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Beste inwoners,

EINDELIJK! Het is niet enkel de slogan voor het nieuwe cultuurseizoen 

dat na een zware coronacrisis terug de deuren mag openzwaaien. Nee, 

eindelijk, na een jaar rust, krijgen we ook opnieuw een kermisweekend. 

Het zal misschien nog niet als vanouds zijn – en volgens de op 

dat moment geldende regels – maar er is wel opnieuw ruimte voor 

ontmoeting, ontspanning en plezier. Op vrijdagavond 1 oktober wordt het 

Rita Deneveplein eerst plechtig ingehuldigd, waarna je met de kinderen 

kan genieten van de Happy Opening of de beentjes kan losschudden op 

Kermis de Kikker. Op zaterdag staat de jaarmarkt en een bezoek aan de 

Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten op het programma. 

De beentjes loslópen doe je op zondagochtend tijdens de Anti-Katerloop. 

Is dat net iets te veel van het goede, dan kan je ook wakker worden op de 

tonen van het aperitiefconcert ‘Astor meets Brel’. Het belooft een intense 

beleving te worden, met muziek die je raakt in elke vezel. De kermis 

wordt op maandag traditiegetrouw afgesloten met een – diervriendelijk – 

vuurwerk, opgedragen aan onze voormalige foormeester, Jacky Delcour. 

Het nieuwe cultuurseizoen wordt op zaterdag 18 september afgetrapt 

door niemand minder dan Johan Verminnen, die naar aanleiding van 

zijn 70ste verjaardag een aantal concerten geeft met tal van klassiekers 

uit zijn rijkgevulde repertoire. En er staan nog enkele andere ronkende 

namen in GC Warande dit seizoen, zoals Annemie Struyf, William Boeva 

en Erik Van Looy. Alle gezinsvoorstellingen, workshops, lezingen en 

nog vele andere mogelijkheden zijn terug te vinden in de gloednieuwe 

seizoensbrochure. Het is duidelijk dat Liedekerke doet ontmoeten! 

Ten slotte willen we toch ook nog even terugblikken op de coronaperiode 

die nu hopelijk bijna achter de rug is. Volgens de laatste cijfers liet 86,80 % 

van alle Liedekerkse volwassenen zich volledig vaccineren. Een cijfer 

waar we terecht trots op mogen zijn. Dit overtreft ruimschoots de 70 % 

die vooropgezet werden om groepsimmuniteit te bekomen. Ook de helft 

van onze 12-plussers kreeg intussen een spuitje, hier kunnen we jullie 

enkel maar uit de grond van ons hart voor danken. Mede dankzij jullie 

allemaal kan het leven weer hervatten, kunnen we weer samen dingen 

ondernemen. Desalniettemin wil ik ook iedereen die zich nog niet heeft 

laten vaccineren oproepen om dit alsnog te doen, zodat we hopelijk snel 

terug kunnen naar het leven van voor corona.

Met vriendelijke groeten,

Steven Van Linthout
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Ezelsoor Ontmoet de kunstenaars van het insecten-

kaftpapier! Zij ontwierpen dit prachtige papier 

tijdens hun lessen in de Academie Beeldende en 

Audiovisuele Kunsten. Wat een leuke samen-

werking! Het zoemde overigens van de kaftende 

kindjes en ouders tijdens onze boekenkaftdag. 

#ezelsoor

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!

Taal in TARL

Tijdens de week van 19 tot 23 juli vond Taal 

in TARL plaats in Liedekerke. De kinderen 

oefenden hun Nederlands op een speelse 

manier.

1770Zomert 

260 blije gezichten op onze beleefwandeling ‘1770 

ZOMERT’! Merci Liedekerke en merci zon!
Lees-hotspots
Deze leesbeesten (in spe) genoten van een voorlees-
moment met de verhalenbakfiets in de bibtuin. Dat 
smaakt naar meer… Lees er alles over op pagina 34.

Zomerschool

Ons taalkamp duurde twee weekjes tijdens de 

zomervakantie. We zongen, dansten, speelden en 

oefenden vooral de Nederlandse taal.

VakantiekampenOpnieuw een hele zomer gevuld met  

lachende gezichten op onze Vakantie-

kampen!
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NIEUWSBedankt aan onze 
chauffeurs van de Minder 
Mobielen Centrale!
Begin 2020 werd in onze gemeente een Minder 
Mobielen Centrale (MMC) opgericht met als 
doel het vervoer van minder mobiele inwoners 
die niet rolstoelgebonden zijn mogelijk te 
maken en hen zo aan het maatschappelijk 
leven te laten deelnemen. Niemand had echter 
kunnen denken dat dit vervoer meer dan 
ooit nodig zou zijn om onze minder mobiele 
inwoners tijdens de coronacrisis naar het 
vaccinatiecentrum te brengen.

Ondertussen telt ons bestand 16 vrijwilligers 
die wij heel erg willen bedanken voor 
hun inzet en bereidwilligheid! In totaal 
werden er door deze vrijwilligers al 55 ritten 
uitgevoerd, voornamelijk in het kader van de 
vaccinatiecampagne.

Maar ook na corona blijft ons MMC bestaan! 
Rij je graag met de wagen, heb je een eigen 
wagen en help je daarmee graag een inwoner 
van onze gemeente, dan ben jij de persoon 
die we zoeken! Er is een vergoeding voorzien 
voor elke kilometer die je rijdt en bovendien 
is er een omniumverzekering voorzien. Wil 
je zelf rijden, ken je mensen die dat graag 
willen doen of wil je meer informatie?  
Neem dan contact op met de gemeente via 
mobiliteit@liedekerke.be.

Ben jij minder goed te been en wil je een 
uitstap maken naar de winkel, de bibliotheek, 
een optreden, een restaurant, naar vrienden, 
familie, de kapper, de tandarts, de dokter …? 
Contacteer ons op 053 64 55 28 of  
mmc@liedekerke.be om een rit aan te vragen 
en wij zoeken een chauffeur voor jou!

Meer info:
https://www.liedekerke.be/menu/wegen-en-
verkeer/mobiliteit-en-parkeren/toegankelijkheid 
 

Laat griep deze winter  
in de kou staan
Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend 
gezelschap met zich mee: griep. Gemiddeld 
wordt één op de tien mensen ermee besmet. 
Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, 
maar bij sommigen kan griep ernstige 
gevolgen hebben. Elk jaar sterven ook 
honderden mensen aan de gevolgen ervan.
Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep 
en vooral de gevolgen ervan te beschermen. 
Ben je gevaccineerd, dan is de kans dat je 
griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch griep, dan 
word je met een vaccinatie 
minder ziek en is de kans 
op complicaties, zoals een 
longontsteking, veel kleiner.

Griepvaccinatie: extra 
belangrijk in coronatijden
Nu het coronavirus 
nog altijd circuleert, 
is griepvaccinatie - 
en voor sommigen 
pneumokokkenvaccinatie - meer dan ooit 
belangrijk. Dankzij vaccinatie is er minder 
kans dat je naar de huisarts moet of in het 
ziekenhuis belandt met complicaties door 
griep.   
 
Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek? 
Bescherm jezelf: laat je vaccineren! Zo help je 
jezelf én de zorgverleners.

Meer info:
raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op  
www.griepvaccinatie.be.

LAAT GRIEP  
DEZE WINTER 
IN DE KOU 
STAAN
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Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek?  
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.

LAATJEVACCINEREN.BE

AGENTSCHAP  
ZORG & GEZONDHEID
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Inhaalmoment voor wie  
(2de) vaccin heeft gemist

Heb je je tweede vaccindosis gemist en wil 
je die graag nog inhalen, dan kan je een mail 
sturen naar vaccinatie@affligem.be met 
vermelding van je telefoon nummer, zodat 
het callcenter jou kan contacteren voor  
een nieuwe afspraak. 

Voor een vaccin dat twee dosissen vereist, 
zorgt de tweede dosis voor een verdere 
verhoging van de beschermingsgraad die 
een eerste dosis van een vaccin al biedt. 
Daarnaast houdt de bescherming ook langer 
aan. Zeker voor de bescherming tegen 
bepaalde virusvarianten, zoals de ‘Delta’-
variant, is die tweede dosis heel belangrijk 
om de beschermingsgraad voldoende hoog te 
krijgen en te houden.  

Je tweede dosis later krijgen 
dan de voorziene periode, 
biedt een optimalere en 
veiligere bescherming dan 
je tweede dosis niet meer 
krijgen. 

Ook wie nog geen vaccin 
heeft gekregen, kan alsnog 
een afspraak krijgen door 
een mailtje te sturen naar 
vaccinatie@affligem.be.

Nieuws uit het 
vaccinatiecentrum
Ministers bezoeken 
vaccinatiecentrum Affligem

Op 8 juli kreeg het vaccinatiecentrum in 
Affligem bezoek van Vlaams minister-
president Jan Jambon en minister van 
Welzijn Wouter Beke. Zij werden vergezeld 
door de administrateur-generaal van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid, Dirk Dewolf. 

Met hun bezoek wilden ze alle vrijwilligers 
van alle vaccinatiecentra in Vlaanderen 
in de bloemetjes zetten. Zij zorgen immers 
mee voor een warme, hartelijke sfeer in de 
vaccinatiecentra. 

Sarah en Luc namen symbolisch de bloemen 
in ontvangst namens het voltallige team van 
medewerkers.
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Wist je datjes

• Op 8 juli werd de 25 000ste prik gezet.
• In ons vaccinatiecentrum hebben we een 

vrijwilligerspoule van 416 inwoners:
- 42 artsen
- 203 vrijwilligers (burgers)
- 171 verpleegkundigen/medische/farmacologische 

profielen
• Er is een vast team aan de slag dat bijna elke 

vaccinatiedag aanwezig is geweest gedurende de 
periode van februari tot nu.

Mede dankzij hun aanwezigheid is het voor 
vrijwilligers fijn “thuiskomen” in het centrum met 
telkens dezelfde bekende gezichten.
Alle inwoners ouder dan 12 jaar zijn deze zomer 
uitgenodigd voor hun vaccinatie. Reden genoeg dus 
voor een applaus en dikke DANKJEWEL aan alle 
helpende handen in ons centrum!

Laatste cijfers
Update: intussen kregen 10 295 (van de 11 633 in te 
enten inwoners, ouder dan 12 jaar) minstens hun 
eerste coronavaccin. Dit staat gelijk aan 88,50 %. Van 
de bevolking boven de 12 jaar zijn 9 916 inwoners 
reeds volledig gevaccineerd.

Op 8 juli werd de  
25 000ste prik  

gezet.

 

In ons 
vaccinatiecentrum 

hebben we een 
vrijwilligerspoule  
van 416 inwoners

10 295 inwoners 
kregen minstens hun 
eerste coronavaccin.  
Dit staat gelijk aan  

88,50 %*.

Eerste coronavaccin 
gekregen: 86,95%

*cijfers op 2 september 2021
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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

SOCIAAL 

HUIS

Schoolkansenpas 
Het Sociaal Huis verleent aan gezinnen 
in Liedekerke met een verhoogde 
tegemoetkoming, die in collectieve 
schuldenregeling zitten 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 of 
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  
(tijdens de openingsuren) of op 
www.liedekerke.be/schoolkansenpas.  
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Schooltoelage voor 
kleuter-, lager en 
secundair onderwijs 
(vroegere studietoelage)
Kinderen vanaf 3 jaar die kleuter-, lager 
of secundair onderwijs volgen, kunnen 
rekenen op een jaarlijkse schooltoelage 
als het gezinsinkomen voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde. Het gezin ontvangt 
de schooltoelage automatisch via de 
uitbetaler van het Groeipakket tussen 
september en december. Heb je de toelage 
in januari nog steeds niet ontvangen? Dan 
neem je best contact op met de uitbetaler 
van het Groeipakket. Let op, de leerling 
moet voldoende aanwezig zijn in de lessen 
en voltijds les volgen aan een erkende 
onderwijsinstelling. 

Schoolbonus  
(vroegere schoolpremie)
De schoolbonus wordt elk jaar in augustus 
betaald voor elk kind dat in juli recht had 
op een Groeipakket. De schoolbonus is een 
duwtje in de rug bij de start van het nieuwe 
schooljaar. Ook kinderen die nog niet naar 
school gaan, krijgen de schoolbonus als 
ondersteuning in de opvoedingskosten. Elk 
gezin krijgt de schoolbonus automatisch, je 
hoeft dus niets te doen. Het bedrag van de 
schoolbonus hangt af van de leeftijd van 
het kind. Meer informatie hierover kan je 
terugvinden op https://www.groeipakket.be/
Tegemoetkomingen/Schoolbonus

Vrijetijdskompas
Alle gezinnen die recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming, in 
collectieve schuldenregeling zitten of een 
behartenswaardige situatie hebben (na 
sociaal onderzoek door een maatschappelijk 
assistent), hebben recht op een 
vrijetijdskompas. 

