Rijksdienst voor Pensioenen, en 
meer in het bijzonder:
a. Een inkomensgarantie voor ouderen
b. Een gewaarborgd inkomen voor 

bejaarden
c. Een tegemoetkoming als persoon 

met een handicap op basis van een 
blijvende arbeidsongeschiktheid van  
65 % (een aanvullende tegemoetkoming 
of een aanvullend leefloon)

d. Een tegemoetkoming voor hulp van 
derden

Val je onder één van bovenstaande 3 
categorieën en heb je toch nog geen 
sociaal tarief? Neem dan contact op met de 
instelling die je uitkering uitbetaalt om een 
attest op te vragen. 
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Er is nog een vierde categorie personen 
die recht heeft op sociaal tarief, maar 
waarvoor het recht niet automatisch wordt 
toegekend. Dit is de sociale huurder in een 
appartementsgebouw. De eigenaar moet hier 
het sociaal tarief aanvragen. 

Sociaal stookoliefonds

Dit is van toepassing op:
• huisbrandolie in bulk
• huisbrandolie aan de pomp
• verwarmingspetroleum type c aan de pomp
• propaangas in bulk

Volgende personen komen in aanmerking:
• personen met een verhoogde 

tegemoetkoming 
• personen met een laag inkomen waarbij 

het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van 
het huishouden niet hoger is dan 20 763,88 
EUR, vermeerderd met 3 843,96 EUR per 
persoon ten laste

• personen in collectieve schuldenregeling/ 
-bemiddeling, waarvan het OCMW 
bovendien vaststelt dat ze de verwarmings-
factuur niet kunnen betalen

Deze toelage bedraagt max. 210 euro per 
jaar. Je vindt de digitale aanvraag op https://
www.liedekerke.be/verwarmingstoelage of 
aan de balie van het Sociaal Huis tijdens de 
openingsuren. Je dient de aanvraag te doen 
binnen de 60 dagen na de levering, samen 
met een kopie van je identiteitskaart en een 
kopie van de factuur of leveringsbon. 

Gas- en elektriciteitsfonds

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

Kinderspel

Op zondag 15 mei organiseert het Huis 
van het Kind opnieuw een geweldige 
gezinsvoormiddag voor gezinnen met 
kinderen van 0 tot en met 6 jaar tijdens de 
Week van de Groeilamp. Kom zeker langs 
in BOKAAL om samen met jouw kind te 
genieten van sport- en spelmateriaal, leuke 
workshops, kindergrime en een ballonplooier. 
Het uitgebreide programma communiceren 
we binnenkort via sociale media en een flyer 
in de boekentas, maar zet 15 mei alvast in 
jouw agenda.
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Vrijetijdskompas
Inwoners met een beperkt budget krijgen 
via Vrijetijdskompas de kans om aan een 
lager tarief deel te nemen aan sportieve en 
culturele activiteiten in onze gemeente. 

Vrijetijdskompas wordt 
jaarlijks vernieuwd: je 
ontvangt je nieuw pasje per 
post begin juni. 
Denk je recht te hebben op 
Vrijetijdskompas, maar heb 
je deze niet ontvangen? 

Dan kan je een aanvraagformulier indienen 
via de website of contact opnemen met het 
Sociaal Huis.

Een brochure met het volledige aanbod 
en alle deelnemende verenigingen van 
Vrijetijdskompas kan je vinden op de website.

Meer info
sociaalhuis@liedekerke.be of 1770
https://www.liedekerke.be/menu/ 
sociaal-huis/vrije-tijd/vrijetijdskompas

Lezing 'migratie  
in Liedekerke'
Wat houdt de migratiestroom in? Wie zijn 
deze migranten? Klopt het wat er in de media 
verschijnt? En vooral: wat zijn de cijfers van 
Liedekerke?

Stel jij je af en toe deze vragen? Kom dan 
naar de voorstelling van het Agentschap 
Integratie en Inburgering. Zij brengen een 
analyse over migratie en de impact ervan op 
onze gemeente, gebaseerd op concrete cijfers.

NIEUWE DATUM! 
Dinsdag 22 maart 2022 om 20.00 uur
Deuren openen vanaf 19.30 uur 
GC Warande
gratis
inschrijven verplicht:  
welkom@liedekerke.be of 0470 26 47 09

SAMEN  

LEVEN



11
#1770

Nieuwe werking Oxfam Wereldwinkel 
Denderleeuw-Liedekerke
Sinds 1 januari 2022 is de Oxfam Wereldwinkel 
Denderleeuw-Liedekerke geen fysieke winkel 
meer. Ze blijven wel bestaan als afhaaldepot 
voor bestellingen en pakketten van de 
2-maandelijkse abonnementen.

Praktisch
Wil je iets bestellen of een abonnement 
aanvragen, neem dan contact op via oww.
denderleeuw@live.be met vermelding van je 
naam en telefoonnummer.
Een vrijwilliger van Oxfam Wereldwinkel 
Denderleeuw-Liedekerke neemt vervolgens 
contact met je op. 

Voor je bestelling of abonnement kan je 
kiezen uit de productenlijst op de webshop: 
https://shop.oxfamwereldwinkels.be.  

Opgelet, het gaat hier om voedingsproducten 
en geen artisanaat. Hiervoor kan je terecht in 
Oxfam Wereldwinkel Ninove (Denderkaai 42).
Als je kiest voor een abonnement, ontvang 
je elke 2 maand een pakket met producten 
op basis van jouw vraag. Dit kan een vast 
basispakket zijn met producten die je 
regelmatig gebruik of je kan het pakket 
wijzigen, aanvullen … In het laatste geval 
dien je dit wel tijdig te laten weten. 
Pakketten worden gemaakt in de maanden 
maart, mei, juli, september, november en 
januari.

Het afhaaldepot bevindt zich in het 
parochiehuis in Dorp 18. Enthousiaste 
vrijwilligers staan voor je klaar!
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Inschrijvingsdata campus Liedekerke
 
 
 
 

2e en 3e graad 
vanaf 19/4

 
Opendeurdag: 21/5

 
 

Aanmelden kan al 
vanaf nu online!

GO! Atheneum Liedekerke
www.atheneumliedekerke.be

Open inschrijvingen via 
053/46.33.00 of website 

 
Opgelet! 

Maximumcapaciteit
 per klas 

1e graad
 Denderleeuw of 

Liedekerke vanaf nu
 

2e en 3e graad Denderleeuw 
vanaf 19/4

 
Aanmelden kan al 

vanaf nu online!
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GO! Atheneum Denderleeuw 
www.atheneumdenderleeuw.be

 Basisschool De Bij 
www.debij.be

 



13
#1770

Taal in TARL ook  
in de zomervakantie
Goed nieuws! De taalkampjes van afgelopen 
schooljaar zullen ook dit jaar een vervolg 
kennen. Tijdens de zomervakantie zal (naast 
Zomerschool) ook Taal in TARL doorgaan met 
een kampje in Ternat, Affligem, Roosdaal en 
Liedekerke.

Voor wie? Kinderen van de 3de kleuterklas 
tot en met het 6de leerjaar die weinig of geen 
Nederlands spreken.

Waar en wanneer? 
4-8 juli in Roosdaal
18-22 juli in Liedekerke
8-12 augustus in Affligem
22-26 augustus in Ternat

Prijs? € 10/week
Inschrijven:  
https://www.liedekerke.be/taal-in-tarl
Meer info: https://www.liedekerke.be/taal-in-
tarl of via jeugd@liedekerke.be

Samen Studeren  
mei-juni
Ben jij student, heb je examens en zoek 
je een rustige plaats om te studeren? 
Dat kan! Lokaal bestuur Liedekerke stelt 
studeerplaatsen ter beschikking tijdens 
de blokperiode (maandag 23 mei 2022 tot 
donderdag 30 juni 2022) elke dag van 09.00 
tot 20.00 uur, om op een rustige (en veilige) 
manier te studeren. Zo kan je individueel, 
maar toch SAMEN STUDEREN!

Denk je dat je dit nodig hebt? Dan kan je je 
gratis inschrijven om er zeker van te zijn 
dat je een studeerplek hebt. Dit kan je de dag 
zelf ook nog doen! 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!

 
JEUGD



14
#1770

Buitenspeeldag
Woehoe! Joepie! Op 20 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 de luie zetel. 

Ga op ontdekking in de buurt, er zijn 
verschillende groene speelpleintjes in 
Liedekerke waar jij met een vriendje, broer of 
zus, buurjongen of buurmeisje kan spelen. 
Dus laat het zonnetje maar stralen en geniet 
van een namiddag buiten!

Tuttenboom
Liedekerke kreeg in 2015 als allereerste 
gemeente in het Pajottenland een 
‘Tuttenboom’. De boom, waarin kinderen hun 
afgedankte fopspenen kunnen hangen, kreeg 
een plaats naast het Vrijetijdshuis.

Ondertussen kwamen er al heel wat kindjes 
hun tut in onze boom ophangen. Huis van het 
Kind Liedekerke zal in het voorjaar van 2022 
zorgen voor een opwaardering van de boom.
Is jouw kind klaar om afscheid te nemen van 
zijn/haar fopspeen? Kom dan zeker langs om 
ze omhoog te hangen in onze tuttenboom. 

Je kan in de bibliotheek vragen naar een 
sleutelhanger en een lintje om de fopspeen 
op te hangen. Jouw zoon/dochter krijgt ook 
een tuttendiploma!

14
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Paaseierenraap
Kom samen met onze paashazen gratis 
eitjes rapen op zondag 17 april om 15.00 uur 
in het Pastoriepark. Kinderen van 0 tot 12 
jaar kunnen deelnemen. 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!

Speelstraten & speelkoffers
Speel je zo graag buiten dat je er geen 
genoeg van kan krijgen? Lijkt het jou wel 
leuk om tijdens de zomervakantie van 
’s morgens vroeg (vanaf 08.00 uur) tot 
’s avond laat (tot 22.00 uur) op straat te 
spelen met de kinderen uit de buurt? 

Maak dan van jouw straat een echte 
‘speelstraat'.

De auto’s rijden stapvoets, kinderen 
kunnen dicht bij huis en op een veilige 
manier spelen!

