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Beste inwoners,

We zijn intussen meer dan zes maanden na het begin van de 

coronacrisis. De zomer is voorbijgegaan zonder festiviteiten, wat heel 

raar en onwezenlijk aanvoelt in een bruisende gemeente als Liedekerke. 

Ook moesten we de hele zware beslissing nemen om Kermis Opperstraat 

niet te laten doorgaan. We hebben heel lang gezocht naar verschillende 

“coronaproof” alternatieven, maar omdat we de huidige federale regels 

(enkel bediening aan tafel, beperking aantal bezoekers op de kermis 

en ook in een café/tent, …) dienen na te leven én de gezondheid van 

onze bevolking op de eerste plaats zetten, konden we niet anders dan 

dit grootse evenement dit jaar niet te laten doorgaan. Het is dan ook 

reikhalzend uitkijken naar de datum waarop massa-evenementen, zoals 

Kermis Opperstaat, opnieuw veilig kunnen georganiseerd worden.

Het nieuwe cultuurseizoen kan gelukkig wel van start gaan, hetzij 

evenwel ook onder voorwaarden. Het wordt een kleinschaliger 

cultuuraanbod, in kleinere groepjes en bubbels, maar daarom niet 

minder verrassend. Op zaterdag 12 september openen Bram & Lennert 

voor 100 personen het cultuurseizoen. Wij zorgen voor een veilige en 

gezellige cultuurbeleving, terwijl jij onze lokale cultuurhelden steunt!

Ook dit najaar zullen de diensten van ons gemeentehuis op afspraak 

blijven werken. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat het voor vele 

mensen prettiger is wanneer ze kunnen langskomen op een moment dat 

voor hen het beste past. Naast het wegvallen van de wachtrijen, heeft dit 

nog enkele anderen voordelen. Je leest er alles over in dit magazine.

Tot slot wil ik alle inwoners nogmaals bedanken voor hun inzet tijdens 

de voorbije maanden. Dat we bij momenten oranje kleurden op de 

landkaart had er alles mee te maken dat we een kleine gemeente zijn en 

dat de besmettingscijfers omgerekend worden naar 100 000 inwoners. 

Op geen enkel moment hebben we echter meer dan 5 besmettingen 

gehad over de periode van een week. Het heeft van ieder van jullie 

ongetwijfeld heel veel geduld en zelfopoffering gevraagd, maar mede 

daardoor zijn bepaalde initiatieven zoals de markt, de Zomerschool, 

de Vakantiekampen… zonder noemenswaardige problemen kunnen 

(blijven) doorgaan. En daarvoor dank ik u uit de grond van mijn hart. 

Laten we dit volhouden tot het virus bestreden is!

Met vriendelijke groeten,

Steven Van Linthout
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Knot, de Palitsekoning - Wat een leuke banner spotten wij aan 

de start van de natuur-educatieve wandeling voor kinderen 

van 6 tot 12 jaar doorheen het gebied van de vallei van de 

Palitsebeek. In de bibliotheek kan je hiervoor een rugzakje 

lenen met materialen om de opdrachtjes uit te voeren. De 

ideale gezinsactiviteit om samen de natuur te ontdekken!

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!
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Beleefbare Dendervallei - Heb jij de blauwe lijnen op 

het Denderpad al gespot? Van Ath tot Dendermonde 

brengt de Beleefbare Dendervallei de rustpunten in de 

Dendervallei onder de aandacht. Neem er even de tijd om 

rond te kijken en te genieten van de rust. 

Zomerschool
In de Zomerschool maak ik nieuwe vrienden en leer ik Nederlands!

Vakantiekampen Het tofste aan Vakantiekampen 

Liedekerke is de kinderen de tijd 

van hun leven geven samen met 

superleuke collega’s!! Animator Lara

Nieuwe ingang Liedekerke Bos

Johan en Els, maar eigenlijk vooral 

hondje Dolce, zijn superblij met de 

nieuwe ingang naar Liedekerke Bos! 
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NIEUWS

Word ambassadeur 
van de cadeaukaart!
Liedekerke staat op de kaart, de 
cadeaukaart. Deze kaart wordt door 
het gemeentebestuur onder andere 
gebruikt bij feestelijke gelegenheden, 
zoals vieringen voor jubilarissen, maar 
ook om vrijwilligers te bedanken.

Daarnaast is de cadeaukaart ook te 
koop in het vrijetijdshuis, voor al wie 
zijn vrienden of familie wil verrassen 
met een leuk geschenk dat ze zelf vrij 
kunnen besteden bij handelaars in 
Liedekerke. Handelaars die 
aangesloten zijn 
uiteraard.

Wil jij graag 
degene zijn bij 
wie de gelukkige 
ontvanger van de 
cadeaukaart zelf een mooi geschenk 
kan kopen? Laat het ons weten via 
1770@liedekerke.be en sluit je (gratis) 
aan.

Bij welke handelaars kan je terecht 
met de cadeaukaart? Dat lees je hier: 
business.gift2give.be

Nog vragen? Kom gerust langs aan de 
balie van het vrijetijdshuis.

Beslis mee via

Eind juni kreeg iedere inwoner van onze 
gemeente een brief in de bus met een code 
waarmee hij/zij kan inschrijven op het 
burgerplatform HOPLR. 

Het HOPLR-platform van Liedekerke bestaat uit 
3 buurten: Liedekerke Bos, Liedekerke Centrum 
– Impegem en Liedekerke Station. Sinds de 
opstart hebben 700 gezinnen zich aangesloten, 
wat neerkomt op iets meer dan 14 % van alle 
Liedekerkse gezinnen. Inwoners kunnen er 
ideeën delen, een zorgvraag plaatsen, een 
melding overmaken aan de gemeente of  
elkaar leren kennen.

De voorbije twee maanden hebben jullie 
kunnen kennismaken met het platform, 
maar in september is het tijd voor het 
echte werk. Dan zal het gemeentebestuur 
HOPLR inzetten om aan burgerparticipatie 
te doen. Een eerste project dat gelanceerd 
zal worden is het geven van een naam aan 
het plein achter de kerk (gelegen naast het 
Warandepark, aan de Opperstraat).

Later zullen er nog mobiliteitsprojecten, 
LikART,  en andere initiatieven aan 
toegevoegd worden. Wil jij mee beslissen 
over de plannen die het gemeentebestuur 
heeft? Sluit je dan aan op ons buurtplatform 
en laat je stem horen!

Ben je de brief kwijt of heb je er 
geen ontvangen, laat het ons  
weten op 1770@liedekerke.be, 
zodat je alsnog kan inschrijven.

Plein zonder naam

CADEAUKAART €25CADEAUKAART €10
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Zin in een afspraakje?  
Plan je bezoek en je bent snel aan de beurt! 
Moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen? Heb je een bouwvergunning 
nodig, een nieuw rijbewijs of heb je vragen voor een specifieke dienst? 

De gemeentelijke diensten en de diensten van het Sociaal Huis werken al een 
tijdje op afspraak en zullen dat voortaan ook blijven doen. Momenteel kan je 
hiervoor terecht op het telefoonnummer 1770 of kan je gebruikmaken van het 
mailadres 1770@liedekerke.be.

Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om zelf je afspraak online vast te leggen:

6
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1. Ga naar de website  
www.liedekerke.be – en 

klik op de knop ‘Maak een 
afspraak’.

2. Duid aan waarvoor  
je een afspraak wil  

Heb je meerdere producten 
nodig? Vergeet dan niet om 
elk product aan te duiden 
bij je afspraak. Wanneer je 
producten nodig hebt van 
verschillende diensten (bv. 
een identiteitskaart en info 
over je bouwvergunning), 

maak dan twee verschillende 
afspraken.

3. Kies de datum  
en het tijdstip  

die jou het beste passen.

4. Vul je  
contactgegevens in

5. Bevestig je afspraak

6. Kom langs  
op het afgesproken tijdstip  

Kan je door omstandigheden 
de afspraak niet nakomen? 
Geen nood! Je kan online, 

telefonisch of per mail 
annuleren of verplaatsen.
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24/24  tot uw dienst  
met het digitaal loket

Een akte, een attest, … nodig? Geen 
probleem! Met ons digitaal loket krijg je 
dit binnen de 5 minuten in je mailbox, 
en hoef je zelf niet langs te komen in 
het gemeentehuis. Probeer het nu  
www.liedekerke.be/thuisloket!

Op die manier bereiden wij jouw dossier voor 
en helpen je snel en efficiënt verder op een 
moment dat jou past!

De voordelen van werken op afspraak:
• Je komt langs wanneer het jou past
• Je hoeft niet in de rij te wachten
• Je weet meteen welke documenten je moet 

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

• Je dossier wordt voorbereid
• Je spreekt meteen de juiste deskundige

Peter Droeshout nieuw 
gemeenteraadslid
N-VA-gemeenteraadslid Sonja De Leeuw 
heeft afscheid genomen van de actieve 
lokale politiek en werd in de gemeenteraad 
vervangen door Peter Droeshout, nadat eind 
vorig jaar Kim Van Muylem 
reeds de plaats innam van 
Lander Van Leuven. De 
Leeuw stond jarenlang 
aan het hoofd van 
de dienst bevolking 
van de gemeente en 
zetelde sinds 2013 
in de gemeenteraad 
van Liedekerke. Na acht jaar 
als gemeenteraadslid vond 
Sonja het naar eigen zeggen 
tijd om de fakkel door te geven 
aan de volgende generatie. Peter 
legde op 28 mei de eed af als 
gemeenteraadslid.

Nieuwe zaak
Photography De Geest richt zich op het maken van 
fotoreportages voor bedrijven, evenementen, huwelijken, 
communies en alle andere shoots.
Voor pasfoto’s kan je een afspraak maken via onze 
boekingstool op onze Facebookpagina of via telefoon. 

Contactgegevens:
photographydegeest@outlook.com
0468 21 30 20
photographydegeest.myportfolio.com
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Corona: om welke reden hou jij vol?
Sinds het begin van de coronacrisis schippert 
onze gemeente tussen een groene en oranje 
status. Toch hebben we in Liedekerke nooit 
meer dan 5 besmettingen op een week 
geteld. De reden waarom we soms toch oranje 
kleuren is dat we een kleine gemeente zijn. 
Liedekerke telt 13 295 inwoners. Dat getal 
wordt omgerekend naar 100 000 inwoners. 
Vervolgens wordt gekeken naar het aantal 
dagen sinds het aantal besmettingen 0 
was. Ten slotte spelen ook de dagen met een 
stijging van het aantal besmettingen een rol.

De groene kleur geeft aan dat het aantal 
besmettingen omgerekend naar 100 000 
inwoners lager is dan 20.

De oranje kleur geeft aan dat het aantal 
besmettingen omgerekend naar 100 000 
inwoners hoger is dan 20 én dat er minstens 
5 dagen voorbij zijn sinds het aantal 
besmettingen 0 was.

De rode kleur geeft aan dat het aantal 
besmettingen omgerekend naar 100 000 
inwoners hoger is dan 20, dat er minstens 
5 dagen voorbij zijn sinds het aantal 
besmettingen 0 was én dat het aantal dagen 
met een stijging van het aantal besmettingen 
minstens 4 bedraagt in de laatste 7 dagen.

We weten dat het niet makkelijk is dit vol 
te houden, mede doordat het nu al zo lang 
duurt. Toch is het absoluut nodig om je aan 
de regels te blijven houden, simpelweg 
omdat het de enige manier is om het virus te 
bestrijden.

We legden ons oor te luister bij enkele 
inwoners en stelden de vraag:

Om welke reden hou jij vol?

Kristel 
Omdat het in het belang  
van ons allemaal is, het  
gaat om onze gezondheid 
en daar speel je toch niet  
mee?

Omdat ik mijn bejaarde papa ook nog 
heel lang bij mij wil, hij is risicopatiënt... 
net als al zijn medebewoners in het WZC.

And last but not least, om alle mensen 
die tijdens de lockdown in de vuurlinie 
hebben gestaan; de medische sector, de 
logistieke sector, enzovoort, te bedanken 
voor hun inzet, 24 uur op 24, elke dag 
weer.

1.5M1.5M1.5M1.5M1.5M1.5M

In de strijd tegen corona gelden er momenteel nog 6 gouden regels:

1.
Respecteer  
de hygiëne

regels

2.
Doe je 

activitei ten 
liefst buiten

3.
Denk aan 

kwets bare 
mensen

4.
Hou  

afstand  
(1,5m)

5.
Beperk 

je nauwe 
contac ten

6.
Volg de regels 

over bijeen
komsten
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Annemie 
Omdat ik toch graag het 
leven zoals het voor corona 
was, zou terugkrijgen. Het 
is zeker niet altijd even 
gemakkelijk om de maatregelen vol 
te houden, maar het is op dit moment 
(zolang er geen vaccin voorradig is) 
de enige manier om het virus klein te 
krijgen. 

Ludovic 
Omdat ik als trainer 
mijn spelersbubbel wil 
beschermen en zo snel 
mogelijk weer voor publiek 
wil kunnen voetballen. 
En omdat ik als vader ook mijn eigen 
kinderen wil beschermen en opnieuw 
zien sporten. 