De vrijetijdskompas geeft recht 
op een korting op verschillende 
vrijetijdsactiviteiten in de gemeente 
Liedekerke. Er is één vrijetijdskompas 
voor alle gezinsleden. De vrijetijdskompas 
is steeds geldig van 1 september t.e.m. 31 
augustus. Je dient je aanvraag elk schooljaar 
opnieuw te doen. 

Een vrijetijdskompas kan je aanvragen bij 
het Sociaal Huis (Opperstraat 33). Je kan 
het aanvraagformulier ook terug vinden op 
www.liedekerke.be/vrijetijdskompas. Voor 
meer info kan je terecht op socialezaken@
liedekerke.be of 053 64 55 51.
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Studietoelage  
hoger onderwijs
Gezinnen met beperkte inkomsten en 
schoolgaande kinderen in het hoger 
onderwijs kunnen jaarlijks een studietoelage 
aanvragen. Dit moet steeds gebeuren  
vóór 1 juni van het lopende schooljaar. De 
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 het digitaal  
loket school- en studietoelagen:  
https://www.studietoelagen.be/digitaal-loket. 
Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact 
op met het Sociaal Huis, Opperstraat 33, via 
053 64 55 51 of socialezaken@liedekerke.be

Happy Opening kermis
Vorig jaar zagen we onze jaarlijkse kermis 
jammer genoeg in het water vallen door 
COVID-19, maar op 1 oktober 2021 is het 
eindelijk nog eens zover. Dan kleuren 
de draaimolens, botsauto’ s en andere 
kermiskramen opnieuw onze Opperstraat 
en vult de heerlijke geur van smoutebollen 
onze neusgaten. Onze gemeente streeft er 
naar om iedereen te laten delen in dit plezier. 
Daarom kan iedereen tot en met 18 jaar met 
een vrijetijdskompas vanaf 15 tot en met 30 
september 2021 aan de balie van het Sociaal 
Huis een bonnetjespakket kopen voor 5 euro 
voor de Happy Opening op 1 oktober van 
18.00 tot 20.00 uur. Dit pakketje heeft een 
waarde van 15 euro en elk bonnetje is 1 euro 
waard, te gebruiken bij de deelnemende 
kermiskramen. Het Sociaal Huis is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 08.30 
tot 12.00 uur, op woensdag ook van 14.00 tot 
16.00 uur en op donderdag ook van 17.30 tot 
20.00 uur.
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Week van de Kinderbegeleider
Op 12 oktober start de Week van de Kinderbegeleider. Deze week is er 
om iedereen die bij kinderopvang betrokken is, in de bloemetjes te 
zetten. Kinderopvang is een belangrijke hoeksteen in de ontwikkeling 
en groei van onze kinderen. Wij roepen jullie daarom graag op om op 
onze Facebookpagina een leuke foto of een fijn complimentje te delen 
om jouw kinderopvang eens extra in de kijker te zetten. Wie niet zo’n 
fan is van sociale media, kan ook rechtstreeks aan de kinderopvang 
een complimentje of een kleine attentie bezorgen. Samen laten wij hen 
weten dat zij mee het verschil maken! 

Maantje Liedekerke 
(buitenschoolse 
kinderopvang)
Waarom is kinderopvang voor jou belangrijk?
Nancy: De kinderen kunnen zich op sociaal 
vlak bij ons ontplooien.
Jonas: Kinderopvang is belangrijk zodat 
kinderen een plaats hebben voor en na school 
waar ze terecht kunnen om plezier te maken, 
verschillende activiteiten te doen en om zich 
verder te ontwikkelen.
Rozelien: Ik vind het belangrijk dat een 

kind zich sociaal kan 
ontwikkelen door samen 
met andere kinderen en 
met de begeleiders op 
een leuke en creatieve 
manier om te gaan. 
Evie: Kinderopvang 
is een belangrijke 
schakel tussen thuis 
en school, deze zorgt 
ervoor dat kinderen in 

een huiselijke sfeer worden opgevangen op 
de momenten waarop ouders aan het werk 
zijn. In de opvang kunnen kinderen zich op 
verschillende manieren ontplooien.

PAVOK  
(kinderopvang) 
Waarom is kinderopvang voor jou 
belangrijk?
Gedurende de eerste 3 levensjaren 
van een kind zijn de ouders, 
als eerste opvoeder, en de 
onthaalouder, partners in de 
opvoeding en ontwikkeling. 

We geloven in de ontwikkelings-
mogelijkheden van elk kind. We 
zijn er van overtuigd dat deze 
eerste levensjaren een belangrijk 
fundament leggen in de verdere 
ontplooiing van elk kind.
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LOK zoekt leden!
Gaat jouw (klein)kind naar de kinderopvang 
in Liedekerke of heb je een grote affiniteit 
met kinderen? Ben je betrokken bij de 
kinderopvangsector of het welzijn van 
kinderen in Liedekerke? Heb je interesse om 
deel te nemen aan een lokale adviesraad? 
Dan is toetreden tot het Lokaal Overleg 
Kinderopvang beslist iets voor jou! 

Wat is het LOK?
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is 
een gemeentelijke adviesraad die iedereen 
in Liedekerke samenbrengt die bezig is met 
de opvang en opvoeding van jonge kinderen 
(0-12 jaar). We gaan in dialoog over de nieuwe 
regelgeving inzake kinderopvang, het welzijn 
van kinderen, de nood aan kinderopvang en 
mogelijke oplossingen, het Huis van het Kind 
en zoveel meer. 

Het LOK neemt verschillende opdrachten op:
• Advies uitbrengen over alle 

aangelegenheden die betrekking hebben op 
kinderopvang

• Activiteiten en initiatieven inzake 
kinderopvang en welzijn van kinderen 
stimuleren

• Overleg en samenwerking tot stand 
brengen tussen de verschillende 
betrokkenen

• Mee vorm geven aan een lokaal loket 
kinderopvang en een Huis van het Kind

Voor wie?
Je kan lid worden als:
• gebruiker van de kinderopvang
• lokale actor
• ambtenaar of politiek afgevaardigde  

van het lokaal bestuur 

Wij komen 1 tot 2 keer per jaar samen in 
de vergaderzaal van het Sociaal Huis te 
Liedekerke.

Interesse? Laat ons zeker iets weten!
Sociaal Huis Liedekerke
Opperstraat 33
053 64 55 51
huisvanhetkind@liedekerke.be

Lezingen  
Huis van het Kind 
Het Huis van het Kind Liedekerke is een 
samenwerkingsverband tussen verschillende 
organisaties in Liedekerke die gezinnen zo 
goed mogelijk willen ondersteunen op het vlak 
van opvoeding, gezondheid en ontwikkeling 
van de kinderen vanaf de zwangerschap tot 
en met 21 jaar. Zoek je informatie als ouder?  
Zoek je steun? Contacteer ons op 
huisvanhetkind@liedekerke.be of 053 64 55 
51. Voor het komende schooljaar heeft het 
Huis van het Kind Liedekerke heel wat leuks 
en interessants voor jou in petto. Noteer deze 
data alvast in jouw agenda. Wij hopen jou te 
verwelkomen op één van onze activiteiten. 
Heb je zelf een tof idee voor een activiteit 
of actie of merk je een grote nood aan een 
bepaald aanbod? Aarzel niet om het met ons 
te delen. 



13
#1770

13
#1770

Ben ik dan een slechte mama? 
Patsy Kerkhofs
• DONDERDAG 11.11.2021 om 20.00 uur in het 

Vrijetijdshuis
• Ervaar aan de hand van het verhaal van 

Patsy Kerkhofs dat je niet alleen staat in de 
zoektocht naar aan handleiding als ouder

• basis € 5 / abo € 4 / vrijetijdskompas € 1,50

Positief opvoeden 
Pascale Bruynseels, gezinscoach
• DONDERDAG 18.11.2021 om 20.00 uur in het 

Vrijetijdshuis
• Luister naar de praktische tips (geen zware 

theorieën) van de Gezinsbond over positief 
opvoeden en open communicatie met jouw 
kinderen

• gratis

Bewust digitaal opvoeden 
Matthias Dewilde – Gamechangers
• WOENSDAG 12.01.2022 om 20.00 uur in het 

Vrijetijdshuis
• Pluis samen met Gamechangers uit hoe je 

jouw kind kan bijstaan in een evenwicht 
tussen een online en offline leven

• basis € 5 / abo € 4 / vrijetijdskompas € 1,50

Workshop interactief voorlezen 
Linc vzw
• ZATERDAG 12.03.2022 om 15.00 uur in het 

Vrijetijdshuis
• Dompel je samen met jouw kind 

of kleinkind onder in de wondere 
voorleeswereld van vzw Linc

• basis € 5 / abo € 4 / vrijetijdskompas € 1,50

Kinderspel 
speeldag voor jonge gezinnen
• ZONDAG 15.05.2022 om 09.00 uur in BOKAAL
• Kom naar onze leuke speeldag voor 

ouder en baby/peuter/kleuter met allerlei 
workshops en randanimatie

• gratis

Lou gaat naar school 
Anja Copejans & Nathalie Segers
• ZONDAG 19.06.2022 om 10.00 in het 

Vrijetijdshuis
• Ontdek deze leuke workshop voor ouder en 

peuter/kleuter met als doel het naar school 
gaan vlotter te maken van bij de start

• basis € 5 / abo € 4 / vrijetijdskompas € 1,50
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Extra steun voor 
kwetsbare jongeren en 
studenten getroffen door 
COVID-19
Woon je in Liedekerke, ben je tussen 18 en 
25 jaar oud en kreeg je het door COVID-19 
financieel moeilijk? Verloor je jouw 
(studenten)job of vind je moeilijk werk? Heb 
je extra kosten door het afstandsonderwijs? 
Kennen jouw ouders financiële problemen?
Vraag dan een extra steun aan via het 
Sociaal Huis vóór 15 november 2021  
via ons aanvraagformulier op  
www.liedekerke.be/covidsteunjongeren.  
Je kan het aanvraagformulier per post 
opsturen, binnen brengen bij het Sociaal Huis 
tijdens onze openingsuren (Opperstraat 33) of 
versturen via e-mail naar  
socialezaken@liedekerke.be. 

Vragen? 
Bel naar 053 64 55 51 of mail naar 
socialezaken@liedekerke.be. Wij staan voor 
jou klaar!

Extra steun voor 
kwetsbare personen 
getroffen door  
COVID-19
Woon je in Liedekerke, ben je minstens 18 jaar 
oud en kreeg je het door COVID-19 financieel 
moeilijk? Verloor je jouw job of vind je 
moeilijk werk? Daalden jouw inkomsten door 
technische werkloosheid en zijn bepaalde 
facturen nu moeilijk te betalen? Heb je extra 
kosten voor psychologische hulp? Ging je failliet?
Vraag dan een extra steun aan via het 
Sociaal Huis vóór 15 november 2021  
via ons aanvraagformulier op  
www.liedekerke.be/covidsteunjongeren.  
Je kan het aanvraagformulier per post 
opsturen, binnen brengen bij het Sociaal Huis 
tijdens onze openingsuren (Opperstraat 33) of 
versturen via e-mail naar  
socialezaken@liedekerke.be. 

Vragen? 
Bel naar 053 64 55 51 of mail naar 
socialezaken@liedekerke.be. Wij staan voor 
jou klaar!
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SAMEN

LEVEN
Praten in 
Wil jij Nederlands oefenen? Wij doen mee!

De bib is dé perfecte plek om de Nederlandse 
taal te oefenen en nieuwe mensen te 
leren kennen. Je leert van elkaar en deelt 
ervaringen.

Heb je vragen rond de lessen Nederlands 
of hoe je Nederlands in onze gemeente kan 
oefenen? Ben jij nieuw in onze gemeente 
en heb je vragen rond vrije tijd, afval of iets 
anders? Dan helpen we je graag met een 
onthaalgesprek!

Meer info:
Irky Verhulst
0470 26 47 09
welkom@liedekerke.be

Vanaf 13 september,  
op maandagen  
van 09.00 tot 11.00 uur 
in de biblio theek (niet 
tijdens schoolvakanties).
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Dag van  
de Jeugdbeweging
Meer dan 285 000 jongeren gaan elke week 
naar hun jeugdbeweging. Ze brengen er hun 
vrije tijd door en maken er vrienden voor het 
leven. En dat willen we met deze feestdag 
vieren! Jeugdbewegingen bieden het hele 
jaar rond aan kinderen en jongeren, een 
werking aan waarbij spel, groep, groei en 
ontplooiing centraal staan. Je doet er heel 
wat ervaring op, die je je hele leven blijft 
meedragen. Een jeugdbeweging is niet alleen 
vóór jeugd, maar ook door jeugd!