Opgelet: niet elke straat komt in 
aanmerking om een speelstraat te worden. 
Tijdig aanvragen is de boodschap:  
https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-
recreatie/speelstraten
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Liedekerkse 
koesterburen gespot  
op het Vijfhoeksplein! 
Ontdek de kamsalamander, eikelmuis, 
zwaluw, sleedoornpage, ringmus en bij op 
het Vijfhoeksplein. Het nieuwe jasje van 
deze nutsvoorzieningskast kwam na een 
buurtbevraging bij Liedekerkse ouders en 
kinderen tot stand. ‘Natuur en dieren’ kwam 
als favoriete ontwerpthema uit de bus. Deze 
schildering is de eerste stap in de heraanleg 
van het Vijfhoeksplein. Binnenkort wordt 
het pleintje heringericht met bijvriendelijke 
aanplantingen in het kader van het 
gemeentelijke bijenplan. Nadien worden 
er superleuke speeltuigen geplaatst, mee 
gekozen door de kinderen. Houd zeker de 
website en Facebookpagina in het oog voor 
de officiële opening!

Hondenpoep  
hoort in de vuilbak! 
Elke hondeneigenaar is verplicht om de 
poep van zijn hond op te ruimen en te 
deponeren in de openbare vuilnisbakken 
of hondenpoeppalen. De hondenpoeppalen 
in het Pastoriepark, de Heidestraat en het 
Velodroomplein worden reeds goed gebruikt. 
Jammer genoeg houdt niet iedereen zich 
aan de regels en worden er soms poepzakjes 
in het riool gedumpt. Dit kan uiteraard niet! 
Ook in een hondenweide is het verplicht de 
uitwerpselen van je viervoeter op te rapen. 
Hondeneigenaars die het reglement niet 
respecteren, riskeren een administratieve 
geldboete tot € 200.

MILIEU
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Liedekerke ondertekent 
het Vlaamse Energie-  
en Klimaatpact! 
293 lokale besturen slaan samen met 
Vlaanderen de handen in elkaar om 
de nodige transitie in het energie- en 
klimaatbeleid waar te maken. 

We gingen meteen aan de slag met deze 
NIEUWE ACTIES!

Tegeltuintjes aan jouw woning!
Een tegeltuin is een smalle strook groen 
tegen je gevel die rechtstreeks aan het 
voetpad aansluit. Met zo’n tegeltuin breng je 
kleur in je straat en maak je ze groener en 
vrolijker. Vogels, vlinders en bijen voelen zich 
er thuis! De gemeente maakt de plantput 
voor jou kosteloos aan, jij hoeft enkel nog de 
plantput te vullen met planten naar keuze. 
Voor de aanplant van klimplanten, kan je ook 
nog een subsidie ontvangen! 

Meer info en infobrochure:  
www.liedekerke.be/tegeltuintjes

In april organiseren we een workshop 
tegeltuintjes. Hou de website en FB in 
het oog.

Waar? Vrijetijdshuis, Warandestraat 22
Inschrijven: gratis via  
https://www.liedekerke.be/tegeltuintjes
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Van tegel naar egel
Op de website www.vantegelnaaregel.be kan 
iedereen terecht om zich te laten inspireren 
én zich te engageren om in de eigen tuin 
meer groen en minder grijs te voorzien.

Wie dit engagement aangaat maakt kans om 
een uniek werk van Herr Seele te winnen! 
Neem zeker eens een kijkje.

Groepsaankoop 
regenwatertonnen
Het gemeentebestuur organiseert, in 
samenwerking met Klimaatpunt en Haviland 
Intercommunale, een groepsaankoop voor 
bovengrondse regenwatertonnen.

Het installeren van een bovengrondse 
ton is eenvoudig en heeft verschillende 
positieve gevolgen. Zo kan je het opgevangen 
regenwater hergebruiken om je auto te 

wassen, of om de planten in je tuin water 
te geven in plaats van hiervoor kostelijk 
drinkwater in te zetten. Tot slot kan een 
regenwaterton zorgen voor een bufferend 
vermogen. Bij een hevige regenbui zal 
het regenwater worden opgevangen in de 
regenwaterton, vooraleer het terecht komt op 
de bodem of in de waterafvoer. De kans op 
wateroverlast wordt dus verkleind.

Momenteel wordt er een werkgroep 
van burgers opgericht. In mei volgt een 
infovergadering voor geïnteresseerde 
inwoners.

Interesse?
Wil je op de hoogte blijven of wil je graag 
zetelen in de werkgroep? Meld je dan geheel 
vrijblijvend aan op https://www.liedekerke.
be/menu/milieu/groepsaankopen-en-
premies via het online formulier.
De eerste samenkomst van de werkgroep zal 
digitaal doorgaan op 28 maart 2022 om  
19.30 uur. 

Nog vragen?  
Neem contact op via 0497 41 22 15 of  
reindert.deschrijver@klimaatpunt.be.

18
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Groene oplossingen  
voor jouw woning
Elk extra stukje groen rondom je woning 
helpt om de klimaatopwarming en 
overstromingsproblemen tegen te gaan. Het 
gemeentebestuur biedt een praktisch online 
handboek vol groene oplossingen aan om 
haar inwoners aan te zetten tot het nemen 
van eenvoudige initiatieven die wel degelijk 
een verschil maken.

Je gras laten groeien, een haag planten, 
bomen en struiken zetten én je schutting of 
muur laten begroeien, kan het bodemklimaat 
in je tuin tot ruim 5 graden koeler maken! 
Wat plantjes op je dak installeren of een 
regenvijver in je tuin, vermindert de druk op 
de riolen tijdens hevige regenbuien. 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 welke 
klimaat voordelen ze heeft. Je krijgt er ook een 
doe-het-zelf-stappenplan met boodschappen-
lijstje bij. Bovendien lees je voor welke 
groene oplossingen er subsidies bestaan, of 
er bijkomende lokale voorschriften gelden, 
enzovoort. Alle informatie bij elkaar op één 
plek: https://www.liedekerke.be/menu/milieu/
klimaat/als-inwoner > Groene oplossingen 
voor jouw woning.

Oproep voor meer  
waardevolle natuur!
In het kader van het 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 kosteloos uitgewerkt en 
uitgevoerd!

Een mooi voorbeeld is de aanleg van 
een extra bosje op de begraafplaats 
Kruisbeekveld. Hier werden in december 
maar liefst 350 stuks inheems bosgoed 
aangeplant door studenten houtbewerking 
van het GO! Atheneum Liedekerke. Meer foto’s 
vind je op Facebook | Plan Steenuil
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Diervriendelijke 
duivenbestrijding
Reeds twee jaar wordt er in Liedekerke 
gebruik gemaakt van de ‘duivenpil’ om 

duivenoverlast op een diervriendelijke 
manier te bestrijden. Uit de 

monitoring van eind november 
blijkt dat de duivenpopulatie 
intussen verminderd werd met 
48 %, een zeer goede evolutie. 
Hierbij een warme oproep aan 

inwoners om de duiven niet te 
voederen!

Meer info: https://www.liedekerke.be/menu/
milieu/dieren-en-dierenbescherming 

Strategisch Plan  
Ruimte voor Water
De klimaatverandering met hevigere 
neerslag en de toegenomen verharding 
zorgen ervoor dat de Dender geregeld de 
hoeveelheid water niet kan slikken. Dat 
leidt soms tot ongewenste overstromingen 
en schade in de Dendervallei. Ook droge 
periodes en watertekorten zorgen soms 
voor problemen. Met het Strategisch Plan 
Ruimte voor Water Dendervallei zoeken 
we naar oplossingen voor wateroverlast 
én waterschaarste. De afgelopen 
jaren werkte onze gemeente intensief 
samen met de Vlaamse en provinciale 
overheid, de andere Dendergemeenten en 
middenveldorganisaties om oplossingen 
voor deze wateruitdagingen uit te werken. 
Ook de bewoners van de Dendervallei konden 
verschillende scenario’s beoordelen tijdens 
een online bevraging en drie infomarkten. 
Uit al die ideeën en feedback groeiden vijf 
‘alternatieven’: dat zijn slimme combinaties 
van maatregelen over de vallei heen. 

Ook al had jij zelf nog nooit natte voeten door 
overstromingen, toch kan ook jij je steentje 
bijdragen. Doe de test en ontdek wat jij kan 
doen: https://ruimtevoorwater.be/wat-kan-jij-
doen/doe-de-test/

Alle informatie over het Strategisch Plan  
en de evenementen vind je op  
www.ruimtevoorwater.be. Schrijf je zeker ook 
in op de nieuwsbrief.

Stedenbouwkundige 
inlichtingen 
via online 
aanvraagformulier
Een aanvraag voor stedenbouwkundige 
inlichtingen of een uittreksel 
uit het gemeentelijk plannen- of 
vergunningenregister moet je sinds  
1 januari 2022 online indienen via dit 
formulier: https://www.liedekerke.be/ 
webform/stedenbouwkundige-
informatie-aanvraag). Na het indienen 
van de aanvraag krijg je via mail een 
bevestiging van je aanvraag. 

Voor vragen kan je steeds terecht bij de 
afdeling omgeving via stedenbouw@
liedekerke.be of milieu@liedekerke.be
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Geen bezoeken  
meer bij Aquafin  
in Liedekerke
Tot nu toe konden geïnteresseerden 
een rondleiding reserveren op de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin 
in de Begijnenmeers in Liedekerke. Dat zal 
binnenkort echter niet meer mogelijk zijn. 
Aquafin heeft immers besloten om alle 
bedrijfsbezoeken aan zuiveringsinstallaties 
voortaan te concentreren op 10 zogenaamde 
bezoekersinstallaties. Reden hiervoor is het 
aangepaste (verstrengde) veiligheidsbeleid. 
Hierdoor dient elke bezoeker persoonlijke 

beschermingsmiddelen te dragen bij het 
betreden van een zuiveringsinstallatie. 
Het gaat om veiligheidsschoenen, een 
veiligheidshelm en een fluohesje. Op 10 
installaties, verspreid over heel Vlaanderen, 
zal Aquafin deze voor bezoekers voorzien. 

Voor onze regio wordt de 
zuiveringsinstallatie van Aalst de 
aangewezen bezoekersinstallatie. Die 
wordt momenteel echter nog gerenoveerd. 
Wanneer de renovatiewerken klaar zijn, zal 
de zuiveringsinstallatie bezoekersgroepen 
kunnen ontvangen en worden bezoeken in 
Liedekerke stopgezet. Dat zal vermoedelijk 
vanaf april het geval zijn. 