Aurelie 
Net zoals velen vind 
ik het volgen van de 
coronamaatregelen niet 
altijd even makkelijk, 
maar ik probeer wel vol te 
houden. Voor mezelf, omdat ik volgend 
jaar graag mijn uitgestelde huwelijk wil 
kunnen vieren. Én voor mijn omgeving, 
omdat ik hen zoveel mogelijk wil 
beschermen. 

Laat je inenten tegen de griep
Wist je dat elke winter 1 op 
de 10 mensen griep krijgt? 
Bescherm je tegen de ziekte 
en haal je griepprik bij je 
huisarts.

Ben je 65-plusser, ben 
je zwanger of heb je 
gezondheidsproblemen 
zoals diabetes, een ziekte 
van longen, hart, lever of 
nieren? Dan is het risico 
op complicaties door griep 
veel hoger. Daarom laat je je 
best vaccineren. Zo heb je de 

beste kans om geen griep te 
krijgen in de winter. 

50-plussers en zorgpersoneel 
Dit jaar spoort men ook 
50- tot 65-jarigen aan om 
een prikje te laten zetten. Zo 
verminderen we de bezetting 
van ziekenhuisbedden als 
het griepseizoen samenvalt 
met een piek van COVID-19. 

En ook voor personeel 
werkzaam in de 
gezondheidssector is het 

belangrijk dat ze zich laten 
vaccineren.  Dit om zichzelf 
en patiënten te beschermen 
en zelf beschikbaar te 
kunnen zijn als er een 
nieuwe golf van COVID-19 
komt.

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

AGENTSCHAP
ZORG &  
GEZONDHEID www.laatjevaccineren.be

Zorg dat je 
niets mist 

door griep.
Laat je vaccineren 
en bescherm jezelf 

en je omgeving. 
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Voor ieder van ons bracht COVID-19 heel wat 
veranderingen teweeg in ons leven en vroeg 
de voorbije periode grote inspanningen om 
samen het virus te bestrijden. Sommigen 
onder ons hebben het ongetwijfeld extra 
zwaar. Misschien ben je iemand dierbaar 
verloren? Leef je met angst rond het virus? 
Slaap je slechter? Weegt het gemis van 
nauw contact met familie en/of vrienden 
op jou? Vanuit het Sociaal Huis organiseren 
we 3 gratis webinars in samenwerking met 
de Hoofdzorg rond angst, stress en slapen. 
Op die manier willen we bijdragen aan de 
mentale veerkracht van iedereen en elke 
inwoner van Liedekerke die het moeilijk 
heeft, een hart onder de riem steken. 

Heb je interesse? Lees dan vlug verder voor 
meer info. We hopen jullie massaal online te 
verwelkomen!

Slapen kan je leren! Lig je de hele nacht 
wakker? Word je altijd (te) vroeg wakker? Is een 
nachtje doorslapen een uitzondering? Je bent 
niet alleen. Uit cijfers weten we dat 1 op de 3 
Vlamingen slaapproblemen kent. Gelukkig kan 
je er iets aan doen. Tijdens deze lezing krijg je 
inzicht in slapen en slaapproblemen. Daarnaast 
krijgt je ook vele praktische tips mee over wat 
je wel of niet mag doen om goed te slapen, hoe 
je dat nachtelijk gepieker stopzet en wat je kan 
doen om beter in of door te slapen. 

Wanneer: donderdag 24/09/2020 van 19.30 
tot 21.30 uur 
Locatie: online 
Kostprijs: gratis 
Inschrijven: https://us02web.zoom.us/webinar/
register/WN_8xKDQ4kgT3Wt1iGDVBfing 
Spreker: Bart De Saeger, klinisch psycholoog, 
gedragstherapeut 

Angsten overwinnen! Iedereen voelt zich wel 
eens angstig. Angst is op zich een normale 
emotie tot wanneer de impact op je sociaal, 
professioneel en/of relationeel leven te 
groot wordt. Dan spreken we eerder over een 
problematische angst. Tijdens dit webinar 
zal je inzicht krijgen in wat angsten zijn, hoe 
deze ontstaan, wat je eigen aandeel is, maar 
vooral wat je er zelf kan aan doen. 

Wanneer: woensdag 28/10/2020 van 19.30 tot 
21.30 uur 
Locatie: online 
Kostprijs: gratis 
Inschrijven: https://us02web.
zoom.us/webinar/register/WN_
cEGjIevdToWAL3ZMS9uRbA 
Spreker: Bart De Saeger, klinisch psycholoog, 
gedragstherapeut 

Stress leren beheersen! Wanneer er een 
onevenwicht ontstaat tussen draagkracht en 
draaglast, ervaren we stress. Deze stress kan 
zich zowel lichamelijk, emotioneel als cognitief 
uiten. Tijdens deze voordracht wordt je inzicht 
vergroot met betrekking tot mogelijke externe 
stressfactoren (= draaglast) en innerlijke 
stressfactoren (hoe je omgaat met stress = 
draagkracht). Je krijgt vervolgens ook tips en 
technieken aangereikt om je draagkracht te 
vergroten en beter te leren omgaan met stress. 

Wanneer: dinsdag 17/11/2020 van 19.30 tot 
21.30 uur
Locatie: online 
Kostprijs: gratis 
Inschrijven: https://us02web.
zoom.us/webinar/register/WN_
zZFLLyy9RjqvHo1fZ7dh7w 
Spreker: Kris Raemdonck, 
relaxatietherapeute
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Heb jij je bewakings-
camera al aangegeven?
Sinds 25 mei 2018 moeten bewakingscamera’s 
bij wet uiterlijk de dag vóór de ingebruik-
neming (gratis) worden aangegeven.

Dit gebeurt via een 
elektronisch loket dat 
eveneens de aangiften van 
alarmsystemen ontvangt: 
www.aangiftecamera.be. 
Ook ben je verplicht een 
pictogram, dat aangeeft dat er 
camerabewaking plaatsvindt, 
aan te brengen.

Uitzondering
In de wet wordt een uitzondering voorzien 
voor de burger die in zijn eigen woning 
een bewakingscamera installeert voor 
persoonlijke en huishoudelijke doeleinden: 
hij moet geen aangifte doen, noch een 
register invullen of pictogram gebruiken (wat 
niet betekent dat men personen mag filmen 
zonder hun toestemming).

Meer info
• Heeft u een vraag over dit nieuwe 

aangiftesysteem? Contacteer de helpdesk 
“camera” van maandag tot vrijdag tussen 
09.00 en 17.00 uur op 02 739 42 80 of via 
helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

Jezelf buitengesloten? 
Kies voor een betrouwbare 
slotenmaker!
Je trekt de deur dicht en beseft dat de 
sleutel nog binnen ligt. In dat geval doe je 
beroep op een slotenmaker. Een betrouwbare 
slotenmaker in jouw buurt kan je vinden via 
www.vsu.be (Vlaamse Slotenmakers Unie). 

De slotenmakers die lid zijn van de VSU 
hebben een gedragscode ondertekend. 
Hierdoor zijn ze verplicht om duidelijke 
prijzen vast te leggen voor dringende 
interventies en hierover transparant te 
communiceren. 

Enkele tips:
• Vraag meteen een prijs bij het eerste 

telefonisch contact
• Zorg ervoor dat je de prijsofferte ondertekent 

vooraleer de slotenmaker zijn interventie 
start

• Betaal nooit cash en vraag een factuur

Wist je dat de brandverzekering soms 
tussenkomt voor de kosten van een 
slotenmaker? Controleer de voorwaarden 
van je brandverzekering en informeer bij je 
verzekeraar.

Ben je toch opgelicht door een slotenmaker? 
Meld dit via meldpunt.belgie.be.
Dien ook een klacht in bij:
• de VSU
• bij de politie via Police on Web of  

bij je lokale politie van je gemeente.

Meer informatie over bedrog en oplichting 
kan je terugvinden op de website van  
de FOD Economie.

www.besafe.be

Bezit u een bewakingscamera?

3 niet te vergeten acties
1. de aangifte
2. het register
3. het pictogram

Een nieuwe zaak gestart in Liedekerke? Laat 
het ons weten op communicatie@liedekerke.be 
en wij vermelden jou in de volgende #1770.
 
Jouw publiciteit in de volgende #1770? Neem 
contact op met communicatie@liedekerke.be 
en wij bezorgen jou de voorwaarden.
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Behaag je tuin met streekeigen planten
Jouw tuin, groot of klein, kan een verschil 
maken voor natuur en klimaat.  Plant een 
boom, haag of klimplant.  Samen zorgen we 
zo voor meer groen. Dat is goed voor mens 
en dier.  Maak van je tuin een fijne plek voor 
vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook 
van de bloesems, het fruit en de schaduw. 

AANBOD
Bomen ook geschikt voor kleinere tuinen 
(min. 50m² per boom): Spaanse aak, wilde 
lijsterbes, Europese vogelkers.

NIEUW! Klimaatboom: bomen die een langere 
periode van droogte kunnen verdragen en 
veel schaduw bieden:  wintereik, Spaanse aak, 
haagbeuk, winterlinde.

Bomen die geen last hebben van natte 
voetjes: zwarte els, (knot)wilg, Europese 
vogelkers, wilgenhut. 

Bijvriendelijke bomen: fruitbomen (appel, 
peer, kers, kriek, mispel, perzik), kleinbladige 
linde (winterlinde), zomerlinde, boskers, 
Spaanse aak, Europese vogelkers.

Bijvriendelijke pakketten: bloesem- en 
bessenheg, bijenheg, vogelbosje, bosrand, 
houtkant, paardenpakket.

Kijk op www.behaagjetuin.be voor meer 
aanbod van gemengde pakketten voor 
hagen, heggen, houtkanten en bosranden,  

hoogstam(fruit)bomen, loofbomen,  
knotwilgen, wilgenhutten, …
De regionale landschappen van Vlaams-
Brabant garanderen kwalitatief streekeigen 
plantgoed aan een goede prijs.   

BESTEL online tussen 1 september en 31 
oktober 2020 op www.behaagjetuin.be.  
Het bestelde plantgoed kan je afhalen op het 
gemeentelijk verdeelpunt vanaf maandag  
7 december 2020, na afspraak. 
Adres:
Pamelsestraat 179
1770 Liedekerke

Wens je ondersteuning en advies? Met 
concrete vragen over je bestelling en 
de aanplanting in je tuin kan je contact 
opnemen met je regionaal landschap via 
info@pajot-zenne.be. Ook de milieudienst 
van de gemeente kan je wegwijs maken.

MEER INFO?
Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei
02 452 60 45 (niet bereikbaar op woensdag)
Donkerstraat 21 - 1750 Gaasbeek
E-mail: info@pajot-zenne.be
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Verboden te voederen!
Het gemeentebestuur werkt samen met 
Vets For City Pigeons rond een duurzaam en 
diervriendelijk beleid voor het bestrijden van 
overlast door duiven.

Het controlebeleid van Vets For City Pigeons 
is opgebouwd rond geboortebeperking. Via 
een voederdispenser in het Warandepark 
krijgen de duiven op een vast tijdstip de 
duivenpil. Tegelijk krijgen duiven voedsel 
binnen en gaat hun gezondheid erop 
vooruit. Het project staat volledig onder de 
begeleiding van een ervaren dierenarts.

Een eerste telling van het aantal duiven in 
Liedekerke gebeurde in het voorjaar 2020 
en het project loopt tot eind 
oktober. Tussentijds vinden er 
tellingen plaats om het effect 
van het project te monitoren. 
Daaruit is gebleken dat inwoners 
de duiven op het grasplein aan 
kruising van de Poortstraat met 
de Kasteelstraat brood blijven 
voederen. Wij vragen met aandrang dit niet 
langer te doen teneinde het project niet in het 
gedrang te brengen.

Word Mooimaker! 
Geniet je tijdens deze speciale tijden 
van een ontspannende wandeling 
of looptocht? Heb je zin om 
ondertussen zwerfvuil in je straat of 
op je favoriete plaats op te ruimen? 
Het gemeentebestuur ondersteunt 
jou hierbij en voorziet o.a. grijpers, 
handschoenen, fluovestjes en 
vuilniszakken. 

Hoe deelnemen? Claim jouw buurt of route op 
www.mooimakers.be. Het materiaal vraag je 
aan via de Mooimakers claim of via milieu@
liedekerke.be. Wij bezorgen jou het materiaal 
en maken de nodige afspraken over het 
ophalen van het verzamelde zwerfvuil.    

Belangrijk, hou in deze coronatijden zeker 
rekening met de maatregelen omtrent 
veiligheid tijdens zwerfvuilinzamelingen: 
https://mooimakers.be/coronavirus.      

Hondenpoep,  
niet op de stoep!  
En ook niet in de riool!
Elke hondeneigenaar is verplicht om de poep 
van zijn hond op te ruimen. Jammer genoeg 
houdt niet iedereen zich aan de regels. De 
speciale vuilnisbakken voor hondenpoep 
in het Warandepark, de Heidestraat en 
het Velodroomplein worden reeds goed 
gebruikt, maar helaas kwamen er ook 
meldingen binnen van hondeneigenaars die 
de poepzakjes in de riool droppen. Dit kan 
uiteraard niet! Hondenpoepzakjes horen in de 
gewone vuilnisbak. Ook in een hondenweide 
is het verplicht de uitwerpselen van je  
viervoeter op te rapen. 
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Vanaf 2021 betaal je per kilo 
voor GFT en restfractie
In 2021 verdwijnen de gele zakken en zamelt ILvA 
restfractie in via grijze containers. Vanaf dan worden 
GFT en de restfractie gewogen en betaal je per 
kilogram afval. De invoering gebeurt in verschillende 
fasen en start in de lente van 2021.   