Op de Dag van de Jeugdbeweging willen we 
de vele leiding die ons land telt bedanken 
voor hun vrijwillige inzet, het hele jaar door! 
We doen dit door als jeugdbewegingen 
gezamenlijk naar buiten te komen. Op 
22 oktober kleuren we het land in met 
onze jeugdbewegingshemden, T-shirts en 
sjaaltjes. Ben jij bij een jeugdbeweging? 
Draag je kleuren dan trots op deze dag!

JEUGD

Huiswerkbegeleiders gezocht!
In september 2019 is vzw Alain Moloto 
gestart met huiswerkbegeleiding in alle 
Liedekerkse basisscholen. De begeleiding, 
met de steun van lokaal bestuur 
Liedekerke en de scholen, helpt kinderen 
met leerproblemen naschools met hun 
taken, huiswerk, educatief spelen, enz. 
Dit project wordt mogelijk gemaakt door 
vrijwilligers en nauwgezet opgevolgd 
door de zorgleerkrachten van elke lagere 
school.

Voor dit mooie initiatief zoeken we nog 
vrijwilligers om het team te versterken.
Heb je interesse? Aarzel dan niet en 
contacteer coördinator Claude Mahau  
op 0485 22 38 75 of mail naar  
claude.mahau@hotmail.com voor meer 
informatie.
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Sinttocht  
(en livestream)
Op 5 december maakt Sinterklaas tijd om 
samen met z’n pieten een tocht van 25 km  
te maken langs ongeveer 45 straten 
in Liedekerke (deze worden later nog 
bekendgemaakt via flyers en op de FB-
pagina). Zo kunnen alle kinderen toch 
even zwaaien vanop de stoep, vanuit het 
deurgat of van achter het raam. De sint doet 
zijn best om zoveel mogelijk kinderen te 
bezoeken, maar zal niet in elke straat kunnen 
langskomen. 

Komt Sinterklaas niet langs jouw deur, geen 
nood! We doen ons best om de tocht te filmen 
zodat jullie de livestream kunnen volgen. De 
sinttocht start om 09.00 uur, zorg dus dat je 
op tijd wakker bent!

Vanaf maandag 15 november kan je je 
prachtige tekeningen en leuke brieven voor 
de sint in de sinterklaaspostbus komen 
steken aan het vrijetijdshuis.

Kerstshow en 
speelgoedswishing
HO HO HO! Op zaterdag 18 december 
dompelen we GC Warande helemaal onder 
in de kerstsfeer. Niemand minder dan 
Papa Chico, dé beste en gekste clown van 
Vlaanderen, komt de kerstman verwelkomen. 
Hopelijk brengt hij de lieve oude man niet te 
veel van de wijs met zijn zotte streken! 

Intussen kan je ook komen snuisteren op 
onze speelgoedswishing: een ruilbeurs 
voor speelgoed. In ruil voor jouw (vooraf!) 
binnengebracht speelgoed kan je een 
ander tweedehandsspeeltje mee naar huis 
nemen. Speel(goed)plezier verzekerd! 
Binnenbrengen van speelgoed kan van  
10 november tot en met 2 december in het 
vrijetijdshuis.

Start kerstshow: 15.00 uur 
Prijs: basis € 7 / abo € 5
Start speelgoedswishing: 13.30 uur 
Prijs: gratis
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Aftrap tienerwerking
Een plaats nodig om gezellig af te spreken 
met vrienden? Wekelijks (en dit het hele 
schooljaar lang) zijn jongeren van 12 
tot 16 jaar welkom in JH Den Bokal op 
woensdagnamiddag tussen 12.00 en 18.30 
uur! Chillen? Muziek afspelen? Filmpje 
kijken? TikToks maken? Leuke workshops 
volgen? Of nog iets anders ... Dat mag jij 
meebepalen! Op woensdag 22 september zet 
het jeugdhuis in BOKAAL zijn deuren open 
voor tieners. Benieuwd? Stuur een berichtje 
op Instagram of Facebook naar Jeugd 
Liedekerke of kom gewoon langs en pak je 
vrienden mee!

Jeugdraad
Laat je stem horen voor de jeugd! Wil jij iets 
veranderen voor de Liedekerkse jongeren? Of 
heb je een idee of probleem waar we samen 
mee aan de slag kunnen? In september 
maakt de jeugdraad zijn comeback.  
Wil je meer info of heb je interesse?  
Stuur een berichtje (Facebook of Instagram 
van Jeugd Liedekerke) of een mailtje  
(jeugd@liedekerke.be), jeugdcoördinator Nina 
geeft graag meer uitleg!

Halloweentocht
Trick or treat! Je weet wat dat betekent: 
Halloween komt er binnenkort aan. Griezelen, 
sidderen en beven. Laat dit horrorfeest niet 
aan je voorbijgaan en doe op vrijdag  
29 oktober een van de halloweentochten in 
Liedekerke. Als je durft tenminste!

Er zullen verschillende routes uitgestippeld 
worden in samenwerking met de Liedekerkse 
scholen zodat kleuters, kinderen en jongeren 
allemaal een uitdagende, griezelige tocht 
voor de boeg hebben.

start aan BOKAAL
doorlopend vanaf 18.00 uur
gratis
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Vrijwilligers gezocht 
In de regio TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal 
en Liedekerke) zijn Tumult vzw en PIN 
vzw op zoek naar nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers die de regio en haar 
organisaties goed kennen.

• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je bent dynamisch.
• Je wil graag kinderen en jongeren aan een 

hobby helpen.
• Je bent in Vlaanderen (bij voorkeur regio 

TARL) opgegroeid en weet “veel” over vrije tijd. 
• Of je hebt ook de ervaring om nieuw te 

zijn in België, maar vond je plek en kent 
intussen goed Nederlands. 

Voldoe je aan de meeste van deze criteria 
en voel je het al kriebelen om het verschil te 
maken voor nieuwe kinderen in deze buurt? 
Check dan de site en neem contact op met 
Sverre. 

www.navigateyouth.be
sverre@tumult.be 
0468 29 16 91

DIGITALE DAG
VAN DE
VRIJWILLIGER
Neem deel aan inspirerende workshops!
Smartphonefotografie, vrijwilligers werven en
motiveren, of liever een workshop Canva? Er is
voor ieder wat wils. Zet 16 oktober alvast in je
agenda! 

16 oktober 2021
10u - 13u

Ism Avansa Halle-Vilvoorde en Cultuurregio PZ. 

De gemeenten Affligem, Dilbeek, Herne, Lennik, Liedekerke,

Pepingen, Roosdaal en Ternat organiseren een

Geschikt voor alle vrijwilligers.

Deelname is gratis  
Inclusief leuke goodiebag om  
jouw engagement te boosten.
 
Inschrijven via:  
https://cultuurregiopz.be/digitale-
inspiratiedag-voor-vrijwilligers/
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MILIEU

Aangelijnd  
staat netjes
Een wandeling in de vrije natuur met je 
trouwe viervoeter doet deugd. Het is gezond 
en goed voor de conditie, voor jou en je hond. 
Maar aangelijnd staat netjes. Niet alleen 
omdat het moet, maar ook omdat je er de 
natuur, andere wandelaars en je hond zelf 
mee beschermt. 

1. Hou je hond gezond
Het is helemaal niet zo veilig voor je trouwe 
vriend in de vrije natuur. Een andere hond, 
een opgeschrikt paard of een aanstormend 
everzwijn kunnen je hond verwonden. Maar 
je viervoeter kan ook afdwalen of achter een 
dier aanlopen en zo op de autoweg aan de 
rand van het bos terechtkomen. Bovendien 
maken loslopende honden meer kans op een 
ziekte of ongewenste passagiers, zoals teken.

2. Bescherm de natuur
Elk jaar sterven er dieren omdat ze gebeten 
worden door een loslopende hond. Maar 
een hond hoeft niet te bijten om een dier te 
doden. Een geurspoor op een jong ree, konijn, 
vogel of ander dier, kan voldoende zijn om 
verstoten te worden door de ouders.

3. Hou het veilig voor iedereen
Een onbekende hond die op je afloopt, is 
beangstigend. En hoe lief je hond ook is, 
een dier is in de vrije natuur nooit volledig 
betrouwbaar. Je hond kan opgeschrikt 
worden en angstig reageren, blaffen of 
erger. Bijtincidenten gebeuren vaker dan je 
misschien wel denkt. 

Waar kan het zonder lijn?
In de hondenloopzone. Dit is een 
omheinde, openbare groenzone waar 
honden kunnen rennen, 
spelen en ravotten met 
andere honden onder 
toezicht van hun baasje, 
zodat die kan ingrijpen 
als het spelen uit de hand 
loopt. De inrichting van 
een hondenloopzone 
of hondenloopweide 
is een bevoegdheid 
van je gemeente of 
stad. Maar ook het 
Agentschap Natuur en 
Bos legde in meer dan 
veertig natuurgebieden 
hondenlosloopzones aan. Je vindt een 
overzicht op  
www.natuurenbos.be/hondenzones.

4. De wet
Het staat in vrijwel elk gemeentelijk 
politiereglement: honden horen aan de 
leiband op het openbaar domein. Voor de 
jacht kan er wel een uitzondering worden 
toegestaan op deze aanlijnverplichting. 
Daarnaast is er ook de Vlaamse regelgeving 
rond natuur- en bosbehoud die duidelijk stelt 
dat honden in bossen en natuurgebieden 
altijd aan de leiband moeten worden 
gehouden. Je riskeert een boete als je dat niet 
doet.
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Word jij een Mooimaker 
voor een propere buurt?
Wil je je inzetten om jouw buurt proper 
te houden en zwerfvuil te rapen? Of wil 
je met jouw vriendenkring of vereniging 
een opruimactie organiseren? Het 
gemeentebestuur ondersteunt jou hierbij 
en voorziet o.a. grijpers, handschoenen, 
fluovestjes en vuilniszakken. 
Hoe neem je deel? Registreer jouw gebied of 
opruimactie via https://mooimakers.be/ 
wat-kan-jij-doen. Het opruimmateriaal 
vraag je aan via de Mooimakersclaim 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 coronatijden zeker 
rekening met de maatregelen omtrent 
veiligheid tijdens zwerfvuilinzamelingen: 
https://mooimakers.be/coronavirus.  

De peuk,  
een ramp voor het milieu
Wist je dat één peuk 500 liter drinkwater 
kan vervuilen? Een roker die zijn peuk op 
de grond of in een rioolputje gooit, is zich 
daar waarschijnlijk niet van bewust. Hoewel 
peuken klein zijn, zorgen ze voor heel wat 
opruimellende en milieuschade. We reiken 
rokers daarom een alternatief aan: de 
hermetisch afsluitbare pocketasbakjes. Deze 
kunnen op het gemeentehuis afgehaald 
worden, zolang de voorraad strekt. 

Meld sluikstort online 
Merk je ergens sluikstort op? Meld dit dan via 
het online meldpunt op www.liedekerke.be/
meldpunt.
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Ga mee op  
ontdekking tijdens  
de Week van het Bos!
We trappen de Week van het Bos af op 10 
oktober: een week vol natuur- en spelplezier! 
Buiten spelen maakt ons immers gezonder 
én creatiever. Trek er dus op uit, ga op 
ontdekking in het bos en de natuur om de 
hoek, en ravot er op los!  

Hou de gemeentelijke website en 
Facebookpagina in het oog voor meer info 
over de activiteiten die in Liedekerkebos 
georganiseerd worden op 10 oktober i.s.m. 
het Agentschap voor Natuur en Bos! Stip 
de datum alvast aan in je agenda! Iedereen 
is welkom om te komen genieten van 
verschillende leuke activiteiten.  

De gemeenten Liedekerke en Ternat 
organiseren ook voor de lagere scholen weer 
verschillende toffe en leerrijke activiteiten 
zoals wandelingen, nestkastjes bouwen, 
sport- en klimparcours, woonwagenverhalen 
en creatieve workshops. Misschien kom je 
tijdens een wandeling in Liedekerkebos wel 
een creatie van jouw kids tegen!  

Natuur en Bos ontwikkelde ook dit jaar 
opnieuw een educatief pakket voor zowel 
kleuter- als lager onderwijs. 
 

Alle info op www.weekvanhetbos.be 

Verken Liedekerke-  
en Hertigembos 

Het Liedekerke- en Hertigembos zijn samen 
200 hectare groot en worden beheerd door 
het Agentschap voor Natuur en Bos van 
de Vlaamse overheid. Natuurliefhebbers 
kunnen het mooie bosgebied verkennen via 
verschillende wandelpaden en genieten van 
de rust. Op www.routeyou.com vind je allerlei 
wandelingen die je kan volgen. Ook minder 
mobiele mensen kunnen hier volop genieten 
dankzij het verharde pad. De bewegwijzerde 
natuurloop bestaat uit 2 lussen en is dan 
weer interessant om al sportend dit mooie 
bosgebied te ontdekken. Onderweg kan 
je makkelijk van het ene parcours op het 
andere overgaan om een langere afstand te 
lopen of te wandelen. 