Meer informatie over bezoeken aan Aquafin 
kan je vinden op de website van Aquafin. 
Bezoeken aan Aquafin zijn mogelijk vanaf de 
leeftijd van 14 jaar en voor groepen van 15 tot 
25 personen. 
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VLAREM-wegwijzer  
voor startende zaken
Je wil een zaak opstarten, maar 
weet niet welke vergunningen je 
nodig hebt? De VLAREM-wegwijzer 
(vlaremwegwijzer.navigator.emis.
vito.be) is een hulpmiddel dat 
nagaat of een activiteit meldings- of 
vergunningsplichtig is aan de hand 
van de VLAREM-rubrieken en geeft 
aan welke algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

Een omgevingsvergunning geeft je het 
recht om een of meer activiteiten uit 
te oefenen, met inachtneming van een 
aantal voorwaarden. Deze wegwijzer 
heeft als doel je op weg te helpen bij het 
vinden van de juiste activiteiten en het 
bepalen van de klasse van je bedrijf.

De regelgeving maakt een onderscheid 
tussen 3 klassen van inrichtingen, 
afhankelijk van de graad van mogelijke 
hinder die de inrichting voor de buurt 
en het milieu kan veroorzaken. 

De VLAREM-wegwijzer kan je gebruiken 
om af te toetsen welke rubrieken je 
dient op te nemen in de rubriekentabel. 
Aanvragen kunnen gebeuren via  
www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Renovatieplannen  
‘Den Ommegang van  
OLV Ter Muylen’
Vzw De Mariavrienden gaan ‘Den Ommegang’ 
renoveren. Langsheen den ommegang 
worden 11 nieuwe kleine kapelletjes 
geplaatst. De 12de kapel ‘De kroning van 
Maria’ staat op het terrein van de grote 
kapel en blijft behouden als herinnering 
aan de afgebroken kapelletjes. De nieuwe 
kapelletjes worden gegoten in gladbeton. In 
3 delen: een betonnen plaat, de bloembak 
en daarop een nis. Idealiter wordt het bas-
reliëf uit de oude kapelletjes gerecupereerd, 
gerestaureerd en in de nis van de nieuwe 
kapelletjes geplaatst. De 2 grote kapellen 
langsheen den ommegang ‘De doodstrijd in 
de hof van olijven’ en ‘De Verrijzenis’ worden 
gerestaureerd en krijgen een nieuw jasje.

Deze renovatie en restauratie kost natuurlijk 
handenvol geld. Daarom zijn alle giften 
welkom op de de KBC-rekening van de vzw 
De Mariavrienden BE33 7310 4848 7746, met 
vermelding ‘Renovatie Den Ommegang’. Een 
afgewerkt kapelletje kost 3 500 euro.

Op de kapelletjes staat een QR-code. Als je 
deze scant krijg je de naam, de geschiedenis 
van deze kapel, alsook de naam van de meter 
of de peter. Heb je interesse om meter of 
peter te worden? Neem dan contact met de 
secretaris Hedwig De Bruyn op 0475 27 22 69 of 
per mail via hedwigdb@gmail.com.

Voor meer info: http://www.mariavrienden.be 
of de Facebookpagina: De Mariavrienden van 
Ter Muylen te Liedekerke.
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WONEN

Ook in 2022 gratis 
advies voor huurders
De Huurdersbond geeft juridisch huuradvies 
aan private en sociale huurders, en 
informeert ze over hun rechten en plichten 
als huurder. Je kan bij de Huurdersbond 
terecht voor vragen over je contract, opzeg, 
waarborg, herstellingen, indexatie enz, maar 
ook voor het opstellen van aangetekende 
brieven. 

Indien je contact neemt met de 
Huurdersbond volstaat het te melden dat je 
huurder bent met domicilie in Liedekerke. 
Je krijgt een lidnummer toegewezen, en kan 
vervolgens een dossier laten opmaken en 
advies inwinnen. Eens je lid bent ontvang 
je ook het 3-maandelijks huurdersblad 
(per mail of post). Doordat de gemeente 
zich als collectief lid heeft aangesloten bij 
de Huurdersbond Vlaams-Brabant is jouw 
lidmaatschap gratis.

Openingsuren en  
contactgegevens adviespunten:  
www.huurdersplatform.be/hb/vlaams-brabant.

Verhuren,  
geen kinderspel!  
Gratis infoavond
Als verhuurder heb je veel rechten en 
plichten. Het is soms moeilijk de wijzigingen 
van deze rechten en plichten bij te houden. 
Tijdens deze infoavond krijg je informatie 
over de volgende thema’s:
• Huurprijs, kosten en lasten
• EnergiePrestatieCertificaat
• Herstellingen en onderhoud
• Woningkwaliteitsnormen en 

conformiteitsattest
• Huurovereenkomst opstellen
• Registratieplicht
• Einde of opzeg van de huurovereenkomst
• Verkoop van de verhuurde woning
• Huurgeschillen
• Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor 

(toelichting door SVK Webra en RSVK De 
Woonkoepel)

Wanneer:  
dinsdag 29 maart 2022 van 19.30 tot 21.00 uur
Waar:  
Gemeentehuis van Affligem  
(Bellestraat 99, 1790 Affligem)

Deze infoavond wordt georganiseerd door de 
Interlokale Vereniging Regionaal Woonbeleid 
Noord-Pajottenland, een samenwerking 
tussen de gemeenten Affligem, Liedekerke, 
Roosdaal, Ternat en hun OCMW’s. Alle 
inwoners van de gemeenten Affligem, 
Liedekerke, Roosdaal en Ternat zijn welkom 
tijdens deze infoavond! 

Bevestig je aanwezigheid op  
wonen@liedekerke.be.
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Conformiteitsattest:  
tips voor veelvoor-
komende gebreken
Sinds 1 januari 2022 is het conformiteits-
attest verplicht voor huurwoningen (alle 
nieuwe huurovereenkomsten en fase 1 van 
de bestaande huurovereenkomsten). Vermijd 
een weigering van het conformiteitsattest 
met deze tips:. 

1. Indicatie van risico op elektrocutie/brand

 

2.  Trappen, overlopen, borstweringen met 
gebruiksonveilige elementen (te steil/
gebreken) 

 Borstwering aan de overloop ontbreekt 

 Trapleuning ontbreekt 

3.  Ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige 
borstwering bij lage ramen (vanaf 1ste 
verdieping) 

 Borstwerking aan venster ontbreekt 

Indien de afstand tussen de onderzijde 
van een opengaand raam (vanaf de eerste 
verdieping) en de vloer kleiner is dan 75 cm, 
is een borstwering verplicht. 

TIP! Een goede borstwering is stevig 
en stevig verankerd, niet makkelijk te 
beklimmen, 75 cm hoog en de openingen zijn 
klein. 

4.  De woning bezit niet de vereiste 
dakisolatie/de aanwezigheid van 
dakisolatie kan niet aangetoond worden 

TIP! Voeg bij je aanvraag het EPC toe 
(verplicht bij verhuur), hiermee kan je een 
gebrek voor niet-zichtbare of ontbrekende 
dakisolatie vermijden.

5.  Indicatie van risico op CO-vergiftiging 

 Onvoldoende luchttoevoer
 Rookgasafvoer slecht aangesloten

TIP! Gebruik de woningkwaliteitswijzer 
(woningpas.vlaanderen.be/web/
woningkwaliteit) of de checklist (https://
www.liedekerke.be/conformiteitsattest) om 
je woning zelf te controleren, alvorens je het 
conformiteitsonderzoek laat uitvoeren. 

Via https://www.liedekerke.be/
conformiteitsattest vind je alle informatie en 
de presentatie van Wonen-Vlaanderen (met 
nog meer voorbeelden van gebreken).
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Wat is er op 1 januari 
2022 gewijzigd inzake 
(ver)bouwen?
1. Nieuwbouwwoningen
Strenger S-peil (S28), strengere eisen om 
in aanmerking te komen voor korting op 
onroerende voorheffing en beperking rond 
aansluiting op aardgas en stookolie.
https://www.energiesparen.be/epb-pedia

2. Renovatie van woningen
De premiehoogte en voorwaarden voor 
energiepremies via netbeheerder Fluvius 
(dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende 
beglazing, zonneboiler, warmtepomp, 
warmtepompboiler en zonnepanelen)  
blijven behouden. 
https://energiesparen.be/maatregelen-
waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2022
 
3. Verbod op vervanging stookolieketel 
indien er aardgas beschikbaar is
Het is niet meer toegelaten om een 
stookolieketel te plaatsen als in je straat een 
aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. 
https://www.energiesparen.be/duurzaam-
verwarmen/verbod-stookolieketels 
 

4. Enkel nog een recent EPC toegelaten bij de 
verkoop van woningen
Bij de verkoop van een woning of apparte-
ment mag je enkel nog gebruik maken van 
een EPC opgemaakt vanaf 2019. Dit EPC 
herken je aan het EPC-label, van A+ tot 
F. Bij verhuur mag je het bestaande EPC 
(maximum 10 jaar oud) blijven gebruiken.
 
5. Grotere korting op registratierechten 
enige/eigen woning voor wie ingrijpende 
energetische renovatie uitvoert
Bij de aankoop van de enige eigen woning 
werd de registratiebelasting, voor aktes 
verleden vanaf 1 januari 2022, verlaagd naar 
3 %. Voer je een ingrijpende energetische 
renovatie (E-peil van maximaal E60) of een 
gedeeltelijke herbouw uit, dan betaal je nog 
maar 1 % registratiebelasting. 
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Gratis advies 
wooninfopunt
De Interlokale Vereniging Regionaal 
Woonbeleid Noord-Pajottenland is 
een samenwerkingsverband tussen 
de gemeenten Affligem, Liedekerke, 
Roosdaal, Ternat en hun OCMW’s, voor de 
ondersteuning van hun lokaal woonbeleid. 
Dankzij deze samenwerking kunnen 
inwoners met al hun vragen of problemen 
rond wonen terecht bij een wooninfopunt. 
Neem vrijblijvend contact op met jouw 
wooninfopunt op wonen@liedekerke.be -  
053 64 55 17.