De eerste inwoners krijgen eind dit jaar een brief in de brievenbus met nodige info. 

Strategisch Plan Ruimte  
voor Water Dendervallei 
Het typische reliëf en de toegenomen 
bebouwing zorgen ervoor dat de Dendervallei 
gevoelig is voor overstromingen. In de toekomst 
verwachten we intensere neerslagbuien én 
langere periodes van droogte. Ook een droge 
bodem zorgt voor sneller afstromend water, 
waardoor de Dender op korte tijd nog meer 
water moet slikken en op bepaalde plekken 
overstroomt. Dat zorgt voor wateroverlast en 
schade, ook in Liedekerke. 

Om die schade in de toekomst te voorkomen, 
is het tijd voor actie. De Vlaamse Waterweg nv, 
Departement Omgeving en Provincie Oost-
Vlaanderen bundelen daarom hun krachten 
en werken samen met verschillende actoren 
in de Denderstreek het Strategisch Plan 
Ruimte voor Water Dendervallei uit. 

Het doel? 
• Zoeken naar oplossingen voor de 

overstromings problematiek die meteen 
ook troeven bieden voor de vallei. Denk 
aan mogelijkheden voor natuur, landbouw, 
wonen, toerisme en economie. Zo werken we 
aan een veerkrachtige Dendervallei. 

• Schade door overstromingen aanpakken, 
dat doen we het beste door een combinatie 
van verschillende maatregelen te nemen:

- Overstromingen beheersen (beschermen 
of protectie)

- Schade door overstromingen voorkomen 
of verminderen (preventie)

- Voorbereid zijn als er zich toch een 
overstroming voordoet (paraatheid)

Denk mee over de Dendervallei
Ook jij kan je steentje bijdragen. In november 
gaan we graag met jou in gesprek. Deel je 
ideeën, ga in gesprek met beleidsmakers en 
mensen uit je buurt en draag zo je steentje 
bij aan het Strategisch Plan. Meer informatie 
volgt in het najaar. Hou de website  
www.ruimtevoorwater.be in de gaten en 
schrijf je in op de nieuwsbrief. 

Infotentoonstelling in je buurt
Nieuwsgierig naar meer? In de maand 
september vind je een infotentoonstelling in 
het Warandepark. Neem er gerust een kijkje!
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Nieuwe ingang Liedekerke Bos
Op vrijdag 10 juli werd de nieuwe ingang naar 
Liedekerkebos-Hertigembos-Ternat via de 
Kapellebaan (achter de voormalige site van 
de Civiele Bescherming) officieel geopend 
met een wandeling. Hiermee werd meteen 
ook project Plan Steenuil op gang getrapt.

Plan Steenuil wil inwoners nauwer 
betrekken bij natuur en bij het 
Liedekerkebos-Hertigembos-Ternat, 
maar wil ook werk maken van concrete 
natuuracties met bos- en natuuruitbreiding, 
kleine landschapselementen en tal 
van biodiversiteitsacties in tuinen, 
natuurgebieden, scholen en op openbaar 
domein.

Het project zet inhoudelijk sterk in op de 
Koesterburen (provinciale campagne voor 
biodiversiteit), maar ook lokale verenigingen 
en burgerinitiatieven worden mee 
ondersteund en waar mogelijk ingeschakeld. 
Plan Steenuil wil ons allemaal graag nog 
meer verbinden met de natuur die ons 
omringt en deze verbondenheid gebruiken 
als hefboom voor meer en betere natuur.

De mascotte van de samenwerking is 
de steenuil, die in en rond het ruime 
Pajottenland een van de dichtste populaties 
ter wereld heeft. Steenuilen zijn een 
kwetsbare soort en vertellen heel wat over 
de kwaliteit van ons landschap. Maar ook 
andere soorten zoals de eikelmuis, vleermuis, 
hazelworm en kamsalamander, zullen mee 
versterkt worden door het project. Op de grens 
van Liedekerke en Ternat werd een totempaal 
geplaatst met daarop een afbeelding van de 
steenuil en een kamsalamander (foto cover).

Project Steenuil is een samenwerking van de 
gemeenten Liedekerke en Gemeente & Huis 
Ternat, Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei, Natuurpunt Affligem-Liedekerke, 
Natuurpunt Ternat en Natuur en Bos. Ook 
de provincie is aan boord en steunt via 
het Regionaal Landschap en aanvullende 
projecten.
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Dag van de Onthaalouder
Kinderbegeleiders in een kinderdagverblijf 
of in de buitenschoolse opvang en 
onthaalouders geven elke dag weer het 
beste van zichzelf, zodat elk kind in de 
kinderopvang een veilige en warme plek 
heeft waar het zich goed voelt en zich kan 
ontwikkelen. Dankzij de kinderopvang 
kunnen mensen met een gerust hart naar het 
werk vertrekken of krijgen gezinnen extra 
ondersteuning. Ook de corona-uitdagingen 
zoals rekening houden met contactbubbels, 
sociale afstandsregels, … doorstaat de 
kinderopvang met heel wat moed en inzet. 

Daarom roepen we iedereen op om op 12 
oktober 2020 zijn of haar opvanginitiatief 
te verrassen met een extra compliment. 
Vanuit de gemeente sturen wij graag al 
een welgemeende dankjewel uit naar elke 
kinderdagbegeleider en voorzien wij een 
leuke verrassing in de bus. 

Groeipakket  
COVID-19-toeslag
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben 
wegens een inkomensverlies door de 
coronacrisis, kunnen eenmalig een extra 
ondersteuning van 120 euro krijgen via het 
Groeipakket. 

De toeslag is er voor gezinnen:
• met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
• en die door de coronacrisis in maart, april, 

mei of juni een inkomensverlies van 
minstens 10 % hebben in vergelijking met 
de maand januari of februari 2020;

• en waarbij het gezinsinkomen onder de 
inkomensgrens van 2 213,30 euro ligt (bruto 
belastbaar inkomen). 

Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet 
automatisch, maar kan deze aanvragen 
van 15 juni tot en met 31 oktober bij jouw 
uitbetaler van het Groeipakket.
Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag 
ook bewijsstukken toe te voegen om je 
inkomensverlies aan te tonen (bv. loonfiches, 
attesten van de uitbetalingsinstelling voor 
uitkeringen, verklaring van de boekhouder 
voor zelfstandigen).
Zijn jullie beiden begunstigden van het 
Groeipakket en woont je kind evenveel bij 
jou als bij de andere ouder (gelijkverdeelde 
huisvesting)? Dan kan elke ouder de helft 
van de COVID-19-toeslag krijgen als zijn/haar 
gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide 
ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.
Woont je kind meer dan de helft van de tijd 
bij jou of ben jij de enige begunstigde van het 
Groeipakket, dan krijg jij de volledige toeslag 
als je er recht op hebt.

Hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact 
op met het Sociaal Huis op 053 64 55 51 of 
socialezaken@liedekerke.be.
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Schoolkansenpas
Het Sociaal Huis verleent aan gezinnen 
in Liedekerke met een verhoogde 
tegemoetkoming, die in collectieve 
schuldenregeling zijn of die zich in een 
behartenswaardige situatie bevinden (na 
sociaal onderzoek door een maatschappelijk 
assistent), een financiële tussenkomst in de 
kostprijs van een aantal schoolactiviteiten. 
Zo geeft de schoolkansenpas alle 
schoolkinderen de kans om deel te nemen 
aan de activiteiten die de school organiseert 
en te genieten van sport en cultuur.

De activiteiten die in aanmerking komen 
zijn alle activiteiten van sociale, culturele, 
sportieve aard van één dag, een dagdeel of 
meerdere dagen: 
• schoolreizen
• studiereizen
• toneel- en filmvoorstellingen
• sportdagen
• schoolzwemmen (inclusief vervoer)
• museumbezoek
• bos-, zee- en sneeuwklassen
• …

De schoolkansenpas is één schooljaar geldig. 

Je vindt het aanvraagformulier bij het 
Sociaal Huis, Opperstraat 33, 1770 Liedekerke 
tijdens de openingsuren. Je brengt best 
volgende documenten mee:

• Inschrijvingsattest van de school voor alle 
kinderen

• Bewijs van inkomsten via:
- Bewijs verhoogde tegemoetkoming 
- Bewijs collectieve schuldenregeling 

(laatste uitbetaling leefgeld op je 
rekening, attest schuldbemiddelaar, …)

- Indien je geen recht hebt op een 
verhoogde tegemoetkoming of niet in 
collectieve schuldenregeling zit, moet 
je je bankuittreksels van de laatste drie 
maanden, bewijzen van de inkomsten van 
de laatste drie maanden (loonfiche, attest 
uitkering, …), bewijs huur/hypothecaire 
lening en bewijs van eventuele 
afbetaalplannen of hoge medische kosten 
toevoegen

Meer info: socialezaken@liedekerke.be  
of 053 64 55 51

17
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Schooltoeslag  
of studietoelage 
schooljaar 2020-2021
Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien 
in een gezin met een lager inkomen een 
schooltoeslag krijgen als ze voldoende 
aanwezig zijn in de lessen.
Deze toeslag wordt automatisch berekend in 
de periode van september tot december. Je 
hoeft dus zelf geen aanvraag te doen. Indien 
je in januari nog geen schooltoeslag hebt 
ontvangen maar toch denkt recht te hebben 
op deze toeslag, neem dan contact op met 
jouw uitbetaler van het Groeipakket.
De schooltoeslagen voor het kleuter, lager 
en secundair onderwijs werden vroeger 

uitbetaald door het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs maar behoren vanaf september 
2019 tot het Groeipakket. Het bedrag 
hangt af van het gezinsinkomen en de 
gezinssamenstelling en wordt per schooljaar 
toegekend. 

Het Ministerie van Onderwijs blijft bevoegd 
voor het onderzoeken en betalen van de 
toelagen voor het hoger onderwijs. 

Gezinnen met beperkte inkomsten en 
schoolgaande kinderen in het hoger 
onderwijs kunnen jaarlijks een studietoelage 
aanvragen. Dit moet steeds gebeuren voor 1 
juni van het lopende schooljaar. 

Let op, elke leerling moet voldoende 
aanwezig zijn in de lessen en voltijds les 
volgen aan een erkende onderwijsinstelling.

Je kan jouw aanvraag makkelijk en  
snel doen via: https://www.studietoelagen.be/ 
digitaal-loket.

Meer info? https://www.studietoelagen.be/
school-en-studietoelagen

Hulp nodig? Neem contact op via 
socialezaken@liedekerke.be of 053 64 55 51.

Minimale levering 
van aardgas via de 
aardgasbudgetmeter
Kan je je budgetmeter voor aardgas bij 
gebrek aan middelen niet opladen? Het 
OCMW verleent vanaf 1 november 2020 tot 
31 maart 2021 een minimale levering van 
aardgas via de aardgasbudgetmeter.

Via een sociaal onderzoek zal de sociale 
dienst van het OCMW nagaan of er 
daadwerkelijk sprake is van energiearmoede 
(type woning, samenstelling van het gezin, …). 
Wanneer dit zo blijkt te zijn, kan het OCMW 

een minimumhoeveelheid aardgas ter 
beschikking stellen via de budgetmeterkaart 
voor aardgas. Tijdens de periode van 1 
november 2020 tot en met 31 maart 2021 kan 
een gezin maximaal één keer om de 14 dagen 
een oplading in dit systeem doen.

Wil je meer info of denk je in aanmerking  
te komen voor deze maatregelen?  
Neem dan telefonisch contact op via het 
nummer 1770 voor meer inlichtingen.

18
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Verwarmingstoelage 
Heb je recht op verwarmingstoelage? De 
vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor 
het hele jaar door voor een deel tussen in de 
betaling van de verwarmingsfactuur van 
personen die zich in een moeilijke situatie 
bevinden.

Voor wie?
CATEGORIE 1: PERSONEN 
MET RECHT OP VERHOOGDE 
VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VAN DE 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto 
belastbaar inkomen van het huishouden 
lager of gelijk is aan € 19 566,25 verhoogd 
met € 3 622,24 per persoon ten laste*.

CATEGORIE 2: PERSONEN MET BEGRENSD 
INKOMEN
Huishoudens met een jaarlijks bruto 
belastbaar inkomen lager of gelijk aan  
€ 19 566,25 verhoogd met € 3 622,34 per 
persoon ten laste*. Er wordt hierbij rekening 
gehouden met het niet-geïndexeerde 
kadastraal inkomen (x3) van de onroerende 
goederen buiten de gezinswoning.

CATEGORIE 3: PERSONEN MET 
SCHULDOVERLAST
In de derde categorie gaat het om 
personen die aan volgende dubbele 
voorwaarde voldoen: personen die een 
schuldbemiddeling of een collectieve 
schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 
op het consumentenkrediet; art. 1675-2 
e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en die 
bovendien de verwarmingsfactuur niet 
kunnen betalen.