De uitgebreide speelfaciliteiten zullen jonge 
deugnieten dan weer verrassen. Honden 
kunnen ravotten en vrij rondlopen in de 
hondenzone. En met de picknickweide erbij 
zijn alle ingrediënten aanwezig voor een 
heerlijk dagje uit. Wie weet zie je wel enkele 
bijzondere dieren zoals de kamsalamander, 
de wespendief of de hazelworm!

Meer info:  
https://www.natuurenbos.be/liedekerkebos
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Tip!
De parking aan de ingang van 
Liedekerkebos langs de Ed. Schelfhout-
straat kan soms heel druk zijn!
Geraak je er niet te voet? Overweeg dan 
een alternatief!
• Kom met de fiets! Dat bespaart 

je benzinekosten en helpt je te 
ontspannen! 

• Kom met de bus! Buslijn 355 brengt je 
tot in de Ed. Schelfhoutstraat. Stap af 
aan de halte ‘Liedekerke Radiotoren’.

• Kom je toch met de wagen? 
Parkeer dan op de parking van de 
begraafplaats aan de Populierenlaan. 
 
 

Opgewekt Pajottenland
De Provincie Vlaams-Brabant, het 
Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei, Pajopower vzw en tien Pajotse 
gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, 
Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, 
Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke) werken 
via het project Opgewekt Pajottenland 
samen aan een gedragen ruimtelijke 
visie op hernieuwbare energie, én enkele 
concrete projecten waarbij ingezet wordt 
op verbetering van de leefbaarheid en 
het versterken van de open ruimte door 
landschapszorg.

Op 24 augustus werd een Opgewekte 
babbel georganiseerd in het 
gemeentehuis, met als doel inwoners te 
informeren over het eindrapport van de 
Landschapsstudie en de eerste aanzet tot 
een Landschapsvisie 2040. Alle vragen 
en opmerkingen werden verzameld en 
meegenomen wanneer de Kerngroep de 
finale Landschapsvisie 2040 vastlegt. 

Kon je niet aanwezig zijn  
en wil je dit graag nalezen? 
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/
ruimtelijke-planning/projecten/ 
opgewekt-pajottenland 
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Samenaankoop:  
behaag je tuin met streekeigen planten

groot laten worden als je wilt) en eenstijlige 
meidoorn.

NIEUW in het aanbod: gemengde haag voor 
kleinere tuinen. Dit pakket bevat 15 plantjes 
waaronder 5 ligusters, 5 haagbeuken en 5 een-
stijlige meidoorns. Goed voor 3 à 4 meter haag.

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

Kijk op www.behaagjetuin.be voor 
het volledige aanbod van gemengde 
pakketten voor hagen, heggen, houtkanten 
en bosranden, hoogstam(fruit)bomen, 
loofbomen, knotwilgen, wilgenhutten …
De regionale landschappen van Vlaams-
Brabant garanderen je kwalitatief 
streekeigen plantgoed aan een goede prijs. 

Bestel online tussen 1 september en 15 
oktober 2021 op www.behaagjetuin.be. Het 
bestelde plantgoed wordt begin december aan 
huis geleverd door de gemeentelijke loods. 

Wens je ondersteuning en advies?  
Contacteer leen@pajot-zenne.be  
of milieu@liedekerke.be.

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

Behaag 
   je tuin

 Bestel je streekeigen plantgoed op  www.behaagjetuin.be

 
Jouw tuin, groot of klein, kan een verschil 
maken voor natuur en klimaat. Plant een 
boom, haag of klimplant en samen zorgen we 
voor meer groen aan een goede prijs. 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
Klimaatbomen zoals wintereik, winterlinde, 
Spaanse aak of haagbeuk. Dit zijn bomen 
die een langere periode van droogte kunnen 
verdragen en die veel schaduw bieden. Een 
win-win in een droge hete zomer.

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

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

Bomen die ook geschikt zijn voor kleinere 
tuinen (min. 50m2 per boom): Spaanse aak 
(hoogte 10m-12m, breedte 5-10m), knotwilg 
(vormboom, je kan ze zo groot laten worden 
als je wil - regelmatig snoeien), wilde 
lijsterbes (hoogte 8m-12m, breedte 5m-10m), 
Europese vogelkers (vormboom, je kan ze zo 
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Een rondleiding  
in het waterzuive rings-
station van Aquafin
Heb je interesse in een bezoekje aan het 
waterzuiveringsstation van Aquafin? Dat kan!

Wat moet je weten over een bezoek?
• Zowel scholen als verenigingen zijn welkom 

om de zuiveringsinstallatie te bezoeken. 
Vraag je bezoek minstens één en maximum 
drie maanden op voorhand aan. Zo is er 
voldoende tijd om een gids in te plannen.

• Een bezoek in schoolverband kan enkel 
vanaf het secundair onderwijs.

• Een bezoek start tussen 08.00 uur en 14.00 
uur en duurt ongeveer 1,5 à 2,5 uur.

• Groepen van min. 15 personen en max. 
25 personen (groepen met minder dan 15 
personen sluiten aan bij een andere groep).

• Een bezoek aan de installatie is gratis. 
Bij laattijdige annulatie (1 dag voor de 
rondleiding of de dag zelf) of een no-
show wordt een administratieve kost 
aangerekend.

Reserveren doe je via: 
https://www.aquafin.be/nl-be/scholen-
en-studenten/aanvraag-rondleiding/
rondleiding-in-liedekerke 
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Inruilen GFT-stickers  
en gele zakken
 
Heb je nog GFT-stickers en gele zakken 
over? Dan neem je vanaf 17 september 
2021 contact op met ILvA op het 
nummer 053 83 88 48 om ze ter plaatse 
in te ruilen.
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ReNUveer 
Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt 
van een woning kan tot 60 000 euro 
renteloos lenen voor een grondige 
renovatie. Daarbovenop kan iedereen 
een EPC-labelpremie tot 5 000 euro 
aanvragen om een woning met een 
slechte energieprestatie op te lappen. 

Maak je woning energiezuiniger 
en geniet naast het renteloze 
renovatiekrediet (www.energiesparen.be/
renteloos-renovatiekrediet) en de EPC-
labelpremie (www.energiesparen.be/
epc-label-premie) ook van talloze andere 
steunmaatregelen. 

4 goede redenen om je reNUvatie  
meteen aan te pakken:
1.  Meer comfort: een goed geïsoleerde 

en geventileerde woning is veel 
comfortabeler om in te leven. Zo hebt 
je minder last van vocht, je woning 
blijft koeler in de zomer en in de winter 
is het binnen heerlijk warm. 

2.  Lagere energierekening: een goed geïso-
leerde woning doet je energierekening 
fors dalen. 

3.  Goed voor het klimaat: minder 
energie verbruiken betekent 
ook minder CO

2
 uitstoten. Dat is 

belangrijk in de strijd tegen de 
klimaatopwarming. 

4.  Je woning wordt meer waard: een 
woning renoveren loont altijd. Het 
doet de waarde van je woning ook 
stijgen. 

 
Meer info:
www.energiesparen.be/reNUveer

WONEN Verplicht 
conformiteitsattest  
voor huurwoningen
Ben je eigenaar van een woning met bouw jaar 
1930 of vroeger, met een lopende huur overeen-
komst? Dan moet je op 1 januari 2022 over een 
conformiteitsattest beschikken. Het bouwjaar van je 
woning kan je opzoeken via woningpas.vlaanderen.
be. De gemeente heeft 60 dagen de tijd om het 
conformiteitsattest af te leveren, vraag het dus 
tijdig aan.

Verhuur je je woning (opnieuw) vanaf 1 januari 
2022? Dan heb je het conformiteitsattest nodig op 
het moment dat je deze te huur stelt.

TIP! 
Gebruik de woningkwaliteitswijzer (woningpas.
vlaanderen.be/web/woning kwaliteit) of de 
checklist (www.liedekerke.be/conformiteits-
attest) om je woning zelf te controleren, alvorens 
je het conformiteits onderzoek laat uitvoeren. 

De volgende gebreken komen vaak voor 
en kunnen leiden tot de weigering van het 
conformiteitsattest:
• Vochtproblemen
• Geen of een te lage borstwering / leuning aan 

venster, trap of balkon
• Gebreken aan de elektrische installatie
• Gebreken aan de verwarmingsinstallatie (CO-

gevaar door onvoldoende verluchting, slechte 
afvoer, beschadigde toestellen)

Om de inwoners uitgebreid te informeren 
organiseert de gemeente een infoavond. Deze 
zal doorgaan op dinsdag 28 september 2021 
om 19 uur in GC Warande (Opperstraat 31). 
Inschrijven via onze website is verplicht en 
kan tot vrijdagmiddag 24 september 2021. 

Alle info via  
www.liedekerke.be/conformiteitsattest.
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Aanpassingspremies 
voor woningen
We staan soms niet stil bij de ongemakken 
die de leeftijd met zich meebrengt. Iets 
wat vroeger van een leien dakje liep, kan 
nu al snel een struikelblok vormen. Een 
aangepaste woonomgeving kan dan de 
oplossing zijn. Soms volstaan aanpassingen 
aan de technische of sanitaire installatie, 
maar soms zullen aanpassingen aan de 
constructie van de woning noodzakelijk zijn.

Wens je langer zelfstandig, veilig en 
comfortabel te wonen in jouw vertrouwde 
omgeving? Ben je van plan aanpassingen 
te doen aan je woning? Vergeet dan niet 
te kijken of je in aanmerking komt voor 
aanpassingspremies. 
 
Voorwaarden:
• Eén gezinslid moet ofwel 65 jaar zijn, ofwel 

erkend zijn als persoon met een handicap. 
• Je dient eigenaar of huurder te zijn van de 

aan te passen woning.
• Je mag niet over een ander onroerend goed 

beschikken.
• De woning moet je hoofdverblijfplaats zijn. 
• Er is een inkomensgrens van toepassing.

Welke werken komen in aanmerking?
Allerlei aanpassingen zoals een automatische 
deuropener met parlofoon, een lift, vergroten 
van deuropeningen, sanitair aanpassen, 
aanleggen van hellende vlakken, plaatsen 
van steunhulpmiddelen, automatiseren 
van poorten, rolluiken, communicatie-, 
signalisatie- en alarmsystemen …

Zowel de provincie Vlaams-Brabant als de 
Vlaamse Overheid geven voor deze werken 
een premie. Het bedrag van de premie hangt 
af van verschillende factoren, maar kan 
oplopen tot een terugbetaling van maximum 
2 500 euro bij de provincie Vlaams-Brabant 
en maximum 1 250 euro bij de Vlaamse 
Overheid.

Meer info 
bij het wooninfopunt van de gemeente
wonen@liedekerke.be of 053 64 55 17
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Verhuur met een gerust 
hart via Webra
SVK Webra is een professionele, door de 
Vlaamse Overheid erkende, SVK-organisatie. 
Hun doel is om het recht op wonen te 
realiseren, en de belangen van de meest 
behoeftige gezinnen en alleenstaanden op 
de private huurmarkt te behartigen. 

Verhuren via een SVK brengt tal van 
voordelen met zich mee:
• Stipte betaling van de huur 
• Geen risico op gerechtelijke procedures
• Volledig administratief beheer
• Opmaak plaatsbeschrijving
• Geen kosten of commissie voor het zoeken 

van een huurder
• Vermijden van leegstand
• Het SVK zorgt voor de brandverzekering 

(huur en onderhuur)
• Onderhoud en herstellingen ten laste van de 

huurder worden uitgevoerd door het SVK
• Verantwoordelijkheid van het SVK om je 

woning aan het einde van het contract in 
de oorspronkelijke staat terug te geven 
(uitgezonderd normale slijtage)

• Een verlaagd tarief onroerende voorheffing 
(2,54 % i.p.v. 3,97 %)

• Een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw voor 
verhuring van minstens 15 jaar (12 % i.p.v. 21 %)

• Verlaagde registratierechten voor wie een 
woning koopt (7 % i.p.v. 10 %)

• Als je je woning wil verbouwen of renoveren 
om nadien te verhuren aan een SVK, heb je 
mogelijk recht op één of meerdere premies

• Gunstige regeling in de personenbelasting

Wat verwacht het SVK van jou? 
• Een betaalbare, redelijke huurprijs
• Een huurcontract voor minstens 9 jaar 

(opzeg blijft mogelijk)
• Een woning die voldoet aan 

de woningkwaliteitsnormen 
(conformiteitsattest)

Aarzel niet om contact op te nemen 
met SVK Webra voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Meer info:
02 451 24 90, www.webra.be 

Parkeerplaats 
huren Opperstraat/
Velodroomplein
De Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkshuisvesting (GMV) verhuurt 
parkeerplaatsen in de Opperstraat, ter hoogte 
van het Velodroomplein. De kostprijs voor 
een autostaanplaats in de ondergrondse 
parking bedraagt 72,60 euro per maand. 