Volg de Facebook-pagina ‘Wooninfopunt 
TARL’ (@ilvnoordpajottenland) voor 
nieuwtjes en gratis infosessies rond wonen. 

Renteloze  
renovatielening!
Bij het Vlaams Woningfonds kan je 
terecht voor een renteloze energetische 
renovatielening wanneer je een niet 
energiezuinige woning of appartement, via 
een Vlaamse woonlening, aankoopt.

De woning of het appartement moet bij 
aankoop onvoldoende energiezuinig 
(woning: energielabel E of F; appartement: D, 
E of F) zijn en binnen de 5 jaar na de aankoop 
grondig energetisch gerenoveerd worden 
(bv. investeringen in isolatie, energiezuinige 
verwarming, hernieuwbare energie). 

Het maximale bedrag dat je kan lenen is 
afhankelijk van het energieprestatielabel dat 
je wil behalen, en of het een woning of een 
appartement betreft. 

Meer info:  
https://www.vlaamswoningfonds.be/
energetische-renovatielening

Gratis Verzekering 
Gewaarborgd Wonen
Ben je minder dan één jaar geleden een 
hypothecaire lening aangegaan om 
een woning te bouwen, te kopen en/of 
te renoveren? Dan kom je misschien in 
aanmerking voor de gratis Verzekering 
Gewaarborgd Wonen. Deze verzekering helpt 
je bij de afbetaling van je lening wanneer je 
onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt 
wordt. De verzekering is volledig gratis 
(als aanvrager betaal je geen premie) en 
loopt gedurende tien jaar. Op het moment 
van de aanvraag moet je minstens 12 
opeenvolgende maanden aan het werk zijn. 

Alle voorwaarden en vaak gestelde vragen 
vind je via: 
https://www.wonenvlaanderen.be/ 
www.wonenvlaanderen.be/premies/ 
de-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen.

Hulp nodig bij het indienen van de 
aanvraag? Contacteer het wooninfopunt op 
wonen@liedekerke.be.
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WELKOM

IN LIEDEKERKE

Welkom in Liedekerke, Geert. Sommige 
inwoners kunnen jou al kennen van Slagerij 
Tacos, maar wij zijn benieuwd naar wat je 
van onze gemeente vindt!

Waar kom je vandaan?
Tot vorig jaar was ik woonachtig te 
Denderleeuw. Maar oorspronkelijk ben ik van 
Balegem, tegen Zottegem.

Waarom heb je gekozen voor Liedekerke als 
woonplaats?
Mijn vriendin woont al langer in Liedekerke 
en wij zijn in maart 2021 gaan samenwonen. 
Toen de ‘Tacos’- winkel in Denderleeuw sloot, 
hebben we beslist om de slagerij te vestigen 
in Liedekerke.

Wat was je eerste indruk van Liedekerke?
Ik ken Liedekerke nog niet zo heel goed: ik 
ken wel de hoofdbanen en ken al vele buren. 
Het is hier aangenaam wonen.

Wat is je favoriete/mooiste plek in 
Liedekerke?
Thuis eigenlijk. Ik woon hier graag en voel 
me hier goed.

Wat vind je van het Likerts dialect?
Het Likerts dialect is helemaal anders 
dan het Denderleeuws dialect. Likerts is 
voor mij buitenlands. Mijn moeder is wel 
oorspronkelijk van Aalst, dus ik herken wel 
sommige woorden.

Vul aan: Ik vind Liedekerke …
een leuke gemeente, waar af en toe iets te 
beleven valt.

Vul aan: In Liedekerke zijn de mensen …
vriendelijk. Er zijn heel wat mensen van 
vreemde herkomst in Liedekerke, maar dat 
maakt mij niet uit, ik kom met iedereen 
overeen. Hierin zie ik wel gelijkenis met mijn 
vorige woonplaats Denderleeuw.

Dit vraag ik mij af over Liedekerke?
Ik heb niet echt een vraag over Liedekerke. 
Mijn vriendin woont hier al jaren, dus zij is 
van alles wel op de hoogte.

Bedankt voor je 
tijd, Geert!

Ben jij ook NIEUW IN 
LIEDEKERKE en heb  

je vragen? Stuur  
een mailtje naar  

welkom@liedekerke.be.
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Schurkenschimmen  
en wonderlampen
Heldenmaskers en schurkenschimmen, 
ongure types in nieuwe steden, wonderlampen 
en wapenschilden, helden en schurken: de 
Jeugdboekenmaand verzamelt ze allemaal. Gaat 
je hart uit naar straffe boeven of voel je meer voor 
sterke helden? 

Onze leerlingen tonen hun werk in maart 
en april in 2 tentoonstellingen: in de bib 
en in galerij Transit (in de Academie voor 
Beeldende en Audiovisuele Kunsten). De 
verbeelding is aan de macht!
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‘Atelier in beeld’  
en opendeurdag
‘Atelier in beeld’ is een initiatief dat ateliers 
van individuele kunstenaars en academies 
in de kijker plaatst. Zaterdag 14 mei zetten we 
onze deuren open. Dan tonen we onze ateliers 
en je kan met leerlingen en leerkrachten 
praten. Voel je die dag welkom om bij ons 
rond te neuzen en te genieten van muren vol 

kunstwerken: keramiek, kindertekeningen, 
schilderijen, modeltekeningen, filmpjes, 
ruimtelijk werk ... Breng je kinderen of 
kleinkinderen mee, want er is een zoektocht 
door de ateliers. Kinderen, jongeren en 
volwassenen heten je welkom!

ABAK: Opperstraat 31 
Inschrijven: vanaf 14 mei online via 
liedekerke.be/ABAK of in het secretariaat. 
Meer info: 053 64 55 97 of gabk@liedekerke.be 
of onze website www.liedekerke/ABAK.
Atelier in beeld: https://atelierinbeeld.be/nl



30
#1770

  
Duurzaam Liedekerke 

Milieubewust, ecologisch, duurzaam … het zijn woorden die de laatste jaren in opmars zijn. 
Maar als je bedenkt dat het bijdraagt tot het beter maken van onze planeet,  

niet onnodig om even bij stil te staan.  
Ook in Liedekerke zijn er duurzame ondernemingen aan het werk, wij lichten er enkele uit.
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DOSSIER

Mic Mac Minuscule, 
tweedehands geboortelijsten
 
Voor bewuste (groot)ouders die fan zijn van 
hip tweedehands en ecologisch nieuw, maar 
geen zin of tijd hebben om zelf alles bij 
elkaar te snuisteren. Bij Mic Mac Minuscule 
kan je terecht voor een geboortelijst met 
herbruikte, faire én gepimpte kinderspullen.
 

Het netwerk van 
Madammen telt 
een vijfentwintigtal 
ambassadeurs die in 
Vlaanderen en Brussel 
werkzaam zijn. In 
Liedekerke staat Jana 

te springen om ouders in spe te helpen bij het 
samenstellen van hun lijst, het verzorgen van 
doopsuikeralternatieven en geboortekaartjes. 
 
Vanwaar het idee?
Bij haar eerste dochter, 8-9 jaar geleden, 
kocht Jana alle grote stukken tweedehands 
en ze selecteerde ook heel erg in de lijst met 
‘spullen die je écht nodig hebt’ van de grote 
babywinkels. Haar lijst was dus kleiner en 
duurzamer dan de meeste lijsten van toen. 
Jona en Gert, de oprichters van Mic Mac 
Minuscule, hadden in 2016 hetzelfde idee 
hierover en besloten er meer mee te doen. 

Ze vulden dit gat in de markt door Mic Mac 
Minuscule te lanceren in 2017. In september 
2019 is Jana mee in hun netwerk gestapt en 
ze vindt het heel fijn om tweedehands mee te 
normaliseren.  

Waarom zou je ervoor kiezen?
• Veel kinderspullen worden maar kort 

gebruikt, maar zijn daarom niet stuk. Mic 
Mac Minuscule recycleert niet enkel, maar 
ontwikkelt zelf ook ‘nieuwe’ spulletjes op 
basis van herbruikbare stoffen of materiaal.

• Je krijgt advies op maat van een 
ervaringsdeskundige.

• Tweedehands kopen staat vaak ook gelijk 
aan goedkoper kopen, soms zelfs tot 
ongeveer de helft goedkoper. 

• Ten slotte schenk je 10 procent van de 
besparing die je doet met een Mic Mac-lijst 
ook nog aan een goed doel naar keuze!

 
Hoe gaat het in zijn werk?
1. Via een webformulier laat je weten 

interesse te hebben in een tweedehands 
geboortelijst, waarna een Mic Mac Madam 
contact met je opneemt. 
2. Samen met de Mic Mac Madam stel je 
een geboortelijst samen die bij jou past. 
Daar kunnen ook ecologisch nieuwe stuks 
inzitten die verkrijgbaar zijn bij partners.

3. Jouw Mic Mac Madam gaat op zoek naar de 
door jou gekozen spulletjes en screent ze 
op properheid, kwaliteit en veiligheid.

4. Ongeveer vier weken voor je uitgerekende 
datum staat alles klaar! 
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5. Je cadeaulijst kan je gewoon met vrienden 
en familie delen (via het geboortekaartje).

6. Spulletjes die te klein worden of die je niet 
meer nodig hebt, kan je opnieuw aanbieden 
aan Mic Mac Minuscule!

Wist je dat?
De ecologische voetafdruk van een tweede-
handslijst 90 % lager ligt dan bij een nieuwe?
 
Mic Mac Minuscule sinds de oprichting in 
2017 al meer dan 3 400 ton (cijfers oktober 
2021) CO

2
 bespaarde en meer dan 100 000 

gebruikte babyspullen heeft gered en 
opnieuw in omloop heeft gebracht?
 
Mic Mac Minuscule ook duurzame geboorte-
kaartjes in de aanbieding heeft en alterna-
tieven voor doopsuiker? Je kan daarvoor ook 
zonder lijst met hen samenwerken.
 
Interesse? Op 17/3 en 5/4 zijn er om 20.00 uur 
online infosessies te volgen via de Instagram-
pagina. 
 