*Met persoon ten laste wordt bedoeld een 
lid van het huishouden van de gerechtigde 
met een netto jaarinkomen, zonder de 
gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor 
kinderen, dat lager is dan € 3 330.

Het gaat om de factuur betaald voor:
• huisbrandolie
• lamppetroleum (type c)
• bulkpropaangas

Deze toelage aanvragen kan door een 
aanvraagformulier in te vullen. Niet vergeten 
om de factuur van aankoop brandstof toe te 
voegen bij de aanvraag.

Voor meer inlichtingen kan je contact 
opnemen met het OCMW via het nummer 
1770, binnen de 60 dagen na levering.



20
#1770

Psychologische en/of psychosociale ondersteuning 

De mutualiteiten bieden hier een beperkte 
tussenkomst voor aan:
• FSMB: 20 EUR per sessie (maximum 8 

sessies per jaar)
• CM Midden-Vlaanderen: 10 EUR per sessie – 

bij verhoogde tegemoetkoming: 15 EUR per 
sessie (maximum 24 sessies per leven)

• Bond Moyson Oost-Vlaanderen: 10 EUR per 
sessie – bij verhoogde tegemoetkoming: 15 
EUR per sessie voor maximum 12 sessies

• Neutraal Ziekenfonds: 10 EUR per sessie  
(maximum 50 EUR per jaar)

• Partena: enkel voor personen met 
chronische ziekte (medisch attest dient bij 
de aanvraag te zitten), tegemoetkoming van 
20 EUR per sessie (maximum 12 sessies)

• Liberale mutualiteit: 10 EUR per sessie 
(maximum 60 EUR per jaar)

Indien de stap naar een psycholoog te groot 
is, kan je ook anoniem bellen naar:
• Kinder- en jongerentelefoon, Awel, telefoon-

nummer 102, https://www.awel.be/ 
• Tele-onthaal, telefoonnumer 106,  

https://www.tele-onthaal.be/
• Zelfmoordlijn, telefoonnummer 1813,  

https://www.zelfmoord1813.be/
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Vanuit het Sociaal Huis merken we dat de 
drempel om hulp te zoeken voor veel mensen 
nog (té) groot is en dat mensen vaak blijven 
zitten met hun problemen. Jammer genoeg 
verdwijnen deze problemen meestal niet 
vanzelf of worden zelfs nog groter. 
Mensen die het al moeilijk hadden zijn 
mogelijk door een zware periode gegaan 
tijdens de coronacrisis. Anderen hebben 
consequenties van de coronacrisis aan den 
lijve mogen ondervinden, met als gevolg 
stress, onzekerheid, isolement, frustraties, …

Tijdig hierover praten en hulp vragen is een 
teken van zelfzorg en het is belangrijk dat 
men niet blijft zitten met deze problemen 
van piekeren, slaapproblemen, depressie, …  
Het is zelfs zeer moedig en getuigt van LEF 
om aan te geven dat het allemaal niet zo 
goed gaat. 

In eerste instantie kan je terecht bij je 
partner, vrienden en familie, huisarts, … 
Professionele psychologische hulp kan 
echter ook noodzakelijk zijn, en hoeft niet 
langdurig te zijn. Een gesprek met een 
psycholoog kan je helpen om te ventileren, 
om een ander perspectief op jouw probleem 
te krijgen, …
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Het Sociaal Huis wil ook bereikbaar zijn voor 
mensen die nood hebben aan psychosociale 
en psychologische hulp. We bieden een 
luisterend oor en bekijken welke hulp voor 
jou een oplossing kan zijn en of dit financieel 
haalbaar is.

Voor mensen die bij het Sociaal Huis 
in begeleiding zijn en die een vraag tot 
psychotherapie hebben, werken wij samen 
met een centra voor eerstelijnspsychologie, 
De Hoofdzorg, die individuele therapeutische 
gesprekken hebben. De maatschappelijk 
werkers van het Sociaal Huis kunnen cliënten 
doorverwijzen naar de psycholoog van De 
Hoofdzorg. Het aantal sessies is beperkt. 
Deze zijn gratis. Een verwijzing naar een 
langdurig traject kan nodig zijn en indien 
men het financieel moeilijk heeft, kan een 
aanmelding bij een Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg (CGG) oplossing bieden.

https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
centrum-geestelijke-gezondheidszorg-cgg 
CGG Agaspherus 02 80 101 80
CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 078 15 55 70

SOCIAAL HUIS 

Indien je naar aanleiding van de 
coronacrisis en de daarbij horende 
economische crisis een significante 
inkomensdaling kende en het moeilijk 
hebt met de betaling van de huur, vaste 
kosten, ... mag je steeds informatie 
vragen in het Sociaal Huis.
Maak een afspraak met een 
maatschappelijk werker via 
socialezaken@liedekerke.be of via het 
nummer 1770.

Digitaal Energiehuis 
helpt bij energievragen
Voortaan kan je op één website terecht 
met al je vragen rond energie besparen 
en duurzaam wonen. Via het digitaal 
Energiehuis kan iedere burger voor zijn 
eigen gemeente onder meer te weten 
komen waar hij moet aankloppen voor 
een renovatiebegeleiding en op welke 
premies hij aanspraak maakt. Zo is het voor 
iedereen snel duidelijk wie bijvoorbeeld de 
renovatiecoach of energiesnoeier in zijn of 
haar gemeente is. 

Op het digitaal Energiehuis is ook aandacht 
voor het draaglijk houden van investeringen 
in energetische renovaties. Er zijn immers 
energieleningen, premies en subsidies waar 
je als burger aanspraak op kan maken. Alleen 
is het niet altijd even gemakkelijk om daar 
wegwijs in te geraken. 

Ten slotte kan je ook zelf nagaan hoe 
energiezuinig of energieverslindend je 
woning is. Zo krijg je meteen al een zicht 
waar het beter kan. De renovatiecoach voor 
jouw gemeente helpt je dan verder. Het 
digitaal Energiehuis is te raadplegen via 
energiehuis.3wplus.be. 
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Residentie Paepenbergh
Comfortabel en veilig wonen  
in een serviceflat

Je wordt een dagje ouder maar wil graag 
zelfstandig blijven wonen, in een aangepaste, 
comfortabele en veilige leefomgeving, waar 
vrijheid, veiligheid, ondersteuning en sociaal 
contact centraal staan? Dan is een serviceflat 
in Residentie Paepenbergh dé oplossing. 

De serviceflats zijn rustig gelegen en 
toch vlakbij het centrum van Liedekerke. 
Je bevindt je op wandelafstand van het 
gemeentehuis, het Sociaal Huis, het 
vrijetijdshuis en tal van winkels. De 
serviceflats zijn ook vlot te bereiken met het 
openbaar vervoer.

Residentie Paepenbergh telt 36 flats en 
is volledig aangepast aan de noden en 
behoeften van senioren. De flats staan open 
voor zowel echtparen als alleenstaanden, 
ouder dan 65 jaar. Alle flats bestaan uit een 
inkomhal, een ruime woonkamer, een volledig 

ingerichte keuken, een slaapkamer, een 
badkamer met instapdouche, 2 bergingen en 
een groot individueel terras. Het gebouw telt 
2 verdiepingen en heeft een ondergrondse 
parkeergarage voor 21 wagens. Er is een 
gemeenschappelijke huisvuilberging, een 
wasserette, een fietsenberging en verspreid 
zijn er zithoekjes.

Je weet je er geborgen, zorg is 24 uur op 24 
binnen handbereik: met een druk op de knop 
bereik je de nooddiensten.

Je komt er terecht in een actieve sociale 
gemeenschap. In de ontspanningsruimte 
kan je gezellig samenzitten met 
medebewoners of familie. Samen met 
de bewoners en vrijwilligers worden er 
regelmatig activiteiten georganiseerd zoals 
een bingonamiddag, een wafelenbak, een 
zomerse barbecue of een spelletje petanque.

Indien je interesse hebt, aarzel dan niet om 
vrijblijvend een afspraak te maken voor een 
rondleiding. 

Sociaal Huis
053 64 55 51 
serviceflats@liedekerke.be
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Volop les in de Academie 
voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten
In september starten alle ateliers opnieuw! 
De leerkrachten staan te popelen om les te 
geven en de studenten kunnen in een veilige 
omgeving hun creativiteit botvieren. Mét 
mondmasker voor de 12-plussers, maar ook 
met veel goesting en plezier.
We kunnen nog geen opendeurmaand 
houden, maar je kan telefonisch wel een 
afspraak maken om een gratis proefles bij te 
wonen.  

We hebben nog filialen in Ninove, Oetingen, 
Opwijk en Roosdaal. Het ruime aanbod vind 
je op onze website. 

Inschrijven kan tot eind september,  
zolang er plaats is.

Opperstraat 33 - Liedekerke
Alle info vind je op 
https://www.liedekerke.be/ABAK 
via Facebook 
via gabk@liedekerke.be 
053 64 55 97
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DOSSIER

Onthaalgesprekken met Irky
Liedekerke streeft naar een onthaalbeleid waarbij elke nieuwe inwoner zich 
welkom voelt. Zo krijgen nieuwe Liedekerkenaren bij het wijzigen van hun adres 
een onthaaltas met info over de gemeentediensten, activiteiten, evenementen, …  
Sinds begin dit jaar is er ook een medewerker die onthaalgesprekken voert met 
nieuwe inwoners. En ten slotte zal er een onthaaldag voor nieuwe inwoners 
georganiseerd worden.

Sinds januari 2020 heeft de 
gemeente een medewerker die 
onthaalgesprekken met nieuwe 
inwoners organiseeert: Irky Verhulst. 
Deze gesprekken zijn er vooral om 
nieuwe inwoners welkom te heten en 
te helpen bij het wegwijs maken in 
onze gemeente.

Dag Irky en welkom in Liedekerke, al 
is de gemeente jou niet zo vreemd…
Neen, inderdaad. Ik woon al 27 jaar 
in Affligem, een buurgemeente 
van Liedekerke. Ik ben vaak in 
Liedekerke voor boodschappen 
en heb hier enkele vrienden 
wonen. Ik ken de gemeente 

dus al vrij goed. Ondertussen 
werk ik al enkele maanden 

deeltijds bij het 
gemeentebestuur 

van Liedekerke 
als medewerker 

verant woorde-
lijk voor een 
deel van het 

onthaalbeleid 
(onthaal-
gesprekken, 
onthaaldag, …).

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Ik werkte al 3,5 jaar op het OCMW 
van Affligem en was op zoek naar 
een nieuwe uitdaging. De gemeenten 
Affligem en Liedekerke waren op dat 
moment op zoek naar iemand die 
onthaalgesprekken kon organiseren. 
Het leek de perfecte match.
De onthaalgesprekken werden 
voordien georganiseerd door PIN 
vzw en Affligem en Liedekerke 
hadden een goede samenwerking 
door het intergemeentelijke project 
ADiL. Gezien de positieve reacties en 
goede werking hebben de gemeenten 
Affligem en Liedekerke de handen 
in elkaar geslagen om een vaste 
medewerker in dienst te nemen om die 
onthaalgesprekken te doen. En zo ben 
ik hier dus beland.

Kan je kort toelichten wat een 
onthaalgesprek is?
Een onthaalgesprek is een soort 
van verwelkoming: we maken even 
kennis en bespreken alle vragen 
die de nieuwe inwoner heeft. Dat 
kan gaan over vrijetijdsactiviteiten, 
scholen, informatie over de 
omgevingsvergunning, Nederlandse 
les, … Het gesprek is dus op maat van 
de nieuwe inwoner. Een voorbeeld: als 
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een nieuwe inwoner geen 
Nederlands spreekt, kan 

het gesprek éénmalig in 
een andere taal doorgaan 

en wordt die persoon 
doorverwezen naar ons 

aanbod Nederlands leren.

Hoe komen die nieuwe 
inwoners bij jou 
terecht?
Bij de afronding van 
de adreswijziging 
krijgt elke nieuwe 
inwoner van de 
dienst Burgerzaken 
info over de 

onthaalgesprekken. Mensen 
kunnen er dan voor kiezen om hun 
gegevens achter te laten, zodat ik 
met hen een afspraak kan maken. 
Zij kunnen ook al aangeven welke 
specifieke vragen ze hebben. Soms 
worden er telefonisch ook al enkele 
vraagjes beantwoord.
Het gebeurt ook dat inwoners die 
niet meer zo nieuw zijn, maar hier 
ondertussen al meer dan een jaar 
wonen, een onthaalgesprek willen. 
Vaak gaat het dan om anderstalige 
inwoners die hun weg naar het 
vrijetijdsaanbod nog niet gevonden 
hebben. Deze mensen help ik uiteraard 
ook op weg.

Wat zit er nog meer in je 
takenpakket?
Ik zit in de werkgroep 
om de onthaaltas en 
-map up-to-date te 
houden. Daarnaast 
sta ik ook in voor het 
organiseren van een 
onthaaldag voor nieuwe 

inwoners. En ten slotte 
ben ik verantwoordelijk 
voor het organiseren van de 

screenings en de lessen Nederlands. Ik 
werk dus vooral aan het onthaalbeleid 
van onze gemeente. Dat heeft helaas, 
omwille van de coronamaatregelen, 
van maart tot juli wat stil gelegen: 
vergaderingen konden niet doorgaan 
en evenementen werden afgelast. 
Hopelijk kunnen we snel de draad 
terug oppikken.