Meer info:
Contacteer de Gewestelijke Maatschappij  
voor Volkshuisvesting telefonisch op  
02 371 03 30 of per mail  
klantenrelaties@volkshuisvesting.be. 
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Nieuwe handelszaken

KNIPS 
Met 29 jaar ervaring als kapster is Annik 
op 5 juli 2021 aan de slag gegaan als 
kapster in bijberoep. Dit zowel bij haar 
thuis als op verplaatsing.

Dierick Annik
Meidoornlaan 1
0477 44 21 77

PUNT.Massage 
Quality time onder de vorm van een 
relaxerende, intuïtieve lichaamsmassage, 
een opladende sessie ‘Magnetisatie’ of een 
uitgebalanceerde “Klankmassage” met 
Tibetaanse klankschalen. Een PUNTje op 
jouw wellness ‘I’ (Nederlands/Frans)
 
Geert Geeroms
Molenstraat 135 
0498 74 49 76
punt.point@gmail.com of  
www.punt-point@gmail.com
www.punt-point.be 

Duville Photography
Dé grote dag voor jou en je partner, je 
gezin, je bedrijf …? Duville Photography 
legt hem professioneel voor je vast.
Neem vrijblijvend contact op voor 
een fotoreportage van jullie huwelijk, 
zwangerschap, geboorte, doopfeest, 
communie/lentefeest … Blijvende 
herinneringen creëren, ons vak!

www.duvillephotography.be
duville.photography@gmail.com

Dromertjes
Welkom bij Dromertjes voor leuke, 
mooie en betaalbare kinderkledij en 
kinderspulletjes om bij weg te dromen! 
Na 5 jaar webshop werd het tijd voor 
een fysieke winkel, in de Opperstraat. 
Naast verkoopster is Karolien ook nog 
kleuterleidster, daarom is de winkel 
slechts enkele dagen per week geopend.

Meer informatie en de collectie vind je op 
www.dromertjes.be of via Facebook
Opperstraat 100
contact@dromertjes.be
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Opendeurmaand 
in de Academie 
voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten
In september starten alle ateliers van de 
Academie voor Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten (ABAK) in code groen! We maken 
van september meteen een opendeurmaand. 
Kom een gratis proefles bijwonen en praat 
met de enthousiaste leerkrachten. 

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

Kinderen en jongeren
Heeft je kind tekenvingers en creatieve 

ideeën? Dan is de academie iets voor hem 
of haar. In september kunnen kinderen en 
jongeren tussen 6 en 18 jaar een gratis les 
in het beeldatelier meemaken. Ze tekenen, 
schilderen en bouwen, maken filmpjes 
en werken met klei en collages. Boeiende 
kunstenaars inspireren hen. 
• 6- en 7-jarigen = 1e graad,  

blokje van 2 lestijden per week.
• 8- tot 11-jarigen = 2e graad,  

blokje van 2 lestijden per week.
• 12- tot 17-jarigen = 3e graad,  

blok van 4 lestijden per week.

Volwassenen
Wil je met je handen werken en je 
verbeelding gebruiken? Wil je andere 
creatieve mensen leren kennen of al je 
zorgen vergeten zodra je in een werk duikt?
Dan kan je kiezen uit 5 ateliers: BAK 
(beeldende en audiovisuele kunsten), 
keramiek, levend model, schilderkunst of 
tekenkunst. Keramiek is volgeboekt, maar in 
de andere ateliers is er nog plaats!

BAK (beeldende en audiovisuele kunsten)
In dit atelier vertrek je vanuit teken-, schilder- 
of grafiekkunst. Je leert diverse materialen 
en technieken kennen. Naast deze meer 
traditionele media, maak je ook kennis met 
audiovisuele media. Zo leer je o.a. de creatieve 
mogelijkheden van je smartphone gebruiken.
Individuele begeleiding en feedback vanuit 
de groep zijn vaste reflectiemomenten en 
zorgen voor een inspirerend atelier.
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Levend model
Het menselijk lichaam was al vanaf het begin 
van de kunstgeschiedenis een onuitputtelijke 
bron van inspiratie voor kunstenaars. 
Wij gaan verder op die traditie. Tijdens de 
lessen leer je in de eerste plaats goed waar 
te nemen en studies te maken naar het 
lichaam van het ‘levend model’. Je ontdekt 
grafische materialen (potlood, inkt, bister, stift, 
krijtpotlood …) en picturale materialen (verf, 
houtskool, pastelkrijt, aquarel …). Je werkt op 
verschillende ondergronden (papier, karton, 
doek …). De eerste drie jaar hechten we veel 
belang aan de vaardigheid om het lichaam 
zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. De 
laatste twee jaar stimuleren we jou om een 
persoonlijke invulling te geven aan het begrip 
‘levend model’. We moedigen creativiteit en 
expressie hierin aan.

Tekenkunst
Tekenen is een van de oudste expressie vormen. 
In dit atelier leer je tekenkunst begrijpen en 
beoefenen. We leren technische vaardigheden 
aan en je ervaart de mogelijkheden van 
verschillende tekenmaterialen: grijswaarden 
potlood, pastel, inkt, bister, aquarel, krijtpotlood, 
kleurpotlood, oliepastel, druktechnieken, 
houtskool en een mix van technieken.
Op het programma staan onder meer stilleven, 
landschap, portret- en modeltekenen.
In de loop van de jaren probeer je een eigen 
schriftuur en beeldtaal te ontwikkelen. 

Schilderkunst
Schilderen is een spel van zelfontplooiing 
en persoonlijkheidsontwikkeling. Het leidt 
tot zelfkennis en zelfwaardering. Lessen 
schilderkunst volgen is stap voor stap de 
diverse methodes ervaren en beheersen. 
Je kan er met aquarelverf, olieverf, acryl, 
oliepastels en eitempera werken. 

In september kan je een gratis proefles 
meemaken en met de leerkrachten 
kennismaken. Voorkennis is niet nodig; in  
de ateliers leer je alle kneepjes van het vak.
BAK is een 10-jarige opleiding waarbij je  
4 uur per week naar de les komt.
In de 3 andere ateliers kan je gedurende  
5 jaar 2 keer per week komen werken.

Na 5 jaar in de 4e graad kan je je parcours 
uitbreiden met 2 jaar specialisatiegraad 
in dezelfde richting. Ofwel kies je voor een 
ander atelier van 5 jaar. Je kan ook 2 ateliers 
combineren in de richting ‘Cross-over’.

Locatie ABAK: Opperstraat 31
Inschrijven: Na de proefles of online via 
liedekerke.be/ABAK. Inschrijven kan tot eind 
september, en zolang er plaats is.

Meer info: 
053 64 55 97 of gabk@liedekerke.be of onze 
website www.liedekerke/ABAK
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WERKEN

Onze wegenis- en 
rioleringsprojecten
Bosbaan en Gasthuisstraat
Lokaal bestuur Liedekerke en 
rioolbeheerder Farys willen overgaan 
tot het aansluiten van de Bosbaan en 
de Gasthuisstraat op het gemeentelijke 
rioolstelsel.

Momenteel lozen beide straten hun 
afvalwater en hemelwater gemengd 
in de langsgracht van de Bosbaan en 
de Sportlaan. Het is de bedoeling om 
het afvalwater te scheiden van het 
hemelwater zodat het afvalwater niet 
langer in deze grachten terechtkomt. 
Een ingreep die zal bijdragen aan de 
zuiverheid van onze oppervlaktewateren. 

Bosbaan

Gasthuisstraat
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Ondertussen is de bestaande toestand 
opgemeten, zijn de nodige rioolstudies 
opgemaakt en werden de private 
afkoppelingsstudies uitgevoerd. Het 
studiebureau heeft het ontwerp van 
riolering en bovenbouw uitgetekend en 
het bestek opgemaakt. Het dossier werd 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 
3 december 2020. De werkzaamheden 
van de nutsmaatschappijen zullen 
uitgevoerd worden in synergie met 
de rioleringswerken. Deze werken 
worden voorzien eind 2021. Alle 
betrokkenen zullen in een afzonderlijk 
schrijven worden uitgenodigd op de 
informatievergadering. 

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

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

Kleemputtenstraat (tussen Molenstraat en 
Affligemsestraat)
Op de gemeenteraad van 20 februari 
2020 is de heraanleg van een deel van de 
Kleemputtenstraat goedgekeurd. Zowel de 
riolering als de bestaande wegenis is in 
slechte staat en aan vervanging toe. Er zijn 
recent diverse interventies nodig geweest 
om lekken, verzakkingen en breuken 
tijdelijk te herstellen. De herinrichting van 
de schoolomgeving ter hoogte van het 
GO! Atheneum Liedekerke is opgenomen 
in het ontwerp om een verkeersveiligere 
inrichting ter hoogte van de schoolingang 
en -uitgang te organiseren. Studiebureau 
Lobelle werkt momenteel aan het 
voorontwerp van deze opdracht in 
overleg met het gemeentebestuur en GO! 
Atheneum Liedekerke.
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Meer leesplezier  
door lees-hotspots in 1770!

Vertelde je kind/kleinkind/buurmeisje/… je al over die zotte 
Riet van de bibliotheek die in hun klas het leesvirus kwam 

verspreiden? Nog niet? Lees dan zeker hieronder verder over  
het fantastische project lees-hotspots in 1770!
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DOSSIER

2016 - 2020
Uit internationale en 
nationale onderzoeken blijkt 
een significante daling van 
de leesvaardigheid en van de 
leesmotivatie van Vlaamse 
leerlingen. Er bestaat een 
duidelijk verband tussen 
beide: wie graag leest,  
zal niet enkel meer  
maar ook beter  
lezen!

Mei 2020
Het Departement Onderwijs 
en Vorming lanceert de 
projectoproep ‘Lezen op 
school’ om duurzame 
samenwerkingsverbanden voor 
leesbevordering op school op te 
zetten. Bib Liedekerke dient een 
ambitieus projectvoorstel in.

Augustus 2020
De Vlaamse overheid keurt het 
ingediende dossier van lokaal 
bestuur Liedekerke goed. De 
bibliotheek krijgt subsidies 
om in 4 Liedekerkse scholen 
aantrekkelijke leesplekken 
met maar liefst 1 600 boeken 
in te richten en om een 
halftijds projectmedewerker 
aan te werven. Hoera!

Januari 2021
Riet Vannyvel komt in dienst als educatief 
medewerker en trekt samen met Gemma Catteeuw 
van de bib het project. Vanuit de bib, de grootste lees-
hotspot in Liedekerke, willen zij van de deelnemende 
scholen ook heuse lees-hotspots maken. Idealiter 
wordt de woning van elk gezin in Liedekerke  
er één!

Februari 2021
In elke deelnemende school 
wordt een leesteam gevormd 
met enkele leerkrachten en de 
directie. Samen met hen neemt 
Riet de leesscan af om zo de 
sterktes en groeimogelijkheden 
binnen hun leesbeleid te 
bepalen. Het vormt een ideale 
manier om elkaar te leren 
kennen en een goede basis voor 
de verdere samenwerking.
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Wordt vervolgd… 
Het project loopt nog tot augustus 2022. Hou de #1770 en de  

Fpagina van bibliotheek Liedekerke dus goed in de gaten als je 
benieuwd bent naar het verdere verloop van dit project!

Maart-april 2021
Riet bouwt de relatie met 
de scholen verder uit en 
kijkt waar zij hen kan 
ondersteunen in hun 
leesbeleid. Ze bereidt 
klasbezoeken voor rond de 
5 boekencategorieën die 
zullen worden aangekocht: 
verhalenboeken, 
prentenboeken, 
informatieve boeken, 
gedichtenboeken en  
strips.

Mei 2021
Uit de leesscan blijkt dat de scholen 
al tevreden zijn over de bib, maar zij 
geven ook enkele groeimogelijkheden 
aan, o.a. voorlezen door de bib op 
school. Superteam Gemma en Riet 
brainstormen en vragen de collega’s 
van De Loods om een verkommerde 
bakfiets om te toveren tot 
verhalenbakfiets.

Mei-juni 2021
Riet gaat in 32 klassen langs om zoveel mogelijk 
leerlingen te besmetten met het leesvirus. 
Spelenderwijs gaat ze met hen aan de slag en laat 
hen via boekenzoeker.be zelf de boeken kiezen voor 
de nog in te richten leesplek. Door de leerlingen 
inspraak te geven in de boekenkeuze vergroot 
hun leesplezier, een cruciale factor voor betere 
leesvaardigheden. De leerlingen in de lagere scholen 
worden ook aangemoedigd om deel te nemen aan een 
tekenwedstrijd: Hoe ziet het leesvirus eruit?

Juni 2021
Riet, Gemma en de 
directie bezoeken 
samen met mogelijke 
leesplekbouwers de 
scholen om de opties 
te bekijken en prijzen 
op te vragen. 

Eind juni 2021
In elke school trakeert 
Riet de winnende klas 
van de tekenwedstrijd 
op een voorleesmoment 
met de verhalenbakfiets: 
aan de hand van het 
gemonteerde kamishibai-
theater leest Riet op een 
interactieve manier een 
verhaal voor en koppelt  
er een ludieke  
educatieve  
opdracht aan. 