Meer info:  
https://www.micmacminuscule.be/

Groesting, kok aan huis

Ooit al gehoord van de korte keten? Daar doet 
Daniel Dumortier van Groesting helemaal 
aan mee. Daniel is groentechef op locatie en 
kok aan huis. Zijn producten koopt hij aan 
bij lokale bioboeren uit het Pajottenland en 
de Dendervallei. Hij kookt kleinschalig en 
vegetarisch.

Vanwaar het idee?
Voor Daniel is koken een liefdesspel met 
geuren, kleuren en smaken, zoals het 
kleurenpalet van een kunstschilder. Boerderij 
De Loods en Boer Dirk kweken zijn palet aan 
groenten. Daniel schildert vanuit een passie 
met smaken, kleuren en texturen.

Hij kookt wat hij graag eet: veel groenten en 
vegetarisch. Minder vlees betekent minder 
CO

2
-uitstoot en los daarvan zijn groenten 

gewoon heel lekker. Veel van zijn gerechten 
zijn ook plantaardig en af en toe op een feest 
maakt hij een streepje vlees voor die ene 
nonkel die er echt op staat.

Waarom zou je ervoor kiezen?
Als korte-keten-kok is Daniel heel vertrouwd 
met de boer en zijn oogst. Zijn voorkeur 
gaat naar agro-ecologische landbouw met 
respect voor de biodiversiteit. Samen met de 
boer ziet hij groenten gedijen op het veld. Je 
wordt je bewust van het weer en het seizoen. 
In ruil daarvoor krijg je eerlijke groenten op 
hun best. Ten slotte zijn seizoensgebonden 
en lokale producten ook gezonder. Ze liggen 
sneller op je bord en hoeven niet te reizen. Ze 
behouden hun vitaminen en voedingsstoffen.

Als consument krijg je verse en kwaliteits-
volle producten recht van bij de boer, zonder 
veel voedselkilometers en verpakkingsvrij. 
Een kleine ecologische voetafdruk, dus.

Hoe gaat het in zijn werk?
Daniel kookt op locatie en levert maatwerk op 
jouw feest. Hij doet dat op jouw uitverkoren 
plekje: woonkamer, feestzaal, tuin, vergader-
zaal of op een zonnig plekje in het bos.
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Of je kan kiezen voor een culinaire wandeling. 
Groesting beschikt over uitgestippelde 
wandelingen in Liedekerke of verplaatst 
zich naar jouw favoriete wandelroute om je 
onderweg een driegangenmenu te serveren.

Steek je graag zelf de handen uit de mouwen, 
dan behoort een workshop of teambuilding 
tot de mogelijkheden. 

Groesting op een doordeweekse dag?  
Rond elke 3e dinsdag van de maand bereidt 
Daniel een vegetarische afhaalmaaltijd. 
Bestel 1 week op voorhand. Zo krijgt de boer 
de tijd om te oogsten!

Wist je dat?
Groesting is ambassadeur van het 
Pajottenland en ambassadeur van Lekker 
van bij ons.

Meer info:  
www.groesting.com

Kringloopwinkel

Je kleerkast of je zolder opgeruimd? Geef je 
spullen nog een tweede leven en breng ze 
naar De Kringwinkel.

De Kringwinkels zijn blij met kledij en textiel, 
speelgoed, boeken, meubelen, huisraad, 
decoratie, elektro, fietsen, multimedia, 
sport- en babyartikelen. De belangrijkste 
voorwaarde is dat het nog herbruikbaar is.

Is het goed beschadigd, gescheurd, vuil, 
compleet versleten of onvolledig, dan hoort 
het thuis in het recyclagepark. Elektro en 
fietsen mag je altijd brengen. Ook als deze 
beschadigd of in slechte staat zijn. Als 
inzamelpunten voor Recupel zorgen de 
meeste winkels ervoor dat alle afgedankte 
elektro op een milieuvriendelijke manier 

wordt gerecycleerd. Bovendien hebben 
de meeste Kringwinkels een fietsatelier 
waar fietsen een opknapbeurt krijgen en 
medewerkers een vak leren.

Het Kringloopcentrum komt ook gratis 
je bruikbare spullen ophalen. Maak een 
afspraak via de website of bel naar het 
Kringcentrum bij jou in de buurt.
Breng gerust een bezoekje aan de 
kringloopwinkel. Je kan er leuke dingen 
kopen tegen lage prijzen.

Kringwinkel ’t Vierkant 
Poortstraat 32 (vanaf 19 maart)
tel. 054 32 05 00 
tel. ophalingen: 055 38 58 78 
info@tvierkant.be 
www.tvierkant.be 

Repair café
Breng je (proper gewassen) kleding, 
elektrische apparaten, fietsen, gebroken 
potten en pannen, boeken, speelgoed ... naar 
het Vrijetijdshuis. In plaats van ze bij het 
vuilnis te zetten helpen vrijwillige handige 
harry’s, boekendokters en verstelkaboutertjes 
helpen je kleine herstellingen uit te voeren 
terwijl ze je aanleren hoe je het zelf in de 
toekomst kan fiksen!

Zaterdag 26.03.2022
Vrijetijdshuis
10.00 – 15.00 uur
gratis, doorlopend open
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Plantjesruil
Urban jungle interieurs zijn een hit en 
kamerplanten zijn mateloos populair. Ze 
zuiveren de lucht, zorgen voor een hogere 
concentratie en laten je heerlijk ontspannen. 

Ruil een maand lang stekjes van jouw 
kamerplanten met andere plantenlovers. 
Voor de moestuiniers… ook jouw zaailingen 
(tomaten, aubergines ...) zijn welkom!
Breng ze naar de bib in een potje met aarde, 
voorzie het van een etiketje met naam, en 
neem een ander plantje mee in ruil.

Vanaf 02.05.2022
Vrijetijdshuis
gratis, doorlopend tijdens de openingsuren

Workshops rond ecologisch 
tuinieren en thuiscomposteren

Wil je graag meer weten over grasbeheer of 
thuiscomposteren? In samenwerking met 
Vlaco vzw, organiseert ILvA in maart fysieke 
workshops over compost. In april en mei 
leer je hoe je grasafval kan voorkomen en 
verwerken. Ontdek het aanbod of schrijf je 
meteen in: https://www.ilva.be/boeiende-en-
bloeiende-workshops/ Opgelet! De plaatsen 
zijn beperkt en inschrijven is verplicht.

Ga voedselverspilling tegen

Jaarlijks verspillen Europese gezinnen maar 
liefst 47 miljoen ton voedsel. Het probleem 
van voedselverspilling kan overweldigend 
aanvoelen, maar zelfs de kleinste 
verandering in onze dagelijkse routines kan 
het verschil maken. 

Gebruik Too Good To Go, een gratis app die 
je helpt voedselverspilling tegen te gaan 
door consumenten in contact te brengen 
met winkels en restaurants die onverkochte 
voedseloverschotten hebben. 
In Liedekerke kan je momenteel terecht bij 
Carrefour Express.

Opleidingen bij Inverde

Bij Inverde kan je terecht voor opleidingen 
over bos-, groen- en natuurbeheer.
Ben je beroepshalve bezig met natuurbeheer 
of wil je uit persoonlijke interesse je 
natuurkennis bijschaven? Het uitgebreide 
opleidingsaanbod heeft voor elk wat 
wils. Het volledige overzicht vind je op de 
opleidingspagina, https://www.inverde.be/
opleidingen. Daar kan je een keuze maken uit 
verschillende thema’s.
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WERKEN

Onze wegenis- en 
rioleringsprojecten 
Bosbaan en Gasthuisstraat
Lokaal bestuur Liedekerke en 
rioolbeheerder Farys willen overgaan 
tot het aansluiten van de Bosbaan en 
de Gasthuisstraat op het gemeentelijke 
rioolstelsel. 
Momenteel lozen beide straten hun 
afvalwater en hemelwater gemengd 
in de langsgracht van de Bosbaan en 
de Sportlaan. Het is de bedoeling om 
het afvalwater te scheiden van het 
hemelwater zodat het afvalwater niet 
langer in deze grachten terechtkomt. 
Een ingreep die zal bijdragen aan de 
zuiverheid van onze oppervlaktewateren. 
Ondertussen is de bestaande toestand 

Bosbaan

Gasthuisstraat
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opgemeten, zijn de nodige rioolstudies 
opgemaakt en werden de private 
afkoppelingsstudies uitgevoerd. Het 
studiebureau heeft het ontwerp van 
riolering en bovenbouw uitgetekend en 
het bestek opgemaakt. Het dossier werd 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 
3 december 2020. De werkzaamheden 
van de nutsmaatschappijen zullen 
uitgevoerd worden in synergie met 
de rioleringswerken. Het College van 
Burgemeester en Schepenen heeft deze 
opdracht gegund aan aannemer NV De 
Jonge & Zoon, die de werken zal uitvoeren. 
De riolerings- en wegeniswerken in 
de Gasthuisstraat en de Bosbaan zijn 
opgestart. Het einde van deze werkzaam-
heden is voorzien voor eind mei 2022, 
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Beysstraat, Vijfhoekstraat en  
Gaston Mertensstraat  
(tussen N207 en Heuvelkouterweg en 
tussen Heuvelkouterweg en Gaston 
Mertensstraat) 
De ontwerper is bezig met het ontwerp 
van de bovenbouw van de rijweg en 
het definitieve aanbestedingsdossier. 
Van zodra dit is goedgekeurd kan de 
aanbestedingsprocedure voor het 
aanstellen van een aannemer opgestart 
worden. Een informatievergadering 
waarbij alle betrokkenen werden 
uitgenodigd heeft inmiddels plaats-
gevonden. In overleg met de ontwerper zal 
het gemeentebestuur de opmerkingen van 

de bewoners onderzoeken en het ontwerp 
aanpassen. 

Molenstraat, Bunderstraat en 
Meregrachtstraat  
(tussen Kleemputtenstraat en Muilen-
straat en tussen Bunderstraat en N207) 
De nutsmaatschappijen hebben hun 
nutsleidingen aangepast in functie van de 
geplande wegenis- en rioleringswerken in 
deze straten. De ontwerper is bezig met het 
ontwerp van de bovenbouw van de rijweg 
en het definitieve aanbestedingsdossier. 
Van zodra dit is goedgekeurd, kan de aan-
beste dings procedure voor het aanstellen 
van een aannemer opgestart worden. 