Hoe heb jij je werk kunnen 
verder zetten tijdens de 
periode dat COVID-19 ons 
leven beheerste?
Tijdens de lockdown heb ik 
online onthaalgesprekken 
georganiseerd., maar 
een een-op-eencontact 
vind ik toch nog altijd 
aangenamer. Je kan de 
lichaamstaal dan veel 
beter begrijpen. 

Onthaaldag

De eerste onthaaldag voor 
nieuwe inwoners, die voorzien 
was op vrijdag 2 oktober 
2020, kan omwille van de 
coronamaatregelen helaas  
niet doorgaan.
 
Wij brengen  
onze nieuwe  
Liedekerkenaren  
per brief op de  
hoogte van zodra  
wij een nieuwe  
datum vastgelegd  
hebben.

Ben jij nieuw in Liedekerke 
en wil je graag een 
onthaalgesprek? Neem dan 
contact op met Irky via 
welkom@liedekerke.be of  
  0470 26 47 09 (aanwezig  
   op woensdag en  
     donderdag)



26
#1770

Steven De Ridder,  
perswoordvoerder (en zoveel 
meer) van politiezone TARL
Steven De Ridder is na 8 jaar wetenschappelijk onderzoek en het 
behalen van een doctoraat in de Criminologische Wetenschappen 
sinds 1 oktober 2017 de beleidsadviseur, data protection officer en 
perswoordvoerder van de politiezone TARL. In dit nummer van  
#1770 polsen we bij hem naar het politionele beleid in onze gemeente.

Steven, als beleidsadviseur 
kan je ongetwijfeld 
toelichting geven bij het 
lopende beleidsplan?
Sinds begin dit jaar is een 
nieuw politieplan van kracht 
waarin drie grote kracht-
lijnen werden voorzien: 
(1) maximaliseren van de 
pakkans van daders,  
(2) een klantgerichte 
werking in samenwerking 
met onze partners volgens 
de verwachtingen van 
onze overheden, en 
(3) de operationele en 
administra tieve werking 
optimaliseren op basis van 
kwaliteitscontroles.

De coronacrisis heeft 
vermoedelijk ook bij jullie 
voor een onverwachte 
wending gezorgd?
De coronacrisis verstoorde 
inderdaad de voorziene 

uitvoering van het beleids-
plan. Maar ondanks de 
inzet van een onvoorziene 
capaciteit voor de handhaving 
van coronamaatregelen, en 
dit door al onze operationele 
directies, kunnen we fier zijn 
op de behaalde resultaten. 
Daarnaast bewijzen ook 
de drugsvangsten door 
onze lokale recherche 
en de intercepties van 
gebruikershoeveelheden 
drugs door onze interventie-
ploegen, dat zelfs in 
coronatijd de pakkans op 
ons grondgebied reëel is. 
Wat misschien wel onze 
belangrijkste verwezenlijking 
is, is dat verdachten tijdens 
verhoren verklaren dat het 
in hun wereldje rondgaat 
dat er in de politiezone TARL 
veel controle is. Met trots 
gaan onze korpschef en 
ik later dit jaar dan ook de 

resultaten, behaald door onze 
medewerkers, voorleggen aan 
de zonale veiligheidsraad. 

Hoe is het in het algemeen 
met de veiligheid en 
leefbaarheid in Liedekerke 
gesteld?
Liedekerke is in oppervlakte 
de kleinste van onze 4 
gemeenten, maar heeft 
met meer dan 13 000 
inwoners wel een zeer 
hoge bevolkings dichtheid. 
Liedekerke wordt ook 
gekenmerkt door de 
aanwezigheid van het NMBS-
station, de gemakkelijke 
verbinding naar de E40 en 
een mooi uitgeruste sportsite. 
Bovendien ligt Liedekerke 
binnen de driehoek Brussel-
Aalst-Ninove. Dit maakt van 
Liedekerke een aantrekkelijke 
gemeente… Jammer 
genoeg ook op het vlak van 

DE ONTMOETING
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criminaliteit. Zo vormen 
interpersoonlijke conflicten, 
overlast, verkeersdrukte en 
diefstallen of inbraken een 
permanente uitdaging voor 
ons en dit in samenwerking 
met de bestuurlijke en 
gerechtelijke overheid.
Ons politiehart bloedde 
toen Liedekerke in 2018 
een uitzonderlijk hoog 
aantal woninginbraken te 
verduren kreeg. Inbraken 
en diefstal gaan gepaard 
met zowel economische als 
morele schade en tasten het 
veiligheidsgevoel ernstig 
aan. De bevolking is dan ook, 
zeer begrijpelijk, misnoegd. 
Gelukkig was 2018 een 

van voertuigen zijn zeer 
interessante informatie voor 
verder onderzoek. Wanneer er 
geen voertuig betrokken is, 
zijn een goede beschrijving 
van de betrokken personen, 
de vermelding van 
opvallende kledingstukken 
en de richting waarin 
verdachten zich hebben 
begeven cruciale informatie. 

We zijn de inwoners die het 
101-nummer bellen zeer 
dankbaar. Mede dankzij hen 
boeken wij onze resultaten. 
Daarom benadrukken we die 
inbreng van de alerte inwoner 
ook telkens expliciet in onze 
externe communicatie. 
Sinds kort gaan onze 
ploegen in de regio’s die 
worden gecontroleerd tijdens 
grotere anti-inbraakacties, 
huis aan huis om inwoners 
aan te moedigen het 
101-noodoproepnummer 
te bellen bij verdachte 
handelingen.

Spelen de Buurt Informatie -
Netwerken (BIN’s) een 
cruciale rol?
Hoe meer inwoners zich 
aansluiten, hoe sterker een 
BIN wordt. De kracht van 
een BIN is ook gestoeld op 
de alertheid van inwoners 
die ogenblikkelijk het 
101-noodoproep nummer 
bellen. Het Communicatie- 
en Informatie centrum (CIC) 
dat bevoegd is voor onze 
politiezone en de oproep 

uitzondering en daalde het 
aantal woninginbraken in 
Liedekerke in de periode 
2018-2019 van 54 naar 19. 
Versta me niet verkeerd, ook 
voor ons zijn dit nog altijd 
19 feiten te veel. Dit aantal 
herleiden tot nul is misschien 

niet realistisch, 
maar het is wel het 
streefdoel. In de donkere 

maanden (oktober-
februari), die gekend 
staan voor de verhoogde 
kans op inbraken, zetten 

we daarom telkens extra 
patrouilleploegen in. Om 
hen efficiënt te laten werken 
en de pakkans zo hoog 
mogelijk te maken, zijn 
we sterk afhankelijk van 
de waakzaamheid van de 
inwoners.

Hoe kunnen de 
Liedekerkenaren actief 
bijdragen aan de veiligheid 
in onze gemeente?
Alerte inwoners die 
onmiddellijk het 
101-noodoproep nummer 
bellen bij verdachte 
personen, voertuigen en/
of handelingen zijn de 
belangrijkste partners 
van de lokale politie. 
Dankzij die alertheid en 
meldingsbereidheid kunnen 
onze ploegen snel ter plaatse 
gaan om hetzij misdrijven te 
voorkomen, hetzij alcohol of 
drugs in beslag te nemen en/
of verdachten te arresteren. 
Vooral de nummerplaten 
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ontvangt, maakt 
naargelang de feiten 
in samenspraak met 
de interventieploeg 
een afweging of 
een BIN wordt geactiveerd. 
Een BIN wordt dus niet altijd 
geactiveerd, enkel indien 
het echt noodzakelijk en 
nuttig is. Indien feiten pas 
laattijdig worden gemeld via 
het 101-nummer en er geen 
zicht is op het type voertuig, 
de kleur van de kledij, de 
bewegingsrichting of het 
aantal verdachten, dan is het 
activeren van een BIN weinig 
opportuun.

Hoe zie je de toekomst van de 
lokale politie? 
Er is een ware digitale 
revolutie aan de gang 
binnen het politioneel 
landschap waarbij we vanuit 
het papieren tijdperk de 
digitale wereld in worden 
gekatapulteerd. Het 
bijzondere hieraan is dat 
we als lokale politie vaak 
afhankelijk zijn van wat 
binnen de geïntegreerde 
politie en op federaal niveau 
wordt beslist. 

Al onze ploegen bezitten 
nu een dienstsmartphone 
waarmee ze op het terrein 
ogenblikkelijk de politionele 
databanken kunnen 
raadplegen. Tot voor kort 
moesten onze mensen 

telkens radiofonisch die 
gegevens opvragen. Deze 
nieuwe manier van werken 
laat hen toe om sneller te 
reageren en informatie over 
personen of voertuigen te 
consulteren. Ook dit moet 
weer leiden tot een hogere 
pakkans.

Ook woonstvaststellingen 
en onthaal op afspraak zijn 
operationele processen die 
op het punt staan om te 
worden gedigitaliseerd en 
geautomatiseerd. Daar komt 
heel wat bij kijken, zeker 
als het gaat om processen 
die al jaar en dag op niet-
digitale wijze verlopen. 
Maar het zijn evoluties die 
noodzakelijk zijn binnen de 
hedendaagse politie om op 
de meest klantvriendelijke en 
efficiënte wijze ten dienste te 
staan van onze inwoners.

Ook op lokaal niveau beweegt 
er wat. Momenteel zit de 
voorbereiding van het dossier 
mobiele camera’s in haar 
eindfase. Weldra kunnen er 
op bepaalde hotspots in de 4 
gemeenten niet enkel extra 
controles gebeuren door 
onze ploegen, maar zullen 
we ook over camerabeelden 

beschikken. Ook 
tijdens evenementen 
kunnen camera’s 
een meerwaarde 
bieden. De grootste 

meerwaarde van de 
beelden ligt op het vlak van 
identificatie van verdachten 
en opsporing.

Nog een laatste politionele 
boodschap aan de inwoners 
van Liedekerke?
Bel onmiddellijk 101 bij 
verdachte handelingen! 
Ben je geïnteresseerd in de 
resultaten die ons korps 
boekt, volg gerust onze 
Facebookpagina. Wil je 
een grotere impact hebben 
op de veiligheid en heb 
je nood aan een nieuwe 
uitdaging, aarzel dan niet 
om de ingangsexamens voor 
de politie te doorlopen en 
misschien word jij wel onze 
nieuwe collega. 

Bedankt voor je tijd in deze 
drukke periode, Steven!

“Alerte inwoners die onmiddel
lijk het 101noodoproep nummer 
bellen bij verdachte personen, 
voertuigen en/of handelingen  
zijn de belangrijkste partners  

van de lokale politie.”

Heb jij interesse om aan 
te sluiten bij het BIN? 
Stuur naam en voornaam, 
adres, telefoonnummer 
en e-mailadres naar: 
liedekerke.bin@gmail.
com. Je vindt alle info ook 
terug op  
www.liedekerke.be/bin.
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WERKEN

Onze wegenis- en 
rioleringsprojecten 
Rozenlaan en Resedalaan
De opdracht voor het uitvoeren van 
de wegenis- en rioleringswerken 
in de Rozenlaan en Resedalaan 
werd in december 2018 gegund aan 
Ondernemingen Lievens bvba uit 
Kruishoutem.  De werken zijn gestart 
begin september 2019 en worden 
uitgevoerd in 6 fasen. Intussen werden 
de werken van fase 5 afgerond. Er rest de 
aannemer enkel nog de wegmarkeringen 

en verkeersborden aan te brengen. Het 
Agentschap Wegen en Verkeer voorziet 
het plaatsen van verkeerslichten op het 
kruispunt Muilenstraat-Rozenlaan.

Fase 6: De groenaanleg langs de 
Rozenlaan en Resedalaan staat 
gepland voor eind september 2020 
(onder voorbehoud van gunstige 
weersomstandigheden).

Meer informatie omtrent het project kan je 
verkrijgen bij:
• dienst Patrimonium van de cluster 

Infrastructuur 
tel. 053 64 55 27;  
e-mail: oliver.hertsens@liedekerke.be;

• ontwerper Studieburo Goegebeur:  
tel. 054 32 04 70;

• aannemer Lievens bvba: tel. 053 72 91 10; 
e-mail: jan@lievensbvba.be 
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Reham kwam begin dit jaar, samen met haar 
gezin, in Liedekerke wonen. Al redelijk snel 
vond ze de weg naar de praatgroep in de bib 
op maandag. Met dit gesprek willen we haar 
graag wat beter leren kennen.

Waar komen jullie vandaan?
Wij zijn afkomstig van Palestina, de 
Gazastrook om precies te zijn. Wij zijn 5 jaar 
geleden gevlucht voor de oorlog. Onze eerste 
stop was in Schellebelle en nadien Wetteren. 
Nu zijn we al 6 maanden in Liedekerke 
gevestigd.

Waarom heb jullie gekozen voor Liedekerke 
als woonplaats?
Mijn man werkt voor het Agentschap 
Integratie en Inburgering in Brussel. 
Wetteren was te druk voor ons. Wij zijn dan 
op zoek gegaan naar een rustig plekje nabij 
Brussel en zo kwam Liedekerke op ons pad. 
Zowel met de auto als met het openbaar 
vervoer is mijn man snel op het werk.