Juli 2021
De leesvirus-snoepjes 
die Riet tijdens de laatste 
schoolweek uitdeelde, 
blijken te werken: in 
de bibliotheek komen 
opvallend meer gezinnen 
met kinderen langs!
 

Augustus 2021
Vele kinderen van de  
Zomerschool herkennen  
‘juf Riet’ direct wanneer zij komt 
voorlezen met de verhalenbakfiets.  
De oudste groep krijgt de kans om  
zelf ook een stukje van het verhaal  
voor te lezen.
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Hans Jünger, 
dj, manager, bedevaarder en  

de man achter Allemaal Warm
In deze editie van #1770 peilen we naar het actuele reilen en 

zeilen van Hans Jünger, ooit dj Gilbert Looskens, manager van 
de coverband Midlive en net terug van een pelgrimstocht naar 

Santiago de Compostela. Maar we werpen ook een blik op de 
toekomst en het evenement Allemaal Warm...

Welkom Hans, of zeg ik beter 
Gilbert Looskens? Vanwaar 
die naam als dj, eigenlijk?
Beide zijn goed voor mij 
(lacht). Het waren indertijd 
de beginjaren van de vrije 
radio’s en uitzenden vanuit 
een vaste stek in Dilbeek 
was toen nog een grijze zone. 
Alle dj’s van Radio Ring 
hadden daarom een bijnaam 
voor de zekerheid. De 
naam heb ik zomaar 
vlug gekozen bij de 
eerste uitzending 
die ik presenteerde, 
het populaire 
verzoekprogramma 
op zaterdagmiddag, 
‘Midday Music’.

Je begon al vrij jong te 
werken als dj, hoe ben je daar 
ingerold?
Mijn vader overleed bij 
een verkeersongeval op de 
beruchte Ninoofsesteenweg 
in Itterbeek. Mijn mama, 
die huishoudster was met 

vijf kinderen, is toen terug 
gaan werken als lerares in 
het Imelda-instituut. Ik had 
al heel vlug door dat we het 
thuis financieel heel moeilijk 
gingen hebben en ben vanaf 
mijn 15de begonnen in de 
horeca, eerst als garçon maar 
bijna onmiddellijk daarna 
als dj.

Eerst speelde ik soms op 
vrijdag of op zaterdag voor 
de jeugd op her en der 
georganiseerde fuifjes, maar 
vanaf m’n 18de was ik reeds 
huisdj van Joker in Itterbeek 
en Toulouse in Asse, twee 
gekende dancings in het 
Pajottenland. 

Ongeveer tegelijkertijd 
kwamen daar ook nog 
eens meer dan 450 
trouwfeesten bij, vooral 
van de jongvolwassenen 
van Dilbeek die mij nog 
niet vergeten waren. Mijn 
hoogtepunt als dj was toen 
ik twee jaar na elkaar op 
de grote vierscholenfuiven 
mocht spelen in de Ançienne 

Belgique in Brussel 
met telkens meer dan 
3 000 personen in de 
zaal.

Je bent opgegroeid in 
Dilbeek, hoe kwam je 
in Liedekerke terecht?
Ik leerde op 4 juni 

1988 mijn vrouwtje Christel 
De Backer kennen op de 
Oude Markt in Leuven, waar 
ze studeerde. Vermits zij 
absoluut verkoos om in 
Liedekerke te blijven - zij 
is thuisverpleegster - zijn 
we op 4 juni 1992 gaan 
samenwonen in ons huidige 

DE ONTMOETING

De glimlach op iemands 
gezicht zien als je een 

bepaalde plaat opzet is een 
allesoverheersend gevoel.
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huis op de Molenstraat en 
zijn we ook nog op 4 juni 
1994 getrouwd.

Je werkte 40 jaar als dj, maar 
zette ondertussen een punt 
achter je carrière. Mis je het 
plaatjes draaien niet?
Jawel, elke dag nog, het 
is het liefste wat ik doe. 
De glimlach op iemands 
gezicht zien als je een 
bepaalde plaat opzet is een 
allesoverheersend gevoel 
en de bakken ambiance 
waar ik voor een stuk 
aan meegewerkt heb zijn 
onvergetelijk. Maar we 
moeten ook realistisch zijn, 
ik word op 1 december 60 
jaar en het is hoog tijd om de 
fakkel door te geven aan de 
jongere generatie. 

Zo luister ik bij elke 
gelegenheid met heel veel 
plezier naar de kunsten 
van dj George V en naar de 

fantastische dj Yono, 
ik heb ze trouwens 
allebei al geboekt in 
december.

Dit gezegd zijnde kan ik 
toch met de nodige trots 
meedelen dat ik nog steeds 
gevraagd wordt om op 
personeelsfeesten te spelen.

Daarnaast stond je ook 15 
jaar op het podium met 
Midlive. Wat is je mooiste 
herinnering aan je tijd met 
de groep?
Ik heb inderdaad veel 
tijd en energie gestoken 
in de marketing van de 
Liedekerkse coverband 
Midlive. Achteraf bekeken 
een succesverhaal, want 
ze kennen ons in de 
meeste gemeenten van het 
Pajottenland nog. Maar de 
mooiste herinneringen hou 
ik over aan de vier keer dat 
we met de groep en alle 

aanverwanten 
en fans naar Spanje zijn 
getrokken om daar op te 
treden. Dat was telkens 
een grote uitdaging om in 
L’Hospitalet meer dan 50 
man te slapen te leggen. 
Maar het kwam steeds 
wonderwel in orde. 

Toen we de eerste keer 
gingen, hadden we nog 
geen optredens vastliggen, 
ze kenden ons daar toen 
nog niet. Ik ben toen met 
Bruno Bronselaer op een 
fiets gekropen en een paar 
uur later hadden we drie 
mooie optredens geregeld. 
Geweldige tijden …

In 2019 organiseerde 
je Allemaal Warm in 
Liedekerke, nadat je ook 
al in Denderleeuw een 
benefietoptreden met 
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MidLive organiseerde 
en je had ingezet voor 
Hart Voor Tara. Ben 
je van plan om nog 
meer evenementen te 
organiseren voor het 
goede doel? 
Jazeker, het volgende 
benefietmuziekfestival 
‘Allemaal Warm’ is voorzien 
tijdens het eerste weekend 
van december in onze 
vertrouwde zaal GC Warande. 
Het is moeilijker dan in 2019 
om sponsors te vinden, vele 
cafés en winkels zijn immers 
zwaar getroffen door de 
coronacrisis, maar toch zijn 
we erin geslaagd om een 
mooi programma in elkaar 
te boksen. Het concept is 
hetzelfde gebleven: voor alle 
leeftijden, van jong tot ouder, 
is er het nodige voorzien.

Een van de uitschieters 
dit jaar is op zaterdag het 
kindertoneel met de bekende 
Liedekerkenaar Mats 
Vandroogenbroeck.

In juni vorig jaar ontstond 
het idee om naar Compostela 
te stappen, hoe kwam je 
daarbij?
Toen ik voor het eerst na 
meer dan 30 jaar door 
mijn werkgever Trilec, 
net als zovele anderen, op 
economische werkloosheid 
werd geplaatst ten gevolge 
van de corona-uitbraak, was 

dat een zware aanpassing 
voor mij. Ik, die al heel m’n 
leven tijd te kort had om 
al mijn dromen achterna 
te lopen, zat opeens met 
een zee van tijd. Ik ben 
toen meegewandeld met 
een paar kennissen van 
Liedekerke naar de basiliek 
van Halle. Onderweg vertelde 
een koppel over hun mooie 
camino naar Santiago de 
Compostela. Een week later 
was ik vertrokken voor een 
tocht van twee maanden tot 
in Saint-Jean-Pied-de-Port.

Door corona en de lockdown 
liep de weg naar Compostela 
niet over rozen. Na 60 dagen 
en 1 350 km zat je tocht er 
noodgedwongen op. Hoe erg 
was het om op de Frans-
Spaanse grens te moeten 
stoppen en terugkeren?
Ergens had ik het wel 
verwacht, de cijfers gingen 
toen elke dag in het rood en 
de situatie was het ergst in 
Spanje. Het was de eerste 
dagen serieus afkicken, 
maar het weerzien met m’n 
vrouwtje, die speciaal naar 
daar was gereden om mij te 
komen halen, maakte veel 
goed.

Op 19 juni van dit 
jaar nam je een 
tweede start en trok je 
opnieuw naar Saint-
Jean-Pied-de-Port, 
deze keer om de tocht 

af te maken. Een zwaar deel 
door de Pyreneeën en langs 
de Spaanse kust. Hoe is dit 
verlopen?
Het was de twee eerste 
weken veel zwaarder dan 
ik verwacht had. Van mijn 
opgebouwde fysiek van 
vorig jaar schoot niet veel 
meer over en het aantal 
hoogtemeters die we die 
eerste weken aflegden kan 
ook tellen: een 8 800 meter, 
dat is zo hoog als de Mount 
Everest. Maar daarna werd 
het terrein vlakker en ging 
het vlotter. Met heel veel 
dank aan de vele vrienden 
die mij ter plaatse kwamen 
ondersteunen, zowel in 
Frankrijk als in Spanje.

Hoewel dat eerst niet de 
bedoeling was, werd je tocht 
opnieuw een inzamelactie 
voor het goede doel … 
Klopt, deze keer was het 
niet mijn idee maar een 
initiatief van café Den 
Appel. Klanten konden daar 
sint-jakobsschelpen kopen, 
een boodschap inkleuren 
met een bedrag naar eigen 
keuze en die schelpen 
kwamen dan boven de toog 
te hangen. Ik ben al eens 

Ik kan met de nodige trots 
meedelen dat ik nog steeds 

gevraagd wordt om op 
personeelsfeesten te spelen.
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gaan piepen en het hangt 
daar al mooi vol. De actie 
liep tot eind augustus en ik 
beloof iedereen persoonlijk te 
bedanken voor de steun voor 
Allemaal Warm.

Met welke plannen zit je nog 
voor de toekomst?
Als ik de dankbaarheid van 
de mensen van De Valier 
zag wanneer hun nieuwe 
busje toekwam en als ik 
de blije reacties zag van de 
mensen van het MPC toen 
hun kostelijk synoptisch 
bord werd geleverd, denk 
ik dat we in die richting 
moeten blijven doordenken. 
Wat begon als het zoveelste 
inzamelproject voor de 
Warmste Week krijgt nu 
stilaan een eigen identiteit 
waar de medewerkers en 
bezoekers van Allemaal 
Warm fier op mogen zijn.

Wat wel niet uitsluit dat ik 
misschien nog eens vertrek 
op wereldreis. Een mens 
heeft niet veel nodig in zijn 
rugzak om deze prachtige 
wereld te verkennen. Maar 
eerst moet er terug wat 
gewerkt worden … (lacht)

Bedankt voor dit interview, 
Hans en tot in december!
Graag gedaan!

ALLEMAAL WARM
Donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag  
02.12, 03.12, 04.12 & 05.12.2021
GC Warande

donderdagavond 20.00 uur  
vrijdag- en zaterdagavond 18.00 uur  
zaterdag- en zondagnamiddag 13.00 uur
donderdag en vrijdag: € 8
zaterdagnamiddag  
(familievoorstelling Richardken): € 4
zaterdagavond & zondag: € 10
combi zilver: € 15
combi goud: € 18
combi diamant: € 20

Wie nog wil nagenieten van de tocht van Liedekerke naar 
Compostela, kan dat op de blog:
https://liedekerke-compostela.blogspot.com/?m=1
De podcast van Gilbert Looskens vind je hier:  
https://hans.nvds.be/



WELKOM

IN LIEDEKERKE

Welkom in Liedekerke, Omar. Inwoners 
kunnen jou al gespot hebben, want je bent 
taekwondotrainer bij de Lions Taekwondo 
Academy, die zijn thuisbasis heeft in de 
sporthal in BOKAAL. 

Waar kom je vandaan?
Tot voor kort woonde ik met mijn gezin in 
Roosdaal.

Waarom heb je gekozen voor Liedekerke als 
woonplaats?
Ik leerde Liedekerke kennen toen ik in 
2019 mijn taekwondoclub oprichtte en de 
gevechtssportzaal in BOKAAL leerde kennen, 
waar onze lessen plaatsvinden. Ik ben 
onmiddellijk gevallen voor de charme van 
deze gemeente met haar groene ruimten, 
haar uitgebreide sportieve infrastructuur, de 
vele handelszaken en de mogelijkheden op 
het vlak van openbaar vervoer.

Wat is/was je eerste indruk van Liedekerke?
Mijn eerste indruk was zeer positief!
 
Wat is je favoriete/mooiste plek in 
Liedekerke?
Je zal het ongetwijfeld wel geraden hebben, 
maar de BOKAAL is mijn favoriete plek, 
omdat deze verschillende kwaliteitsvolle 
sportieve infrastructuren aanbiedt. 
 