Kleemputtenstraat  
(tussen Molenstraat en Affligemsestraat)
Op de gemeenteraad van 20 februari 
2020 is de heraanleg van een deel van de 
Kleemputtenstraat goedgekeurd. Zowel de 
riolering als de bestaande wegenis is in 
slechte staat en aan vervanging toe. Er zijn 
recent diverse interventies nodig geweest 
om lekken, verzakkingen en breuken 
tijdelijk te herstellen. De herinrichting van 
de schoolomgeving ter hoogte van het 
GO! Atheneum Liedekerke is opgenomen 
in het ontwerp om een verkeersveiligere 
inrichting ter hoogte van de schoolingang 
en -uitgang te organiseren. Studiebureau 
Lobelle werkt momenteel aan het ontwerp 
van deze opdracht in overleg met het 
gemeentebestuur en GO! Atheneum 
Liedekerke.
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Dr. ir. Xenia Geeraerts
 

Xenia is 30 jaar en behaalde zopas haar doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen. 
Na haar opleiding van 5 jaar deed ze er nog 7 jaar onderzoek bovenop. Haar onderzoek 

focuste op immuuntherapie in de strijd tegen longkanker.

DE ONTMOETING
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Proficiat met het behalen 
van je doctoraat! Is er een 
kinderdroom in vervulling 
gegaan?
Eigenlijk wou ik leerkracht of 
zangeres worden, maar niet 
meteen wetenschapper! Ik 
ben wel altijd geïnteresseerd 
geweest in het medische. 
Als bio-ingenieur ga je 
biomedische vraagstukken 
onderzoeken die dan 
kunnen leiden tot therapie 
of medicatie die een dokter 
toepast. 

Na mijn opleiding bio-
ingenieur had ik het 
gevoel dat ik nog meer te 
weten wou komen naast 
de schoolse theoretische 
kennis. Ik verdiepte mij 
in kankeronderzoek, meer 
bepaald in de rol van het 
immuunsysteem tijdens 
kankerontwikkeling. Ik deed 
hier 7 jaar onderzoek naar en 
in januari 2022 verdedigde 
en behaalde ik mijn titel 
van doctor in de bio-
ingenieurswetenschappen.

Kankercellen, immuun-
therapie, onderzoek … Kan je 
ons even in het kort schetsen 
wat dat allemaal is?
Een tumor is een opeen-
hoping van cellen: zowel 
kankercellen als cellen van 
ons eigen immuunsysteem. 
Bij immuuntherapie proberen 
we onze eigen immuun-
cellen te ondersteunen in 
hun strijd om kankercellen te 
vernietigen.
Sommige immuuncellen 
worden door een tumor 

‘gebrainwasht’ in de hoop dat 
zij de kankercellen helpen 
om te groeien en uit te zaaien 
naar andere organen. De 
uitdaging is om te begrijpen 
hoe de kankercellen onze 
immuuncellen in die slechte 
richting duwen en hoe we 
daarop kunnen inspelen 
met mogelijke (immuun) 
therapieën. Bepaalde vormen 
van immuuntherapie worden 
al toegepast in de kliniek 
en dat werkt goed voor een 
bepaald percentage patiënten.

Waarover ging jouw 
onderzoek dan precies?
Tijdens mijn onderzoek 
hebben we ontdekt dat 
de tumor via de productie 
van melkzuur bepaalde 
immuuncellen (macrofagen) 
in de tumor overtuigt om hen 
te helpen overleven, deze 
macrofagen sterker maakt 
en hun slechte protumorale 
karakter versterkt. 

Mijn onderzoek was gericht 
op longkanker, maar er 
zijn studies die aantonen 
dat dit melkzuur ook in 
andere tumoren in andere 
organen aanwezig is. 
Mechanismen die leiden tot 
het onderdrukken van dit 

melkzuur en het effect op het 
immuunsysteem zouden dus 
toepasbaar kunnen zijn voor 
verschillende type kankers. 
Dit onderzoek is zeker 
relevant, maar staat nog een 
eindje af van de toepassing 
op een patiënt. Eerst moet er 
nog jaren onderzoek, testen 
en klinische trials gebeuren 
vooraleer dergelijke therapie 
naar de kliniek kan worden 
gebracht.

Hoe voel je je als vrouw in 
die overwegend mannelijke 
wetenschapswereld?
In 2015 won ik de L'Oréal-
Unesco prijs voor vrouwen in 
de wetenschap. Deze beurs 
wordt over de hele wereld 
specifiek uitgereikt aan 
vrouwen in de wetenschap 
om hen te ondersteunen 
aangezien er nog te vaak 
vooroordelen bestaan ten 
opzichte van vrouwelijke 
weten schappers. We zijn 
niet allemaal saaie, wereld-
vreemde nerds en verdienen 
onze plek naast grote 
mannelijke weten schappers. 
Het zou fijn zijn als er 
meisjes door mijn onderzoek 
geïnspireerd kunnen 
geraken. Meer meisjes in de 
wetenschap!
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We zijn niet allemaal saaie, 
wereldvreemde nerds en verdienen 
onze plek naast grote mannelijke 
wetenschappers. Het zou fijn zijn  

als er meisjes door mijn onderzoek 
geïnspireerd kunnen geraken.
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Wat zijn je toekomstplannen 
nog?
Ik maak sinds kort 
deel uit van een team 
in het UZ Brussel dat 
immuuntherapie toepast 
bij patiënten met huid- en 
hersenkanker en voor wie 
de klassieke therapieën 
geen opties meer bieden. 
De resultaten en stijging 
van de levensverwachting 
zijn in sommige gevallen 
spectaculair.

Chemotherapie en 
radiotherapie worden al jaren 
toegepast. Immuun therapie is 
een recentere therapie. Net als 
de klassieke therapieën heeft 
immuuntherapie mogelijke 
bijwerkingen, maar over 
het algemeen wel mildere 
bijwerkingen dan chemo, 
het is dus zeker waardevol 
om verder onderzoek te doen 
hieromtrent. 
Veel patiënten reageren goed 
op immuuntherapie, maar 
een deel van de patiënten 
niet. Deze patiënten gaan we 
verder onderzoeken: waarom 
lukt het bij hen niet? Tot 
nog toe vonden we geen link 
tussen patiënten bij wie de 
therapie beter of minder goed 
werkt: het lijkt willekeur. 
Door hier meer onderzoek 
naar te doen, kunnen we dit 
beter begrijpen en dus ook 
gerichtere toepassingen bij 
de patiënt uitvoeren. 

Welke therapie is dan de 
beste: chemo-, radio- of 
immuuntherapie?

Er is niet één therapie die de 
beste is en toepasbaar is voor 
ieders situatie. Het antwoord 
in het onderdrukken van 
kanker zal liggen in een 
combinatie van de klassieke 
chemo- en radiotherapie 
en de innovatieve 
immuuntherapie. 
Immuuntherapie slaat 
bv. soms beter aan als er 
eerst chemotherapie werd 
toegepast. We moeten 
vooral meer op maat van de 
patiënt werken en gerichtere 
toepassingen hanteren.

Je bent van vele markten 
thuis, want daarnaast ben 
je ook nog geëngageerd 
in de toneelkring in onze 
gemeente.
Klopt! Ik ben geboren en 
getogen in Liedekerke: 
mijn hele familie is 
Liedekerkenaar en heeft een 
groot hart voor de gemeente. 
In Liedekerke doe je snel 
een babbeltje met de 
mensen. Er heerst een 
warme, ongedwongen 
sfeer. Liedekerke is open 
en doet ontmoeten: ik ben 
blij dat bijvoorbeeld ook 

onze toneelkring hier aan 
bijdraagt. Ik ben al enkele 
jaren voorzitter van de 
oudste toneelkring van 
Liedekerke: De Waag. Ik sta 
af en toe op de planken, maar 
doe eigenlijk meer werk 
achter de schermen. 
Via toneel leerde ik veel 
mensen kennen. We creëren 
een cultureel aanbod, maar 
ook een ontmoetingskans 
voor mensen die mekaar 
anders misschien niet 
zouden ontmoeten. 

Heb je daar nog tijd voor?
De voorstellingen en de 
voorbereidingen vragen veel 
tijd en energie, maar het 
geeft ook zo veel voldoening.

Daarnaast kan je mij ook af 
en toe terugvinden op het 
podium met mijn bandje 
‘Lady and the Tramps’. We 
hebben regelmatig optredens 
in en rondom Liedekerke. 

En in mei kan je mij ook 
spotten aan de schminkstand 
van Kinderspel.

Bedankt voor je tijd, Xenia!

©
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Langverwachte  
Lees-hotspots landen  
in Liedekerkse scholen!
Kennen jullie het fantastische project ‘Lees-hotspots 
in 1770’ nog?

BIBLIOTHEEK
De lees-hotspots
Art Basics for Children uit Brussel 
maakte het ontwerp in samenspraak 
met de bib en de scholen en kwam de 
leesplekken ook bouwen.

Collega Caroline en Els            

Vrijwilligster Zariya                  

Jobstudent Bert

Vrijwilligster Marie-Anne Educatief medewerker Riet

Riet (educatief medewerker voor het project) kon 
rekenen op enkele enthousiaste vrijwilligers en 
collega’s die haar hielpen bij het labelen en kaften van 
maar liefst (!) 1 600 boeken.

Kort samengevat:  
Bibliotheek Liedekerke startte in januari 
2021 het heuse leesbevor de rings project in 4 
Liedekerkse scholen op met behulp van subsidies 
van de Vlaamse Overheid. Het loopt nog tot 
augustus 2022. Naast het optimaliseren van 
de samenwerking met de bibliotheek, streeft 
het project ernaar in elke deelnemende school 
een ruimte om te toveren tot een aantrekkelijke 
leesplek met maar liefst 400 nieuwe boeken! 
In januari startte de installatie van deze eerste 
plekken. Geniet mee van het resultaat via de foto’s.
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De blije leerlingen
In elke klas ging Riet op een ludieke manier 
met de leerlingen aan de slag om hen de vele 
boeken en de fantastische lees-hotspot te 
laten ontdekken.

De blije leerkrachten
Niet enkel de leerlingen 
maar ook de leerkrachten 
kregen inspraak in de 
boekenkeuze.