Wat is jullie eerste indruk van Liedekerke?
Het is hier rustig, groen en gezellig. Er rijden 
ook niet zoveel auto’s. Ik denk dat de mensen 
er hier van houden om bij elkaar te zijn. Ik 
zie mensen toch vaak bij elkaar komen, dat 
zagen we niet in Wetteren.

Wat is jullie favoriete/mooiste plek in 
Liedekerke?
Jamal en ik gaan graag naar het zwembad. 
Dat was voor mij een eerste kennismaking, 
want ik was nog nooit naar een zwembad 
geweest. En we vonden het leuk! Adeem zit 
dan weer liever in het park met een ijsje in 
haar hand. 

Wat vinden jullie van het Likerts dialect?
Dat begrijpen we niet. We vinden het een 
beetje raar… (lacht) 

Vul aan…
Ik vind Liedekerke…
…rustig en mooi groen. 

In Liedekerke zijn de mensen…
…vriendelijk en open. Ik denk ook dat de 
Liedekerkenaar zijn familie belangrijk vindt. 
En dat vinden wij ook.

Dit vragen we ons af over Liedekerke…
“Zijn er leuke speeltuinen in Liedekerke?”
Natuurlijk!! Op de kaart toon ik haar de 
verschillende speeltuinen. Dit vinden ze 
fantastisch, want op wandelafstand van hun 
huis is er al een eerste speeltuin!

Bedankt Reham, voor het fijne interview.

WELKOM

IN LIEDEKERKE

Kookcarrousel  
‘Palestijnse Maqluba’
• Waar en wanneer?
 Zondag 22 november 2020  

van 10.00 tot 13.00 uur 
Leskeuken CVO Pro,  
Fabriekstraat 3 - 1770 Liedekerke
• Tickets? 

www.liedekerke.be/vrije-tijd  
of in het Vrijetijdshuis
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Kermis Opperstraat  
kijkt uit naar 2021
Geen Kermis Opperstraat en jaarmarkt in 
Liedekerke dit jaar. Het lijkt onwezenlijk, 
maar het college van burgemeester en 
schepenen, in overleg met onze politiezone 
TARL, besliste om de organisatie van de 
kermis en jaarmarkt tijdens het eerste 
weekend van oktober niet te laten doorgaan 
in 2020.

De kermis en jaarmarkt lokt elk jaar duizenden 
bezoekers naar Liedekerke. Elke Liedekerkenaar 
kijkt uit naar dit ultieme feestweekend, 
een totaalbeleving die ook ver buiten de 
gemeentegrenzen veel aantrek heeft. Ieder jaar 
opnieuw is dit het belangrijkste en grootste 
evenement in onze gemeente. 

De coronacrisis maakt het ons dit jaar 
niet gemakkelijk. Na het onderzoeken van 
verschillende alternatieven en het evalueren 
van alle te nemen veiligheidsmaatregelen, 
hebben we uiteindelijk de moeilijke knoop 
doorgehakt om dit jaar geen kermis en 
jaarmarkt te organiseren. Geen eenvoudige 
beslissing, maar uiteindelijk wel een 
realistische en veilige uitkomst. 

Verschillende factoren, zoals de moeilijke 
controleerbaarheid van het maximale 
bezoekersaantal, de vrij smalle feestzone 
in de Opperstraat, de complexe mix van 

attractiehouders, handelaars, horeca, 
verenigingen, de hoge handhavingsgraad 
van alle maatregelen op en rond de feestsite 
(enkel bediening aan tafel, beperking aantal 
bezoekers op de kermis en ook in een café/
tent, …), etc. hebben er toe geleid dat we als 
gemeentebestuur liever uitkijken naar een 
meer stabiele situatie om Kermis Opperstraat 
te organiseren.     

Wij beseffen dat dit voor de Liedekerkenaar, 
en zeker ook voor de foorkramers, onze 
handelaars en verenigingen, geen prettig 
nieuws is, maar we hopen wel op begrip. 

Het gemeentebestuur zal dit najaar blijven 
inzetten op kleinschalige en controleerbare 
evenementen, en ook de clubs en 
verenigingen verder op weg helpen om hun 
activiteiten terug te laten opstarten. Want 
Liedekerke doet ontmoeten, daar gaan we 
nog altijd voor, al zal de ontmoeting dit jaar 
jammer genoeg niet op de jaarlijkse “op en af” 
van de Opperstraat zijn, aldus burgemeester 
Steven Van Linthout. 

Het gemeentebestuur kijkt alvast uit naar het 
weekend van 1 tot 4 oktober van volgend jaar 
en hoopt ten zeerste dat de situatie er tegen 
dan hoopvoller uitziet voor de organisatie van 
de kermis en jaarmarkt.
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Boekenstoet  
zoekt voorlezers! 
Ben je ouder dan 16 en hou je van verhalen en 
prentenboeken? Wil je graag je enthousiasme 
voor boeken delen met kinderen? Dan is 
dit voorleesproject iets voor jou! Het project 
richt zich tot kinderen van 4 tot 9 jaar bij 
wie thuis (nog) geen voorleestraditie bestaat. 
Door thuis te gaan voorlezen wil Boekenstoet 
kinderen in hun vertrouwde omgeving 
laten genieten van verhalen en boeken. De 
bedoeling is leesplezier te bevorderen en 
extra taalprikkels te geven, vooral bij  
kinderen die anders- of meertalig zijn.  

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 
• 10 x een uurtje voorlezen bij een gezin 

tussen januari 2021 en mei 2021*
• 1 x met een voorleeskindje deelnemen aan 

een cultureel evenement (gratis)
• Deelnemen aan het slotfeest in de bib 

WAT KRIJG JE IN RUIL? 
• Een voorbereidende workshop met tips & 

tricks 
• Gratis deelname aan een cultureel evenement 
• Praktische en inhoudelijke ondersteuning 

door de bib

Meer info en inschrijven voor 15 november 2020 
via bibliotheek@liedekerke.be.

* Aangepast concept mogelijk, volgens de op  
dat moment geldende coronamaatregelen

De bib ruimt op  
\\ boekenverkoop 

De bib wiedt in haar collectie 
boeken en cd’s om plaats te 

maken voor nieuw lees- en 
luistervoer. Kom langs, ga 

op schattenjacht en koop je 
materialen voor een prikje! 
Duizenden boeken, cd’s en 
dvd’s voor kinderen, tieners 

en volwassenen wachten op een 
nieuwe eigenaar. Voor de kleine prijs van  
1 euro per stuk zijn ze van jou. De opbrengst 
gaat integraal naar 11.11.11 en De Valier.

Omwille van de coronamaatregelen gaat 
de verkoop dit jaar door in GC Warande. 
Er worden looprichtingen aangebracht, 
ontsmetting voorzien en een beperkt 
aantal bezoekers per keer toegelaten. Het is 
handig om zelf een herbruikbare draagtas 
of kartonnen doos mee te brengen om je 
aankopen in op te bergen.

ZONDAG 18.10.2020
GC Warande
10.00 – 15.00 uur
gratis

NIEUWS

Nieuwe  
locatie:  

GC Warande
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Nieuw werk van Liedekerks talent @ de bib

‘Naarland’ \\  Frederik De Backer
‘Deze wereld ligt mij niet.’
In alle eenzaamheid staat die 
zin te lezen op de eerste pagina 
van Naarland, het debuut van de 
Liedekerkse schrijver Frederik De 
Backer. En waarom zou de wereld 
je wel liggen? 

Met honderd ontwrichtende 
persoons schetsen legt De Backer 
de obsceniteiten bloot die deel 
uitmaken van ons bestaan. 
Verhalen over geweld, misbruik, 
drugs, alcohol, porno, ziekte en 
misantropie. Er hangt een geur 
en drukkende sfeer rondom de 
bezwerende teksten die ons 
confronteren met ons isolement, 
ons onvermogen in liefde en onze 
eigenste banaliteit.

Met zijn stilistische vaart en 
schrijversvirtuositeit, die haast 
even snel escaleert als de 
bladspiegel van Naarland, heeft 
Frederik De Backer onze literatuur 
wakker geschud.

Leen het boek uit in de bib of 
koop het voor € 19,99 bij de 
betere boekhandel (uitgegeven 
bij  Borgerhoff & Lamberigts – 
9789463931403)

‘Moral Hangover’ \\ Sustain 
In hun vroege jeugdjaren zaten de bandleden van 
‘Sustain’ samen op de Liedekerkse muziekschoolbanken. 
Na enkele jaren begonnen ze samen wat te experimen-
teren en richtten ze hun band op. Liedekerkenaar 
Birger Asselman is de drummer van dienst, de overige 
3 bandleden, Stijn (basgitaar), Brecht (gitarist) en 
Lander (zanger en gitarist), komen ook allemaal uit de 
Denderstreek. 

De bandleden studeerden in Gent en zijn daardoor in de 
Gentse livescene zeker geen onbekenden. Na het winnen 
van de Jospop Rock Rally beklommen ze daar het 
podium van de mainstage.

Vervolgens sleepten ze een selectie binnen voor Humo’s 
Rock Rally 2018, passeerden ze op de Gentse Feesten en 
waren ze te zien in verschillende jeugdhuizen. Vorig jaar 
stootten ze door naar de finale van de Zennetoer.

De daarop volgende tijd werkten ze aan hun nieuwe EP 
die in maart 2020 uitkwam. Deze nieuwe cd is gevuld 
met muziek van het stevigere genre (invloeden van Foo 
Fighters, Nirvana, Audioslave en Royal Blood).

Een eerste releaseshow ging door in zaal ‘Cinema’ in Aalst, 
een tweede releaseoptreden staat gepland in de Gentse 
Charlatan wanneer het coronavirus verdwenen is. 

Benieuwd naar de nieuwe cd van Sustain? Leen hem uit in 
de bib of koop een exemplaar voor 8 euro in café Den Appel 
(Warandestraat 13, Liedekerke) of via F SustainRock

vi.be/platform/sustain

NIEUWS
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Sintfeest-
Speelgoedswishing
Nog even en Sinterklaas doet met de 
stoomboot vanuit Spanje zijn intrede in 
België. Na een lange nacht over daken 
klauteren met Slecht-Weer-Vandaag 
en zijn pieten, maakt de sint tijd om de 
dolenthousiaste kinderen in Liedekerke te 
verwennen met een onvergetelijk feest.

Maar voor de grote show begint wordt 
BOKAAL, net als de voorbije jaren, 
omgetoverd in een grote speelgoedswishing. 
Om van onze speelgoedswishing opnieuw 
een succes te maken, hebben we jouw hulp 
nodig! Je kan ons blij maken met al jouw 
tweedehands speelgoed, maar laat knuffels, 
kledij, puzzels en kapot speelgoed thuis. 

Voor alles wat je binnen brengt, krijg je 
ruilbonnetjes. Mooi speelgoed wordt beloond 
met meerdere bonnetjes. Deze kan je op 
de speelgoedswishing inwisselen voor een 
ander tweedehandsspeeltje. Speel(goed)
plezier verzekerd! 

Heb je leuk speelgoed dat een tweede 
leven verdient en waarmee we een ander 
kind blij kunnen maken? Dan mag je dit 
binnenbrengen in het Vrijetijdshuis van 10 
november tot en met 2 december. 

Het grote sintfeest en de speelgoedswishing 
gaan door op zondag 6 december 2020 in 
BOKAAL vanaf 14.30 uur. 

Dit evenement zal aangepast 
worden aan de coronamaatregelen 
die op dat moment gelden. 

Lokaal noodfonds 
voor Liedekerkse 
cultuur-, jeugd- en 
sportverenigingen
De steden en gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Overheid een bedrag vanuit het 
noodfonds voor cultuur, jeugd en media. 
Hiermee kunnen ze onder andere lokale 
cultuur-, sport-, en jeugdorganisaties 
ondersteunen die getroffen zijn door de 
coronacrisis. 

Het gemeentebestuur stuurde in juli een 
online bevraging uit om te peilen naar de 
noden bij het lokale verenigingsleven. Op 
basis van deze gegevens komt er financiële 
ondersteuning voor de Liedekerkse 
verenigingen. De verenigingen kunnen de 
gemeentelijke subsidie dit najaar online 
aanvragen. Zij zullen hiervoor de link nog 
doorgestuurd krijgen. 

Meer info kan je alvast krijgen in het 
vrijetijdshuis of via uit@liedekerke.be.
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Je reserveert jouw plaats voor de activiteit of voorstelling via ‘Registreer wachtlijst’

Effectieve ticketverkoop start pas 2 maand voor de eventdatum. Nu kan je wel al
effectief een ticket kopen voor alle activiteiten tot eind oktober 2020.

Wat dan met de abo-formule? Deze geldt alleen voor de activiteiten die reeds
effectief in verkoop staan (voor de komende 2 maanden). Maar deze geldt
uitzonderlijk wel al vanaf min. 2 activiteiten per persoon.  Speciaal corona-aanbod!