Wat vind je van het Likerts dialect?
Ik vind het Liedekerkse dialect vrij speciaal, 
maar je raakt het zeer snel gewoon. Ik ben 
zelf anderstalig, maar vond al snel een 
taalcursus Nederlands in de gemeente. 
Momenteel zit ik in het derde jaar en het gaat 
heel goed! 

Vul aan … 
Ik vind Liedekerke …
een gastvrije gemeente, 
met veel groene 
ruimten en een goede 
sportinfrastructuur. 
Liedekerke is ook makkelijk 
bereikbaar. Voor mij is dit een van de beste 
Belgische gemeenten.
 
In Liedekerke zijn de mensen …
goedlachs en zeer warm. Mijn eerste indruk 
is dat het goed wonen is in Liedekerke.
 
Dit vraag ik mij af over Liedekerke?
Waar vind ik het laatste nieuws en de 
activiteiten in de gemeente en hoe kan ik er 
aan deelnemen? 

Het laatste nieuws kan je volgen op de 
Facebookpagina van Gemeente Liedekerke 
of op www.liedekerke.be.  De activiteiten en 
deelname-info staan in dit driemaandelijkse 
infoblad bij de rubriek Agenda, maar ook 
in de UiT-databank (www.uitinvlaanderen.
be), waar je ook zelf activiteiten aan kan 
toevoegen. Of je kan de Facebookpagina van 
UiTinLiedekerke volgen.

Ben je op zoek naar een sportclub of 
vereniging? Surf dan naar liedekerke.be/vrije-
tijd/sport/waar-kan-ik-sporten-liedekerke of 
liedekerke.be/vrije-tijd/verenigingen 

Bedankt voor je tijd, Omar!

Ben jij ook NIEUW IN 
LIEDEKERKE en heb  

je vragen, stuur  
een mailtje naar  

welkom@liedekerke.be.
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 ■ Verse sangria, bieren, cava, Spaanse wijnen, tapas, …

 ■ Vanaf 17.30u VERS GEMAAKTE PAËLLA verkrijgbaar 
(reserveren kan op onze stand tijdens de kermis. Op = Op)

FIESTA
Vooruit Liedekerke gaat internationaal 
tijdens kermis Opperstraat

Zaterdag 2 oktober 2021 vanaf 10.00u en  
zondag 3 oktober 2021 vanaf 14.00u
Binnenkoer sociaal huis

VOORUIT



 ■ Verse sangria, bieren, cava, Spaanse wijnen, tapas, …

 ■ Vanaf 17.30u VERS GEMAAKTE PAËLLA verkrijgbaar 
(reserveren kan op onze stand tijdens de kermis. Op = Op)

FIESTA
Vooruit Liedekerke gaat internationaal 
tijdens kermis Opperstraat

Zaterdag 2 oktober 2021 vanaf 10.00u en  
zondag 3 oktober 2021 vanaf 14.00u
Binnenkoer sociaal huis

VOORUIT
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KERMIS

OPPERSTRAAT 2021

VR 01.10

ZA 02.10

ZO 03.10

MA 04.10

09.15 uur
17.45 uur
18.00 uur

21.00 uur

08.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
16.00 uur

10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur

14.00 uur
16.00 uur

13.00 uur
21.00 uur

Scholenkermis
Plechtige opening Rita Deneveplein
HAPPY OPENING !
kortingen bij alle attracties
Kermis De Kikker 

Jaarmarkt met straatanimatie i.s.m. Maspoe vzw
Plechtige opening jaarmarkt met harmonie 
 'De Dendergalm'
Opendeur GABK
'Stationsstraat kermist mee!': shopping-opendeur
Chirocafé

Kinderloop
Anti-Katerloop
Aperitiefconcert 'Astor meets Brel' met 
Patrick Riguelle & Astor-Tango-Ensemble
Braderie
Chirocafé

Kinderjaarmarkt, inschrijven via uit@liedekerke.be
Het 'Jacky Delcour' vuurwerk
diervriendelijk spektakel
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Kermis Opperstraat  
kijkt uit naar jou!
Na een jaar onze kermis te moeten missen, 
kijken we nu tweemaal zo hard uit naar hét 
evenement in Likert. Eindelijk weer kermis 
en genieten zullen we! Al zal het zonder 
onze geliefde foormeester Jacky toch wat 
vreemd aanvoelen ... Maar het vuurwerk op 
maandagavond dragen we voortaan aan  
hem op.

Vanaf vrijdag 1 oktober gelden er ook 
aangepaste verkeersmaatregelen in onze 
gemeente. Je kan deze ook terugvinden op 
onze website en Facebookpagina.

Kinderjaarmarkt  
zoekt kraampjes
Doe mee met de kinderrommelmarkt op 
maandag 4 oktober tussen 13.30 en 16.30 uur. 
Verkoop je speelgoed, ruil je verzamelkaarten 
of maak limonade. Schrijf je in vóór 1 oktober 
via uit@liedekerke.be en we houden een 
plaatsje vrij. Het origineelste kraampje 
maakt kans op een superleuke prijs!

‘Astor meets Brel’,  
zalig aperitiefconcert 
met Patrick Riguelle  
en het Astor-ensemble
Wat als Brel niet naar Parijs, maar naar 
Buenos Aires was afgereisd? Wat als de 
tango terugreist naar Europa? Met het project 
‘het hart is een reiziger’, neemt het tango-
ensemble Astor samen met Patrick Riguelle 
de proef op de som. De rauwheid van het 
leven, het onmogelijke verlangen van de 
liefde, de hoop van gelukszoekers, de woede 
van Brel en de trots van de Argentijnse tango. 
Astor en Patrick Riguelle nemen je mee voor 
een intense belevenis, muziek die je raakt tot 
in elke vezel!

Zondag 03.10.2011
GC Warande // 11.00 uur
Basis € 7 / Abo € 5 (incl. aperitief)

Happy Opening op 
vrijdagavond met 
kortingen
Kom vanaf vrijdagavond al genieten van 
de kermis, want dan pakken de attracties 
opnieuw uit met enkele kortingen en 
acties en laten je graag proeven van hun 
bezoekersvoordeel. Kom UiT je kot en rep je 
naar onze Happy Opening* vanaf 18.00 uur!
*een initiatief van de kermisuitbaters
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VRIJE TIJD

Fietsen voor 
volwassenen
In september gaan er fietslessen voor 
volwassenen en kinderen ouder dan 12 door. 
We leren op aangepaste fietsen vertrekken, 
opstappen, afstappen, remmen … en werken 
op algemene fietsbehendigheid. 

Misschien kan je wel fietsen maar wil je 
toch wat meer zekerheid? Dan is dit de 
ideale gelegenheid om dit bij te schaven. We 
voorzien ook enkele fietsen op tienermaat 
voor zij die nog een kleine opfrissing van 
hun fietstechnieken kunnen gebruiken. 

Inschrijven 
€ 1/les
Online inschrijven of in het vrijetijdshuis 
uit@liedekerke.be
053 64 55 82

Lesdata: 
1-4-8-11-15-18-22-25-29 september 2021
Afsluitmoment op 2 oktober





EN NU VOOR ECHT!
21-22

DONDERDAG
14.10.2021

ZATERDAG
02.04.2022

DIE VERDAMMTE
 SPIELEREI
SENIORIE DE 

SPIELEREI

JAN JAAP 
VAN DER WAL

III-IEME



EN NU VOOR ECHT!
21-22

DONDERDAG
14.10.2021

ZATERDAG
02.04.2022

DIE VERDAMMTE
 SPIELEREI
SENIORIE DE 

SPIELEREI

JAN JAAP 
VAN DER WAL

III-IEME

ZONDAG
14.11.2021

DINSDAGEN
11.01, 18.01 EN 25.01.2022

DONDERDAG
24.03.2022

ZATERDAG
18.09.2021

ANNEMIE STRUYF 
& SOETKIN 

BAPTIST
DROMEN UIT HET
HOGE NOORDEN

SOETKIN 
DEMULDER

PORTRETSCHILDEREN
IN CLAIR-OBSCUR

ERIK VAN LOOY
VERSLAAFD!

JOHAN VERMINNEN 
& BAND

VERMINNEN 70



ZONDAG
13.02.2022

WOENSDAG
12.01.2022

MAANDAG
13.12.2021

DONDERDAG
11.11.2021

ZOZOÖFZO
COLLECTIEF DOFT

BEWUST 
DIGITAAL 

OPVOEDEN
MATTHIAS DEWILDE 

GAMECHANGERS

TIBETAANS 
LIGCONCERT

MET KLANKSCHALEN
GUIDO MARTENS

BEN IK DAN EEN
SLECHTE MAMA?
PATSY KERKHOFS
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DONDERDAG
11.11.2021

ZOZOÖFZO
COLLECTIEF DOFT

BEWUST 
DIGITAAL 

OPVOEDEN
MATTHIAS DEWILDE 

GAMECHANGERS

TIBETAANS 
LIGCONCERT

MET KLANKSCHALEN
GUIDO MARTENS

BEN IK DAN EEN
SLECHTE MAMA?
PATSY KERKHOFS

VOLLEDIG 
AANBOD 

& TICKETS
via www.liedekerke.be/vrije-tijd 

of aan de balie van het vrijetijdshuis 
tijdens de openingsuren

 UiTin1770

MAAK ZELF JE 
ECOLOGISCHE 

FOODWRAP
STEFFI HANSSENS

DONDERDAG 17.03.2022

SMARTCAFE

WOENSDAG 
13.10.2021 & 09.02.2022

HALLOWEENTOCHT

VRIJDAG 29.10.2021

BOEKSTARTDAG

ZONDAG 22.05.2022 

START 2 RUN

ELKE MAANDAG  
19.04 - 27.06.2022

06.09 - 13.12.2021
08.02 - 31.05.2022

LESSENREEKSEN 
FITNESS

ZUMBA OF 
CIRCUIT TRAINING
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Gemeente Liedekerke presenteert, i.s.m. de seniorenraad: 

ZORGTHEATER ‘Als Heimer komt’
 
Nu de coronamaatregelen met voorzichtige 
stappen wat losser worden, durven we weer 
te dromen om samen van een voorstelling 
te genieten. De seniorenraad nodigt iedereen 
uit om dit beklijvende stuk mee te maken. 
Uiteraard wordt alles georganiseerd volgens 
de laatste geldende coronavoorschriften.  
 
De aanleiding voor dit theaterstuk was Rons 
moeder die Alzheimer kreeg. 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.
 

DINSDAG 30.11.2021
GC Warande
14.30 uur
basis € 6 \ abo € 4
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Voorlezen  
maakt het verschil

In 2021 loopt de 
Voorleesweek van 20 tot 
28 november. Tijdens de 
campagneweek roept 
Iedereen Leest op om elke 
dag (minstens) een kwartier 
voor te lezen. Want dat 
maakt écht een verschil. Eén 
kwartier, elk kind, elke dag.

De bibliotheek organiseert 
daarom op zaterdag 

27 november een (extra) voorlees- en 
knutselmoment. In de minibib laten we 
kleurrijke personages tot leven komen 
door de verhalen van een enthousiaste 
voorleesvrijwilliger. Nadien maken we samen 
een leuk knutselwerkje.
 
Wanneer? Zaterdag 27.11.2021, 11.00 - 12.00 uur
Waar? Vrijetijdshuis 
Inschrijven? Verplicht; aan de balie of online 
via www.liedekerke.be/vrije-tijd

NIEUWS

De bib ruimt op! 
Boekenverkoop
‘GC Warande verandert voor één dag in 
een boekenwinkel.’

Jaarlijks wiedt de bibliotheek 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 en cd’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.
Tussen het shoppen door kan je 
genieten van een lekker kopje koffie of 
een fris drankje met wat lekkers erbij. 

Vergeet jouw kartonnen doos/stevige 
tas niet om jouw aanwinsten mee naar 
huis te nemen!

ZONDAG 10.10.2021
GC Warande
10.00 – 15.00 uur
gratis

Leuk weetje
elke tweede zaterdag van de maand 
(uitgezonderd schoolvakanties) gaat 
er een voorleesuurtje (‘Luistervinkjes’) 
door in de bib met aansluitend een 
knutselmoment. Volg de thema’s op 
onze Fpagina. Inschrijven kan via 
www.liedekerke.be/vrije-tijd (klik door 
naar tickets UITin1770).
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BEWEGEN

Badminton (losse tickets)
Start maandag  
6 september 2021
20.00 uur
BOKAAL
2 euro/beurt

Elke maandagavond 
tussen 20.00 en 
21.00 uur fluiten de 
badmintonpluimpjes je 
om de oren in de sporthal. 
Je kan vrij spelen aan 
€ 2 per beurt/per persoon. 
Er zijn 6 terreintjes 
beschikbaar. Aanmelden 
bij de zaaltoezichter. 
Breng bij voorkeur je 
eigen materiaal mee.  
In de vakantieperiodes 
en op feestdagen is er 
geen mogelijkheid om te 
badmintonnen.
Opgelet: je dient vooraf te 
reserveren via reservaties.
liedekerke.be

BEWEGEN

Circuittraining - najaar
Start maandag  
6 september 2021
19.00 uur
BOKAAL
5 euro/les

Tijdens de circuittraining 
geef je het volle pond. Een 
sessie die je corestability 
op de proef stelt en het 
melkzuur in je benen en 
armen flink laat oplopen. 
Bereid je voor op wat 
spierpijn de dag nadien. 
Inschrijven kan per les. 
Max. 35 deelnemers o.w.v. 
coronamaatregelen. De 
eerste les is een gratis 
proefles.