De Boomgaard: deze installatie stond gepland tijdens het ter perse gaan van deze editie. 
Bewonder het resultaat via de E pagina van bibliotheek Liedekerke.

Juf Hilde en Juf Heidi

Mevrouw Piens

Juf Natalie
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Maak kennis  
met de Regiobib
Wie afgelopen maand op bezoek kwam 
in de bib heeft het zeker al opgemerkt! 

Sinds 18 februari 
geldt een nieuw 
bibliotheekreglement 
dat hetzelfde is voor 
alle bibliotheken van 
de regio Pajottenland-
Zennevallei die samen 
de Regiobib vormen. 

Naast eenzelfde reglement gaat de Regiobib 
ook voluit voor samenwerking!

De Regiobib bestaat uit 15 bibliotheken: 
Liedekerke, Affligem, Roosdaal, Ternat, 
Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Halle, Herne, 
Lennik, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-
Pieters-Leeuw, Gooik en Linkebeek. 

Eén regiolidmaatschap, één reglement
Ben je lid van onze bib of van één van de 
andere regiobibliotheken? Dan ben je vanaf 
nu ook automatisch lid van alle andere 
bibliotheken in de regio. Je hoeft je dus niet 
nóg eens in te schrijven of aan te melden 
in een andere regiobib, je kan er meteen 
uitlenen.

In elke regiobib geldt éénzelfde reglement. 
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 
• Lidmaatschap: € 5 per jaar / gratis tot 26 

jaar / gratis voor leerkrachten, klassen en 
doelgroepen (leefgroepen, instellingen, 
woonzorgcentra ...)

• Lenen: max. 15 materialen, alle materialen 
zijn gratis

• Uitleentermijn: 4 weken
• Verlengen: tot 2x voor telkens 4 weken, 

tenzij het materiaal is gereserveerd 

• Reserveren: gratis / max. 5 materialen / 
afhalen binnen de 10 dagen

• Reserveren van een werk uit een andere 
bibliotheek dan de bib Liedekerke: 3 euro

• Te laat: € 0,30 per materiaal per week

Waarom kiezen we voor de Regiobib?
Omdat het jou als gebruiker ten goede komt! 
Je leent aan dezelfde voorwaarden én je 
bent automatisch lid van alle bibliotheken 
van de Regiobib. Daarmee leggen we 
meteen ook de basis voor een nauwere 
samenwerking waar jullie de vruchten van 
plukken. We organiseren samen evenementen 
en workshops, stemmen onze collecties 
beter op elkaar af én zien in de toekomst 
mogelijkheden om onze service uit te breiden. 

Mijn Bibliotheek 
Titels reserveren of jouw uitleningen 
verlengen? Daarvoor hoef je niet eens uit je 
zetel te komen! Voortaan meld je je online 
aan bij ‘Mijn Bibliotheek’.
Via ‘Mijn Bibliotheek’ kan je:
• Je geleende titels verlengen (als ze niet 

gereserveerd zijn)
• Titels uit de collectie reserveren
• Je uitleningen en leenhistoriek bekijken
• Je lidmaatschappen van verschillende 

bibliotheken of gezinsleden op één plek 
beheren

• Leeslijstjes maken
• Toegang krijgen tot het GoPress Krantenarchief

Betalen via bancontact
Wij hebben resoluut de kaart getrokken van 
‘cashloze bib’. Voortaan betaal je jouw lidgeld, 
telaatgeld, kopies … rechtstreeks aan de 
uitleenstations via bancontact. 
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Koop nu je tickets  
voor het Seniorenfeest!
‘The Sparrow Brothers’, bestaande uit de 
gebroeders Rudy en Edwin Musch, zijn een 
duo dat muziek uit de jaren ‘60 brengt. Deze 
gedreven en gepassioneerde pensionado’s 
groeiden op in Roosendaal (Nederland), waar 
zij in hun tienerjaren zichzelf gitaar leerden 
spelen. Later traden zij samen op met diverse 
‘Cliff Richard & The Shadows’ coverbands in 
binnen- en buitenland.

Het geeft hen veel voldoening om de senioren 
op dinsdag 26 april 2022 een aangename 
middag te mogen bezorgen. Ga terug in de 
tijd en beleef met Rudy en Edwin de sfeer en 
nostalgie van de ‘Golden Sixties’.

Is dansen niet aan jou besteed? Gezellig 
bijbabbelen met tal van klassiekers op de 
achtergrond en een kopje koffie of een biertje 
erbij behoort ook tot de mogelijkheden. 
We starten de namiddag met wat lekkers 
en koffie, en we eindigen met broodjes. 
Een namiddag om reikhalzend naar uit te 
kijken, in samenwerking met de Liedekerkse 
seniorenraad!

NIEUW VANAF 2022: 
Start 2 Walk
Liekerk Jogging team start, naast het 
vertrouwde loopaanbod, nu ook met een 
wandelaanbod. Vanaf maandag  
18 april tot eind juni kan je wekelijks je 
stapschoenen aantrekken. Afspraak om 
19.00 uur aan de ingang van Liedekerke 
bos (Ed. Schelfhoutstraat). Deelname 
is gratis, inschrijven vereist (voor de 
verzekering).

LIEDEKERKEBOS, 
INGANG ED. SCHELFHOUTSTRAAT
gratis, met inschrijven*

START 2 WALK

Meer info?
www.liekerkjogging.be

NIEUW!

18/04/2022 >> 27/06/2022 
ELKE MAANDAG OM 19.00 UUR

*na de registratie ben je verzekerd

VRIJE TIJD

Waar: GC Warande (Opperstraat 31)
Wanneer: Dinsdag 26 april 2022 vanaf 
14.00 uur
Prijs: € 5.00
Inschrijven: 
In het Vrijetijdshuis tijdens de 
openingsuren of online via  
www.liedekerke.be/vrije-tijd
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THEATER

Vergeten straat
Vrijdag 11 maart t.e.m. 
zaterdag 19 maart 2022 
GC Warande
11 euro

Wanneer de bewoners van 
een Brusselse steeg door 
de aanleg van de noord-
zuidverbinding afgesloten 
raken van de buitenwereld, 
zijn ze plots tot elkaar 
veroordeeld. Met een 
aandoenlijke onhandigheid 
pogen ze om een nieuwe 
manier van samenleven te 
vinden - opgesloten zitten 
en toch vrij zijn.  
Gebaseerd op het 
gelijknamige boek van 
Louis Paul Boon.
uit@liedekerke.be

GROEN

Beheerwerken Liedekerke
Zondagen 20 maart 2022, 
17 april 2022, 15 mei 2022 
en 19 juni 2022
08.30 uur

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

LITERATUUR

Leesclub 'Drie vrouwen' – 
Leo Pleysier
Maandag 21 maart 2022
20.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis

Deel je graag jouw 
leeservaringen en ideeën 
met anderen? Dan is de 
leesclub jouw ding! Bij een 
kopje of glaasje praten 
we over het boek dat we 
samen lazen, over andere 
dingen des levens en 
de boeken die we in de 
toekomst kunnen lezen. 
Samen geven we het boek 
meer betekenis.
bibliotheek@liedekerke.be

LEREN

Migratie in Liedekerke
Dinsdag 22 maart 2022
20.00 uur, deuren openen 
vanaf 19.30 uur
GC Warande
gratis

Stel jij je af en toe 
vragen als: wat houdt die 
migratiestroom in? Wie 
zijn deze migranten? Klopt 
het wat er in de media 
verschijnt? En vooral: 
wat zijn de cijfers van 
Liedekerke? 
Kom dan naar de 
voorstelling van het 
Agentschap Integratie en 
Inburgering. Zij brengen 
een analyse over migratie 
en de impact ervan op onze 
gemeente, gebaseerd op 
concrete cijfers.
welkom@liedekerke.be

AGENDA

DIGIWIJS

De App-o-Theker
Donderdag 31 maart 2022 
Donderdag 28 april 2022
18.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis

Ook al gedacht: ‘Waarom doet 
mijn tablet niet wat ik wil?’ of 
‘Hoe kan ik de instellingen van 
mijn smartphone aanpassen?’. 
Met deze en andere vragen over 
smartphones en tablets ben je 
elke maand welkom bij App-o-
theker Ludwig in de bibliotheek 
van Liedekerke. Tijdens zijn 
spreekuren op donderdagavond 
helpt hij je met veel plezier op 
weg. Inschrijven is niet nodig, 
je kan gewoon langskomen.
uit@liedekerke.be

SPORTACTIVITEIT

Beats on Ice met dj
Vrijdag 18 maart 2022
19.30 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
5 euro

Iedere 3de vrijdag van de 
maand tussen 19.30 en 21.30 
uur Beats on Ice met dj
margaretha.laurent@ 
sport.vlaanderen
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THEATER

III-ième
Zaterdag 2 april 2022
20.30 uur
GC Warande
20 euro

Jan Jaap ontdekte 
Vlaanderen en werd stapel-
verliefd. Hij hield zoveel 
van Vlaanderen dat hij 
besloot om naar Antwerpen 
te verhuizen. Hier ging hij 
zijn kind opvoeden, als een 
echte Vlaming. In ‘III-ième’ 
ontdekken we de eerste 
barsten in zijn relatie met 
Vlaanderen. De relatie is 
nog steeds vurig, maar nu 
en dan duiken er kleine 
irritaties op. Hij aanvaardt 
ze wel, maar het is tijd om 
er eens over te praten. 
uit@liedekerke.be

DIY

Aanleren van allerlei 
handwerktechnieken
Maandagen 4 april 2022,  
25 april 2022, 16 mei 2022 
en 13 juni 2022
19.00 uur
Parochiehuis
7 euro

In een gemoedelijke en 
vriendschappelijke sfeer 
leren we verscheidene 
soorten handwerk technie-
ken aan zoals hardanger-
lintjeskant-ajourborduren-
borduren-zwartborduren en 
kantklos. Geïnteresseerden 
mogen gerust eerst eens 
een kijkje komen nemen.
Iedereen van harte welkom!  
gvaeyens@skynet.be  
0477 67 65 02

JEUGD

Upside down camp  
(sport- en creakamp 2022)
Van maandag 4 t.e.m. 
vrijdag 8 april 2022
The easter egg  
adventure camp  
(sport- en creakamp 2022)
Van maandag 11 t.e.m. 
vrijdag 15 april 2022
Sint-Antoniusschool
90 euro/week