Wanneer we zeker weten dat de activiteit doorgaat, zetten we de wachtlijst om in
een verkoop. Je ontvangt dan via mail een betaallink. We vragen binnen de 5
werkdagen te betalen, daarna vervalt jouw reservatie zodat we zoveel mogelijk
mensen van de voorstelling of activiteit kunnen laten genieten.

We laten een activiteit pas doorgaan als dit kan in veilige omstandigheden en
volgens de allerlaatste richtlijnen. In de theaterzaal van GC Warande kunnen  we
minstens 100 mensen een plaats geven, tussen elke bubbel respecteren we een

afstand van 1,5 meter.

Op dit moment draag je tijdens de voorstelling of activiteit een mondmasker
(uitgezonderd bij de sportactiviteiten).

Ten laatste drie dagen voor de voorstelling of activiteit krijg je een
infomail over het veilig verloop van de avond.

Vertoon jij of iemand uit jouw bubbel  14 dagen voor
het event corona-symptomen? Neem dan geen risico

en kom niet, wij betalen jouw ticket(s) terug.

Vanaf zaterdag 22/8 kan je tickets kopen of reserveren voor ons 
nieuwe vrijetijdsseizoen. Aangezien we niet te ver kunnen vooruit 
plannen, kan je enkel voor de eerste twee maanden je ticket kopen, voor de andere
activiteiten kan je wel al jouw plaatsje reserveren via de wachtlijst. Betalen doe je later pas,
wanneer we zeker zijn dat de activiteit of voorstelling doorgaat.

INFOINFOINFO

TICKETTICKETTICKET   

CORONAPROOFCORONAPROOFCORONAPROOF   
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BRAM & LENNERT
OPENEN

JEROEN D’HOE
& HANNE ROOS

MARTINE PRENEN

ZATERDAG 12.09.2020 ZATERDAG 04.10.2020 ZATERDAG 08.10.2020

APERITIEFCONCERT

DE ‘GEZONDE VROUW’

BERT GABRIËLS
EINDEJAARSCONFERENCE

ZATERDAG 19.12.2020

DIE VERDAMMTE
SPIELEREI

VRIJDAG 15.01.2021

SENIORIE DE SPIELEREI

MERCURY RISING

ZATERDAG 27.02.2021

THE ULTIMATE LIVE
FREDDY MERCURY EXPERIENCE

MUZIEKTHEATER
DE KOLONIE

RON DE RAUW &
CAROLINE MEERSCHAERT

IN TOPVORM! ALS HEIMER KOMT

ZATERDAG 03.04.2021 MAANDAG 30.11.2020

ANJA COPEJANS
PERFECTIONISME,

VALKUIL OF TALENT?

WOENSDAG 27.01.2021

MIST
HET WOLK [4+] 

ZONDAG 07.02.2021

BEGIJN LE BLEU
FWIET! FWIET!

ZONDAG 06.06.2021

www.liedekerke.be/vrije-tijd
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EINDELOOS
VARIËREN

MET ZELFGEMAAKT
BLOEMENFRAME

NATUURAFDRUK
IN KLEISERVIES

ZALIGE
BADMOMENTEN

MET DIY-
WASEMULSIE

MAANDAG 19.10.2020 MAANDAG 23.11.2020 DINSDAG 08.12.2020

ATELIER ELLEN

PASSIEFLORA TOMAS

EVA ENGELS

PORTRET-
SCHILDEREN

IN CLAIR-OBSCUR
JOKE TIBO

DINSDAGEN 12.01, 19.01 & 26.01.2021

LICHTSCHILDERIJEN
MAKEN MET JE
FOTOTOESTEL

WOENSDAG 24.02.2021

NIELS HEMMERYCKX

SINTFEEST &
SPEELGOED-

SWISHING

ZONDAG 06.12.2020

PAPA CHICO &
ZIJN SINTVRIENDEN

HIPPE
TOUWMANDEN

MAKEN

UN VIAGGIO
INTERATTIVO

IN ITALIA

HET VILTHUIS

STARTCURSUS
ITALIAANSE TAAL & CULTUUR

MAANDAG 22.03.2021 WOENSDAGEN 02.09,
09.09, 16.09 & 23.09.2020

BEN IK DAN
ECHT EEN

SLECHTE MAMA?
PATSY KERKHOFS

DONDERDAG 11.03.2021

PLOGGING
MET DE
MOOIMAKERS

ZONDAG 16.05.2021

www.liedekerke.be/vrije-tijd

VEILIG ONLINE OP SOCIALE MEDIA

DONDERDAG 15.10.2020
MAAK JE EIGEN ONTWERPEN MET CANVA

WOENSDAG 02.12.2020
WAT IS DE IDEALE SCHERMTIJD?

DONDERDAG 14.01.2021
LEUKE FILMPJES MAKEN MET TIKTOK

ZATERDAG 27.03.2021
OP PAD MET JE SMARTPHONE:

HANDIGE APPS VOOR ONDERWEG

ZATERDAG 29.05.2021

AANBOD DIGIWIJS
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BEWEGEN

Beginnersgroep Tai Chi
start 1 oktober 2020
19.30 uur
BOKAAL
90 euro

Zorg voor je fysieke, emotio-
nele en mentale gezondheid 
door te starten met Tai Chi  
(taijiquan), de Chinese 
bewegingskunst die voor 

(bijna) iedereen toegankelijk 
is. Ontdek hoe ontspanning 
kracht ontwikkelt.
www.taichivereniging
liedekerke.simplesite.com

PODIUM

Aperitiefconcert  
‘Bernstein meets Broadway’ 
Jeroen D’Hoe en Hanne Roos
zondag 4 oktober 2020
11.00 uur
GC Warande
7 euro

Componist/pianist Jeroen 
D’Hoe doctoreerde aan de 
gerenommeerde Juilliard 
School in New York, maar 
wist je dat hij van Liedekerke 
afkomstig is? Samen 
met sopraan Hanne Roos 
duikt hij in het wonderlijke 
Broadway-songbook van 
Leonard Bernstein en laten 
ze je het bruisende New York 
van vorige eeuw herleven! 
Hanne schakelt in haar 
stemgebruik moeiteloos 
tussen opera, musical en 
jazz. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit en zittend aan 
tafel per bubbel.
uit@liedekerke.be

PODIUM

Martine Prenen /  
De gezonde vrouw  
(Ladies Night)
donderdag 8 oktober 2020
20.00 uur
GC Warande
10 euro

Met haar master gezond-
heids- en voedingscoach 
op zak, legt Martine uit hoe 
je je ‘goestingskes’ onder 
controle kan houden (of 
niet ;-)) en hoe je stress kan 
inzetten als een vriend. 
Of wat je kan doen als je 
’s ochtends zonder sloten 
koffie écht niet uit je 
‘zombiestatus’ geraakt.   
 
Coronaproof: aangepaste 
capaciteit en zittend aan 
tafel per bubbel.
uit@liedekerke.be

GROEN

Natuurbeheerwerken 
Liedekerke
zondag 11 oktober 2020 
zondag 22 november 2020 
zondag 13 december 2020
08.30 tot 13.00 uur
via mail, 1 week vooraf
gratis

In een ongedwongen sfeer 
werken onze vrijwilligers 
samen om de biodiversiteit 
in Liedekerke te versterken. 
Door de recente aankoop van 

AGENDA

BEWEGEN

Heropening  
schaatsseizoen 2020-2021
vrijdag 18 september 2020
19.30 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
gratis

Wij heropenen op vrijdag 18 
september om 19.30 uur met 
een knaller: discoschaatsen 
voor iedereen! En dit GRATIS! 
Ambiance verzekerd!
www.sport.vlaanderen/
liedekerke

coronaproof evenementen
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het Kluizenbos in Affligem 
werd ons beresterk team 
van afdeling Affligem-
Liedekerke opgesplitst 
in team Liedekerke en 
team Affligem.  Eén van 
beide teams (aan jou de 
keuze) kan zeker jouw hulp 
gebruiken. Aarzel dus niet 
en neem vrijblijvend contact 
op. Geïnteresseerden die 
later willen starten of liever 
vroeger vertrekken zijn ook 
zeker welkom. 
marcusmichiels@telenet.be

DIGIWIJS

Veilig online  
op sociale media
donderdag 15 oktober 2020
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis, inschrijven vereist

Chatten, klikken, liken, 
taggen en swipen. Wat 
ken jij ervan? Messenger, 
Snapchat, Swarm, 
Instagram en Skype? Wat 
doet sociale media met je 
gezin en hoe kun jij hierin 
grenzen stellen? Deze 
infosessie staat garant voor 
een grondige input van 
informatie, tips en inspiratie. 
Coronaproof: aangepaste 
capaciteit
uit@liedekerke.be

LITERATUUR

Boekenverkoop
zondag 18 oktober 2020
10.00 tot 15.00 uur
GC Warande

Duizenden boeken, cd’s en 
dvd’s voor kinderen, tieners 
en volwassenen wachten 
op een nieuwe eigenaar. 
Voor de kleine prijs van  
1 euro per stuk zijn ze van 
jou. 

Coronaproof: aangepaste 
locatie en capaciteit.
bibliotheek@liedekerke.be

DIY

Eindeloos variëren 
met zelfgemaakt 
bloemenframe
maandag 19 oktober 2020
19.30 uur
GC Warande
32 euro

Met niet-alledaagse 
materialen en seizoens-
bloemen maken we een 
prachtig bloemenframe. 
Verschillende technieken 
komen aan bod: boren, 
leren werken met bindwire, 
aansnijden van bloemen en 
veel meer. Je gaat naar huis 
met een eigentijds frame dat 
je eindeloos kan hervullen. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit.  
uit@liedekerke.be

DIGIWIJS

App-o-theker
donderdag 22 oktober 2020
18.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Ook al gedacht: ‘Verdorie, 
hoe moet dat nu weer?’, 
‘Waarom doet mijn tablet 
niet wat ik wil?’, ‘Hoe kan 
ik de instellingen van mijn 
smartphone wijzigen?’, 
‘Hoe heette die handige 
wandelapp ook alweer?’. 
Heb je een nieuwe tablet/
smartphone en wil je 
apps downloaden? Met 
deze en andere vragen 
ben je welkom bij onze 
app-o-theker, tijdens één 
van zijn spreekuren op 
donderdagavond.
uit@liedekerke.be

BEWEGEN

Herfsttocht
zondag 25 oktober 2020
07.30 uur
GO! Atheneum Liedekerke
2 euro

Langs rustige wegen in en 
om Liedekerke. Verandering 
van rustpost en dus 
nieuw parcours met zoals 
gewoonlijk een maximum 
aan natuur met de nadruk 
op de Denderstreek.
de.pajotten@telenet.be

coronaproof evenementen
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LITERATUUR

Leesclub  
‘De engelenmaker’  
van Stefan Brijs
maandag 26 oktober 2020
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Deel je graag jouw lees-
erva ringen en ideeën met 
anderen? Kom dan naar 
onze gezellige leesclub. Bij 
een kopje of glaasje praten 
we over het boek dat we 
lazen, over boeken die we in 
de toekomst kunnen lezen, 
of over andere dingen des 
levens.
bibliotheek@liedekerke.be

DIGIWIJS

Smart Café: veiligheids-  
& gezondheidsapps
woensdag 28 oktober 2020
19.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
7 euro

Tijdens dit Smart Café 
ontdek je welke apps je kan 
inzetten om je gezondheid 
te bewaken en je veiligheid 
te verhogen. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit.
uit@liedekerke.be

THEATER

Likert tijdens  
de Tweede Wereldoorlog
woensdag 11 november 2020
11.00 uur
GC Warande
gratis

In 2020 zijn we 75 jaar 
na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Liedekerkenaar Wies borre, 
die onlangs jammer genoeg 
van ons heenging, schreef 
voor deze gelegenheid 
een poëtisch theaterstuk 
over wat er zich 75 jaar 
geleden afspeelde in onze 
gemeente. Het verhaal 
voert ons terug naar de 
schoolbanken. Tijdens de 
geschiedenisles ontdekken 
enkele leerlingen de waar-
gebeurde verhalen over de 
oorlogsgebeurtenissen in 
Liedekerke tussen ’40 en ’45. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit.
uit@liedekerke.be, 
inschrijving vereist

DIGIWIJS

App-o-theker
donderdag 19 november 
2020
18.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Ook al gedacht: 
‘Verdorie, hoe moet 
dat nu weer?’, ‘Waarom 
doet mijn tablet niet 
wat ik wil?’, ‘Hoe kan 
ik de instellingen van 
mijn smartphone 
wijzigen?’, ‘Hoe heette 
die handige wandelapp 
ook alweer?’, Heb je 
een nieuwe tablet/
smartphone en wil je 
apps downloaden? Met 
deze en andere vragen 
ben je welkom bij onze 
app-o-theker, tijdens 
één van zijn spreekuren 
op donderdagavond.
uit@liedekerke.be

LEZING

De bastaardkinderen van 
de graven van Vlaanderen 
en de staatshoofden van 
België
donderdag 19 november 2020
19.30 uur
GC Warande
gratis

In deze voordracht is 
het enkel de bedoeling 
om een geschiedkundig 
overzicht te geven van 
de buitenechtelijke 
kinderen van alle graven 
en staatshoofden. Jean 
Paul De Cloet legt uit 

coronaproof evenementen
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waarom hij deze kinderen 
“bastaardkinderen” 
noemt en zal het 
achtereenvolgens hebben 
over de 69 bastaarden van 
de graven van Vlaanderen 
en de 35 bastaarden van de 
staatshoofden van België.
heemkringliedekerke@
gmail.com