Vzw Be Creactiv richt 
zich op het promoten van 
het actief en het creatief 
bezig zijn met kinderen 
door het organiseren van 
kampen voor kinderen 
van 3 tot en met 12 jaar. 
De nadruk ligt zowel op de 
fysieke, mentale, sociale 
en creatieve ontplooiing 
van het kind. Het is de 
bedoeling om op een 
aangename manier de 
passie voor beweging 
en het creatieve aan te 
wakkeren. De kinderen 
worden begeleid door ons 
gemotiveerde team van 
gediplomeerde lesgevers.
kim_breynaert@
becreactive.be

THEATER

De Laatste Kans
Donderdag 21 april t.e.m. 
zondag 24 april 2022
GC Warande
10 euro

We maken kennis met 
het koppel Rudi en Mia. 
Gelukkig? Niet echt. 
Als 'laatste kans' om 
hun huwelijk te redden, 
nemen ze contact op 
met een relatietherapeut. 
Een wervelende 
deurenkomedie! 
uit@liedekerke.be
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SPORTACTIVITEIT

Beats on Ice met dj
Vrijdag 15 april 2022
19.30 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
5 euro

Iedere 3de vrijdag van de 
maand tussen 19.30 en 21.30 
uur Beats on Ice met dj
margaretha.laurent@ 
sport.vlaanderen
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LITERATUUR

Leesclub 'Anna Karenina' – 
Lev Tolstoj
Maandag 25 april 2022
20.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis

Deel je graag jouw 
leeservaringen en ideeën 
met anderen? Dan is de 
leesclub jouw ding! Bij een 
kopje of glaasje praten 
we over het boek dat we 
samen lazen, over andere 
dingen des levens en 
de boeken die we in de 
toekomst kunnen lezen. 
Samen geven we het boek 
meer betekenis.
bibliotheek@liedekerke.be

ONTMOETEN

Seniorenfeest
Dinsdag 26 april 2022 
14.00 uur
GC Warande
5 euro

Gezellig bijbabbelen met 
tal van klassiekers op de 
achtergrond en een kopje 
koffie of een biertje erbij. 

We starten de namiddag 
met wat lekkers en koffie 
en we eindigen met 
broodjes terwijl de dj nog 
enkele plaatjes oplegt. Een 
namiddag om reikhalzend 
naar uit te kijken!
uit@liedekerke.be

GROEN

Vrolijke flora
Zondag 1 mei 2022
09.30 uur
Turfputten (parking L-Door, 
Denderstraat)

De lente is nu echt in het 
land! Leer samen meer over 
de kleurrijke flora die ons 
vrolijk opwacht. 
marc.vloeberghen@telenet.be

LITERATUUR

Voorlees- en 
knutselmoment  
'Laat de lentevogel in je los'
zaterdag 14 mei 2022
11.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis

Onze voorleesvrijwilligers 
vertellen de leukste 
verhalen in een gezellig 
hoekje van de minibib. 
Spits jullie oortjes en 
kom mee luisteren. Voor 
kinderen van 2,5 tot 6 jaar. 
Aansluitend knutselen we 
samen (en met hulp van de 
(groot)ouders)) iets moois.
bibliotheek@liedekerke.be

SPORTACTIVITEIT

Closing Party -  
Tropical IceSkating
Vrijdag 20 mei 2022
19.30 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
5 euro

Jaarlijkse traditie is 
de afsluiting van het 
schaatsseizoen in korte 
broek. Een bloemenguirlande 
om de hals of een swingende 
zomerse outfit is eveneens 
leuk. Tarief: € 4
margaretha.laurent@ 
sport.vlaanderen
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LITERATUUR

Leesclub 'De thuiskomst' – 
Anna Enquist
Maandag 23 mei 2022
20.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis

Deel je graag jouw 
leeservaringen en ideeën 
met anderen? Dan is de 
leesclub jouw ding! Bij een 
kopje of glaasje praten 
we over het boek dat we 
samen lazen, over andere 
dingen des levens en 
de boeken die we in de 
toekomst kunnen lezen. 
Samen geven we het boek 
meer betekenis.
bibliotheek@liedekerke.be

JEUGD

Allemaal Warm -  
Richarken (jeugdtoneel)
Woensdag 25 mei 2022
14.00 uur
GC Warande

Door de doldwaze grappen 
van het duo Dobbelaere-
Canto Minjauw, hun 
liederen, hun geravot met 
wc-onstoppers, en postume 
rijmelarij aan het adres 
van Richarkens vader 

is Richarken een prima 
schelmenstuk voor de 
kleinsten, dat bovendien 
ook ouders iets kan leren 
over hoe om te gaan met 
kinderen met een sterke 
eigen wil.
https://hans-junger.be/
allemaal-warm

CONCERT

Allemaal Warm 2021
Van woensdag 25 t.e.m. 
zondag 29 mei 2022
GC Warande

Van woensdag 25 t.e.m. 
zondag 29 mei zijn er vele 
optredens voorzien van 
hele goede covergroepen 
en dj's. Opbrengst gaat naar 
De Valier en het MPC in 
Liedekerke.
https://hans-junger.be/
allemaal-warm

LITERATUUR

Voorlees- en knutsel-
moment 'Zomer in zicht'
Zaterdag 11 juni 2022
11.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis

Onze voorleesvrijwilligers 
vertellen de leukste 

verhalen in een gezellig 
hoekje van de minibib. 
Spits jullie oortjes en 
kom mee luisteren. Voor 
kinderen van 2,5 tot 6 jaar. 
Aansluitend knutselen we 
samen (en met hulp van de 
(groot)ouders)) iets moois.
bibliotheek@liedekerke.be

GROEN

Planten bij zonsondergang
Maandag 13 juni 2022
19.00 uur
Station Liedekerke

Een gegidste avondwande-
ling waar de gids kennis 
deelt over de aanwezige 
flora. Met wat geluk spotten 
we ook nieuwsgierige 
fauna zoals een reetje of 
een vos ... 
marc.vloeberghen@telenet.be

LEREN

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

Boekenreeks LOU is een 
opvoedingsconcept voor 
ouder en kind, telkens 
met een verhaal voor de 
kleuter en opvoedingstips 
voor de ouders. Het drieluik 
heeft als doel naar school 
gaan vlotter te maken 
van bij het begin van de 
schoolloopbaan. 
uit@liedekerke.be
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HIEP HIEP HOERA

Wittenberg Marc  Geyssens Christiane
Elzenlaan 1
Gehuwd te Liedekerke op 12 november 1971

Van der Straeten Eddy  Asselman Ingrid
Holstraat 123
Gehuwd te Sint-Pieters-Leeuw op 17 december 
1971

François (Leo) Segers  Lutgart De Bisschop
Monnikbosstraat 2
Gehuwd te Liedekerke op 3 december 1971

De Gieter Roland  De Schryver Rosine
Bombardonstraat 65
Gehuwd te Liedekerke op 21 november 1971

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD
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50
GOUD

Vanhuylenbroeck André  Roba Annie
Eiekenlaan 19
Gehuwd te Sint-Jans-Molenbeek  
op 18 november 1961

Mary Paul  Heymans Maria
Peehoopstraat 67
Gehuwd te Liedekerke op 26 januari 1962

Paul Van der Weeën  Slabbinck Ingrid
Kerselarenlaan 38
Gehuwd te Brugge op 21 januari 1972

D’Haeseleer Gaston  Deneve Maria
Beukenlaan 11
Gehuwd te Liedekerke op 26 januari 1962

Op 30 januari vierde Clement Mertens zijn 100ste verjaardag. 
Clement zit in WZC De Gerstjens in Erembodegem en kreeg het 
bezoek van het college, dat hem pralines en rode wijn bracht.

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT

JAAR



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

Openingstijden
• maandag tot donderdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Enkel toegankelijk na afspraak

Secretariaat & Onthaal
1770@liedekerke.be

Personeel & Organisatie
personeel@liedekerke.be

Marketing & Communicatie
communicatie@liedekerke.be

Burgerzaken
burgerzaken@liedekerke.be

Ruimtelijke ordening
stedenbouw@liedekerke.be

Mobiliteit
mobiliteit@liedekerke.be

Milieu
milieu@liedekerke.be

Financiën
financien@liedekerke.be

Openbare werken
openbarewerken@liedekerke.be

Wonen
wonen@liedekerke.be

VRIJETIJDSHUIS
Warandestraat 22
tel. 053 64 55 82

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

Terug vrij toegankelijk zonder 
afspraak

Vrije tijd
uit@liedekerke.be

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

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

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

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

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

Openingstijden
• maandag tot vrijdag van 08.00 tot 

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

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

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

16.00 uur
• donderdag ook van 08.00 tot 20.00 

uur

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

Openingstijden
• maandag tot donderdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Enkel toegankelijk na afspraak

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

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

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

WACHTDIENSTEN

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

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

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

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

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

CONTACT

De diensten van gemeente en
ocmw zullen gesloten zijn op 
maandag 18 april, donderdag 
26 mei en maandag 6 juni 
2022.



College
STEVEN VAN LINTHOUT
burgemeester

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

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

DIRK LODEWIJK
schepen

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

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

JORIS POPPE 
schepen

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

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

HANS EYLENBOSCH
schepen

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

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

RANI ARYS
schepen

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

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

RITA TRIEST
schepen en voorzitter
Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst

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

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

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

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

Colofon
# 1770
\ Informatietijdschrift van het 

gemeentebestuur Liedekerke

\ Nr. 22
\ Abonnement buiten Liedekerke 

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

Verantwoordelijke uitgever
Steven Van Linthout, 
burgemeester

Redactie
Dienst communicatie & marketing

Ontwerp
CIBE communicatie

Fotografie
medewerkers van gemeente en 
OCMW

Publiciteit
Gemeentebestuur
Opperstraat 31
1770 Liedekerke
tel. 1770
communicatie@liedekerke.be

Druk & lay-out
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 juni 2022. Gelieve teksten 
voor 15 mei 2022 te mailen naar 
communicatie@liedekerke.be,  
anders kunnen ze niet meer 
gepubliceerd worden.
De redactie is vrij om ingezonden 
teksten in te korten en/of te 
herschrijven met respect voor het 
meest essentiële van de inhoud.

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

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

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



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