FOOD

Palestijnse maqluba, 
kookcarrousel met Reham
zondag 22 november 2020
10.00 uur
Leskeuken CVO Pro
15 euro

We maken een ‘omgekeerde 
rijstschotel’ uit het Midden-
Oosten. Dit gerecht uit 
Palestina bestaat uit 
gekruide rijst, groenten 
en vlees. Reham woont 
sinds enkele maanden in 
Liedekerke en wil ons laten 
proeven van haar favoriete 
gerecht uit haar thuisland. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit
uit@liedekerke.be

DIY

Natuurafdruk in 
kleiservies
maandag 23 november 2020
19.30 uur
GC Warande
37 euro

Via steunvormen leer je 
op een eenvoudige manier 
een kom of schaal in 
klei maken. Het servies 
personaliseren we op een 
originele manier, door 
planten of bloemen in de 
kleiplaten te drukken. De 
creaties worden na het 
drogen gebakken, van een 
glazuurlaagje voorzien 
en een tweede maal 
afgebakken. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit.
uit@liedekerke.be

VOORLEESWEEK

Voorleesmoment & 
knutselen met Eefje 
Donkerblauw
woensdag 25 november 2020
15.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis, inschrijven 
noodzakelijk

Eefje Donkerblauw, een 
koningin die gek is op 
donkerblauw, wordt verliefd 
op koning Goudgeel. We 
vertellen één van de 
mooiste kinderboeken 
aller tijden en maken 
daarna samen een leuk 
knutselwerkje. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit.
bibliotheek@liedekerke.be

 VOORLEESWEEK

Workshop: voorlezen  
aan kinderen
woensdag 25 november 2020
17.00 uur
Vrijetijdshuis
5 euro

Voorlezen is zoveel meer 
dan hardop lezen wat 
er zich tussen een voor- 
en een achterflap van 
een boek bevindt. Het is 
samen met je (klein)kind 
een nieuwe wereld vol 
wonderen binnenstappen. 
Na deze workshop heb je 
geen enkele reden meer 
om niet voor te lezen! Voor 
(groot) ouders en voorlezers 
van kinderen van 0 tot 12 
jaar.

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit.
uit@liedekerke.be

VOORLEESWEEK

Muzikale kindervertelling 
met accordeoniste Tina
zaterdag 28 november 2020
11.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis, inschrijven 
noodzakelijk

Tina, een muzikale 
duizendpoot, vertelt 

coronaproof evenementen
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verhalen in een knus, 
gezellig decor. Met haar 
accordeon dompelt ze jou 
onder in de juiste sfeer 
en boeit jullie één voor 
één met verrassingen die 
tevoorschijn komen. Voor 
kinderen van 2,5 tot 6 jaar. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit; inschrijven 
noodzakelijk. 
uit@liedekerke.be

THEATER

Als Heimer komt
maandag 30 november 2020
14.30 uur
GC Warande
5 euro

Samen met zijn echtgenote 
Caroline brengt Ron 
een diepmenselijke, 
aangrijpende voorstelling 
waarin een moeilijk 
thema als Alzheimer 
op een luchtige manier 
aangekaart wordt. Liefde 
en humor doorspekken het 
stuk, muziek en dialogen 
wisselen elkaar af. Je krijgt 
een herkenbare kijk op iets 
waar zoveel mensen mee 
geconfronteerd worden. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit en zittend aan 
tafel per bubbel.
uit@liedekerke.be

THEATER

Nieuwe data // 
Midzomernachtdroom /  
De Motoen
november (onder voorbehoud)
GC Warande
10 euro

Tickets blijven geldig! 
Mensen die reeds gereser-
veerd hadden, moeten 
wel opnieuw contact 
opnemen om een nieuwe 
reservatie te maken. Dit 
kan telefonisch of via het 
reserveringsformulier. Info 
via info@demotoen.be of 
telefonisch op 053 68 18 51.

In Midzomernachtdroom, 
een komedie van 
Shakespeare, ontmoeten 
allerlei geliefden elkaar 
in een toverbos. Een 
feeënkoning is van zijn 
vrouw vervreemd en maakt 
snode plannen met een elf. 
Een ongehoorzame dochter 
wil niet met de voor haar 
uitgekozen man trouwen 
en vlucht. De verschillende 
verhalen raken verwikkeld, 
er ontstaan gewenste 
en minder gewenste 
intimiteiten. En alsof dat 
nog niet genoeg is, komt 
er ook nog een bende 
toneelspelers aanzetten. 
Gelukkig is er ook een 
huwelijk. En toverdrank 
voor iedereen! Heerlijk toch, 
die liefde...
info@demotoen.be

DIGIWIJS

Maak je eigen  
ontwerpen met Canva
woensdag 2 december 2020
18.00 uur
Vrijetijdshuis
10 euro

Met de online tool Canva 
kan je eenvoudig en snel 
zelf grafische ontwerpen 
maken voor drukwerk, 
sociale media, websites en 
nieuwsbrieven. Creatieve 
duizendpoot Jessica Raes 
toont je de basisprincipes 
en helpt je op weg naar je 
eerste eigen design. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit. Event met 
partner: www.archeduc.be
uit@liedekerke.be

LITERATUUR

Luistervinkjes
zaterdag 5 december 2020
11.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis, inschrijven 
noodzakelijk

De voorleesuurtjes 
zijn de allerleukste 
zaterdagochtenden in 
de bib voor kinderen van 
2,5 tot 6 jaar. Nestel je op 
een kussen in een hoekje 
van de bib en reis mee 
door de verhalen van onze 
voorleesvrijwilligers. Tijdens 
het voorlezen zijn enkel 

coronaproof evenementen
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kinderen en de voorlezer 
toegelaten. (Groot)ouders 
kunnen wachten in onze 
tijdschriftenhoek of door 
de collectie snuisteren. 
Daarna trekken we naar 
de lange leestafel voor een 
knutselactiviteit. Tijdens 
het knutselen vragen we 
wel aan de (groot)ouders 
om hun boekenwurmpjes 
in spe even mee te helpen. 
Mondmaskers verplicht voor 
12+. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit; inschrijven 
noodzakelijk
bibliotheek@liedekerke.be

JEUGD

Sintfeest en 
speelgoedswishing
zondag 6 december 2020
14.30 uur
BOKAAL
gratis, inschrijven vereist

Niemand minder dan Papa 
Chico, dé beste en gekste 
clown van Vlaanderen, 
komt de sint verwelkomen.  
Intussen kan je ook 
komen snuisteren op onze 
speelgoedswishing: een 
ruilbeurs voor speelgoed. 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit en concept
uit@liedekerke.be

LITERATUUR

Leesclub
maandag 7 december 2020
Vrijetijdshuis
gratis

Deel je graag jouw lees-
ervaringen en ideeën met 
anderen? Kom dan naar 
onze gezellige leesclub. Bij 
een kopje of glaasje praten 
we over het boek dat we 
lazen, over boeken die we 
in de toekomst kunnen 
lezen, of over andere 
dingen des levens.

bibliotheek@liedekerke.be

DIY

Zalige badmomenten  
met DIY-wasemulsie
dinsdag 8 december 2020
19.30 uur
GC Warande
16 euro

Eva geeft je meer uitleg 
over hoe we met natuurlijke 
ingrediënten en een goede 
olie zelf een wasemulsie 
kunnen maken. Combineer 
jouw favoriete geur 

met de werking die 
je zoekt en maak je 
eigen doucheschuim, 
douchesmoothie of  
shampoo. Het resultaat 
is een badproduct dat 
je letterlijk op het lijf is 
geschreven! 

Coronaproof: aangepaste 
capaciteit.
uit@liedekerke.be

DIGIWIJS

App-o-theker
donderdag 17 december 2020
18.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Ook al gedacht: ‘Verdorie, 
hoe moet dat nu weer?’, 
‘Waarom doet mijn tablet 
niet wat ik wil?’, ‘Hoe kan 
ik de instellingen van mijn 
smartphone wijzigen?’, 
‘Hoe heette die handige 
wandelapp ook alweer?’, 
Heb je een nieuwe tablet/
smartphone en wil je 
apps downloaden? Met 
deze en andere vragen 
ben je welkom bij onze 
app-o-theker, tijdens één 
van zijn spreekuren op 
donderdagavond.
uit@liedekerke.be

coronaproof evenementen
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EETFESTIJN 2020
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HIEP HIEP HOERA

Van den Borre Etienne  Van der Biest Lynda
Ed. Schelfhoutstraat 115
Gehuwd te Liedekerke op 8 mei 1970

Van den Borre Jean  Brewee Paula
Pamelsestraat 100
Gehuwd te Denderleeuw op 22 mei 1970

Verheecke Marc  Van Hoecke Godelieve
Bombardonstraat 219
Gehuwd te Kalken op 23 mei 1970

Nechelput Willy  Magnus Maria
Palmenlaan 16
Gehuwd te Lot op 14 mei 1970

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD
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Van Cutsem Marcel  Van der Heyden Lisette
Hoefstraat 49
Gehuwd te Liedekerke op 24 juli 1970

Van der Poorten Jozef  Lanckmans Rita
Bakkerijstraat 35
Gehuwd te Liedekerke op 17 juli 1970

Coppens Willy  Van den Borre Jeanne
Stationsstraat 157
Gehuwd te Liedekerke op 6 juni 1960

Van Linthout Albert  Michiels Yvienne
Monnikbosstraat 14
Gehuwd te Teralfene op 31 juli 1970

Van den Borre Hendrik  De Groote Monique
Eikenlaan 15
Gehuwd te Liedekerke 15 mei 1970

Steppe Alfons  Demaegd Rita
Houtmarktstraat 218
Gehuwd te Liedekerke op 10 juli 1970

50
GOUD

50
GOUD

60
DIAMANT

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD
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Esmée Hausman – Leslie Devry –  
Sandra Gorissen – Marie-Thérèse Storm

De Maeght Jean  Van Gyseghem Maria
Kleemputtenstraat 86
Gehuwd te Liedekerke op 4 juli 1960

Asselman Amadeus  Heymans Maria
Beysstraat 168
Gehuwd te Liedekerke op 13 april 1955

Rooseleer Alfons  Vaeyens Josephine
Bombardonstraat 81
Gehuwd te Liedekerke op 22 april 1960

60
DIAMANT

65
BRILJANT

60
DIAMANT

VIERGESLACHT

VIERGESLACHT

Axelle De Smet - Laura Van den Borre -  
Frieda Desert - Bertha Pleck



GEMEENTEHUIS
Opperstraat 31
1770@liedekerke.be
tel. 1770
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/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, di en do: 19.00 uur* 
• woensdag van 13.00 uur tot 18.00 

uur
• vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
• zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur

* onder voorbehoud van wijzigingen 
i.k.v. coronavirus

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 DOLFIJN
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 8.00 uur 

tot 20.00 uur
• zaterdag van 8.00 uur 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 8.00 uur 

tot 16.00 uur
• donderdag ook van 8.00 uur 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 kunt u 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 uur tot 8.00 uur
’s morgens
Van vrijdag 18.00 uur tot 
maandagochtend 8.00
uur (en op feestdagen)

Wachtdienst apothekers
tel. 0900 10 500
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. 0471 29 33 87
Danny tel. 0483 24 46 60
tel. 0471 29 33 87

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 05 oktober 2020,
maandag 02 november 2020 
en woensdag 11 november 2020



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

PATRICK ASSELMAN
schepen

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

Patrick.asselman@liedekerke.be
tel. 0477 49 27 16

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

JOHNNY VAN DROOGENBROECK
schepen

Sport, recreatie, 
jeugd,
onderwijs en 
ontwikkelings-
samenwerking
Spreekuur elke 
donderdag
van 18.00 uur tot 
19.00 uur

of na afspraak
Johnny.vandroogenbroeck@
liedekerke.be
tel. 0479 33 07 41

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

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

Colofon
# 1770
\ Informatietijdschrift van het 

gemeentebestuur Liedekerke

\ Nr. 16
\ 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
Jacky Delcour & medewerkers van 
gemeente en OCMW

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

Druk & layout
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 december 2020. Gelieve teksten 
voor 15 november 2020 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 UiTdatabank.
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

Ter nagedachtenis van Wies borre 
° 01/11/1949 - + 08/07/2020

Likert

Vrij als een vogel onderaan de heuvel hou ik halt,

naast de wal bij ’t kasteel met een vaandel in de hand,

wachtend op de graaf die achter kantelen in metalen

harnas opduikt en het voetvolk naar de warande stuurt,

bergop van de beek naar de kerk, lonkend naar de

kraaien op de akkers

Wat ben ik gegroeid na al die jaren, in al die eeuwen

 – bouwend als Aeneas aan mijn stad,

op dezelfde grond, met dezelfde hunker,

met dezelfde pijn – dat lied dat binnenin zingt en

niet afgeven wil. Rondtrekkend tussen je koren,

je grond mijn kinderdroom in mijn vezels ingebakken,

jou wil ik niet kwijt.
© Foto Ann