LESSENREEKS

Startcursus  
Computer / tablet
Start 7 september 2021
09.00 uur
GC Warande
gratis

Starterscursus PC of tablet. 
Je leert het toestel aan- en 
uitzetten, werken met de 
muis of touchpad, werken 
met het toetsenbord, 
programma's en apps 
bedienen. Informatie 
zoeken op het internet, 
e-mails verzenden en 
documenten maken 
en bewaren. GEEN 
voorkennis vereist. We 
zijn er voor kortopgeleide 
volwassenen. Op het einde 
van een module, worden er 
certificaten uitgedeeld.

BEWEGEN

Zumba
Start dinsdag  
7 september 2021
sessie 1 - 18.00 - 18.45 uur
sessie 2 - 18.45 - 19.30 uur
BOKAAL
5 euro/les

Op dinsdag laat Tessa haar 
energie op je los. Hou je 
klaar voor enkele pittige 
salsa-vibes in deze 45' 
durende zumba workout. 
COVID-veilig en plezier 
gegarandeerd. Schrijf in 

AGENDA

BEWEGEN

Leren fietsen  
voor volwassenen
Woensdag 1 september t.e.m. 
zaterdag 2 oktober 2021
18.00 uur
BOKAAL
1 euro/les

In september bieden we 
10 sessies fietslessen voor 
volwassenen aan. We leren 
op aangepaste fietsen 
vertrekken, opstappen, 
afstappen, remmen ... 
en werken op algemene 
fietsbehendigheid. Misschien 
kan je wel fietsen maar wil 
je toch wat meer zekerheid 
op de fiets, dan is dit de 
ideale gelegenheid om dit 
bij te schaven. We voorzien 
ook enkele fietsen op 
tienermaat voor zij die nog 
een kleine opfrissing van 
hun fietstechnieken kunnen 
gebruiken. Heb je zelf geen 
fiets? Geen probleem, wij 
voorzien alles.
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per les. De eerste les is een 
gratis proefles. Max. 35 
deelnemers per les.

LITERATUUR

Luistervinkjes
Zaterdag 11 september,  
9 oktober, 13 november,  
27 november en  
11 december 2021
10.00 - 11.00 uur
Bibliotheek
gratis

Voorlees en knutsel-
momenten. 
Vooraf inschrijven  
aan de balie of via  
www.liedekerke.be/ 
vrije-tijd

PODIUM

Verminnen 70
Zaterdag 18 september 2021
20.30 uur
GC Warande
25 euro

Johan Verminnen staat  
50 jaar op de planken en is 
uitgegroeid tot een onmis-
kenbaar icoon van het 
Nederlandstalige chanson. 

Voor deze feestelijke 
gelegenheid brengt Johan 
een uitgebalanceerde 
bloemlezing uit zijn 
rijkgevulde repertoire vol 
klassiekers én met liedjes 
uit zijn nieuwste album. 
uit@liedekerke.be

ONTMOETEN

Repaircafé
Zaterdag 25 september 2021
10.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Vrijwillige handige 
harry's helpen je kleine 
herstellingen uit te voeren 
terwijl ze je aanleren hoe je 
het in de toekomst zelf kan 
fiksen.
uit@liedekerke.be

INFOAVOND

Verplicht 
conformiteitsattest voor 
huurwoningen
Dinsdag 28 september 2021
GC Warande
gratis

Vanaf 1 januari 2022 
moet er verplicht een 

conformiteitsattest 
aanwezig zijn bij elke 
nieuwe verhuring. 
Voor de bestaande 
huurovereenkomsten wordt 
de verplichting gefaseerd, 
op basis van het bouwjaar, 
ingevoerd. 
Tijdens deze infoavond 
is er een toelichting 
over het reglement, het 
conformiteitsattest, het 
conformiteitsonderzoek, de 
woningkwaliteitsnormen 
en veelvoorkomende 
gebreken.
Inschrijven (verplicht!) 
via www.liedekerke.be/
conformiteitsattest.
wonen@liedekerke.be

LEREN

Startcursus  
Italiaans (3 lessen)
Woensdag 29 september,  
6 oktober en 13 oktober 2021
19.00 uur
GC Warande
60 euro

Staat Italiaans leren al lang 
op je bucketlist? Dan is deze 
korte workshop Italiaans 
voor beginners iets voor jou! 

BEWEGEN

Heropening  
schaatsseizoen 2021-2022
Vrijdag 17 september 2021
19.30 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
5 euro

Wij heropenen op vrijdag  
17 september om 19.30 uur. 
Koop je ticket online !
margaretha.laurent@sport.
vlaanderen
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In 3 lessen maakt Nicola, 
een rasechte Italiaan, je 
wegwijs in de taal en de 
Italiaanse cultuur.
www.kisp.be

BEWEGEN

Anti-Katerloop
Zondag 3 oktober 2021
10.00 uur
Kruispunt Pamelsestraat/
Opperstraat
gratis

Laat het bloed pompen 
en zet je kermiszondag 
sportief in. Liekerk Jogging 
Team biedt jullie de keuze 
uit 5 of 10 kilometer 
en een kidsrun voor de 
allerkleinsten.
sport@liedekerke.be

PODIUM

Aperitiefconcert:  
Astor meets Brel
Zondag 3 oktober 2021
11.00 uur
GC Warande
7 euro

Het tango-ensemble Astor 
en Patrick Riguelle nemen 
je mee voor een intense 
belevenis. Muziek die je 
raakt tot in elke vezel!
uit@liedekerke.be

BEWEGEN

Familieparcours:  
Natuur & Fun
Zondag 10 oktober 2021
Liedekerkebos
gratis

Ontdek de uitdagende 
activiteiten tijdens de Week 
van het Bos en vul jouw 
groene longen met een 
portie gezonde boslucht.
uit@liedekerke.be

LITERATUUR

De bib ruimt op: 
boekenverkoop
Zondag 10 oktober 2021
10.00 uur - 15.00 uur
GC Warande
gratis 

GC Warande verandert 
voor één dag in een 
boekenwinkel Duizenden 
boeken en cd's wachten op 
een nieuwe eigenaar.

LESSENREEKS

Beheerwerken Liedekerke
Zondag 10 oktober,  
21 november en  
19 december 2021
08.30 uur
info locatie vrijblijvend  
na inschrijving via mail  
1 week vooraf
gratis

Natuurbeheer in Liedekerke. 
In een ongedwongen 
sfeer en onder leiding van 
conservator Marc Michiels 
werken onze vrijwilligers 
maandelijks één zondag-
voormiddag samen om de 
biodiversiteit in Liedekerke 
te versterken.
marcusmichiels@telenet.be

BELEVEN

Kermis Opperstraat
Vrijdag 1 oktober t.e.m. 
maandag 4 oktober 2021

Na een jaar onze kermis te 
moeten missen, kijken we nu 
tweemaal zo hard uit naar 
hét event in Likert. Eindelijk, 
weer kermis!
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DIGIWIJS

Streaming media
Woensdag 13 oktober 2021
19.00 uur
Vrijetijdshuis
7 euro

In deze infosessie bekijken 
we de voor- en nadelen van 
streaming media. We gaan 
dieper in op diensten zoals 
Spotify en Netflix en tonen 
hoe je die makkelijk kan 
gebruiken via een Smart TV.
info@avansa-hallevilvoorde.be

PODIUM

Seniorie De Spielerei 
Die Verdammte Spielerei  
(Try-out)
Donderdag 14 oktober 2021
20.30 uur
GC Warande
15 euro

Het leven gaat snel, de 
vergrijzing nog sneller. 
We kunnen ons dus maar 
beter voorbereiden. De 
Spielerei blikt vooruit. 
Even doorspoelen naar 

2050. Gemiddelde leeftijd 
van De Spielerei: 70 jaar. 
Haaruitval, steunkousen 
en stoma’s. Vinden we 
wel genoeg vrouwen in 
het door ons gekozen 
rusthuis? Maken de 
verpleegkundigen ons wel 
lekkere pureepatatjes? 
Kunnen we met valse 
tanden nog wel op een 
saxofoon blazen? En waar 
gaat de wereld naartoe? 
uit@liedekerke.be

JEUGD

Dag van de jeugdbeweging: 
open-air cinema
Vrijdag 22 oktober 2021
19.00 uur
21.30 uur
Binnenkoer gemeentehuis
3 euro

Op de dag van de 
jeugdbeweging 
kleuren we het land 
opnieuw in met onze 
jeugdbewegingshemden, 
T-shirts en sjaaltjes. Om 
dit te vieren organiseert 
de jeugddienst een open-
air cinema. En de film, die 
mogen jullie zelf kiezen!
jeugd@liedekerke.be

LEZING

De bastaardkinderen van 
de graven van Vlaanderen 
en de staatshoofden van 
België
Dinsdag 26 oktober 2021
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 
waarom hij deze kinderen 
'bastaardkinderen' 
noemt en zal het 
achtereenvolgens hebben 
over de verschillende 
bastaardkinderen.
heemkringliedekerke@
gmail.com
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LEREN

Iedereen kan vereenzamen
Donderdag 28 oktober 2021
20.00 uur
GC Warande
10 euro

Tijdens deze workshop 
kijken we naar de 
verschillende kanten van 
eenzaamheid. Zo leer je dit 
gevoel beter begrijpen bij 
jezelf en anderen. Je wordt 
bewuster en oplettender om 
jezelf tegen eenzaamheid 
te beschermen en ook 
anderen kansen op een 
uitweg te bieden. 
uit@liedekerke.be

THEATER

Jeugdtheater  
Jong Motoen speelt  
'De koning van Katoren'
Donderdag 28 oktober t.e.m. 
maandag 1 november 2021
GC Warande
11 euro

Jong Motoen brengt een 
hedendaagse versie van 
het bekende boek, met een 
speelse knipoog in een 
soms verwarde wereld, 
waarin de jonge Stach 
strijdt voor de toekomst 
van onze kinderen en laat 
zien hoe het ook anders 
kan.
www.demotoen.be

JEUGD

Halloweentocht
Vrijdag 29 oktober 2021
vanaf 18.00 uur
Start aan BOKAAL
gratis

Er zullen verschillende 
routes uitgestippeld 
worden, in samenwerking 
met de Liedekerkse 
scholen, zodat kleuters, 
kinderen en jongeren 
allemaal een uitdagende, 
griezelige tocht voor de 
boeg hebben.
jeugd@liedekerke.be

THEATER

Likert tijdens  
de Tweede Wereldoorlog
Donderdag 11 november 2021
11.00 uur
GC Warande
gratis

Een eerbetoon, met tekst, 
beeld en muziek, aan allen 
die zich hebben ingezet 
om hun medeburgers in 
vrijheid te laten leven, met 
respect voor onze lokale 
helden.
uit@liedekerke.be

LEREN

Ben ik dan een slechte 
mama? / Patsy Kerkhofs
Donderdag 11 november 2021
20.00 uur
Vrijetijdshuis
5 euro

Patsy vertelt over haar 
bijzondere gezin, de 
struggle, de tranen van 
geluk en onmacht en de 
energieslopende zoektocht 

naar een handleiding. Dit 
doet zij zonder gêne, maar 
vooral met groot respect 
voor zij die een tikkeltje 
harder moeten werken om 
hun mooiste leven te leiden.
uit@liedekerke.be

PODIUM

Annemie Struyf &  
Soetkin Baptist
Zondag 14 november 2021
15.30 uur
Vrijetijdshuis
16 euro

Soetkin zingt en speelt, 
Annemie droomt en vertelt. 
Een unieke combinatie 
van twee gedreven 
vrouwen, gekend van de 
reportagereeks 'Het Hoge 
Noorden' op Eén.
uit@liedekerke.be

LEREN

Positief opvoeden
Donderdag 18 november 2021
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Geen zware theorieën, wél 
praktische tips over positief 
opvoeden en hoe het in de 
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praktijk toe te passen.
uit@liedekerke.be

THEATER

Kultuurkring Verenigd 
Liedekerke speelt  
' 't kerkhofclubje'
Vrijdag 19 t.e.m. 27 
november 2021
20.00 uur
GC Warande
10 euro

Een klassieke komedie over 
liefde, jaloezie, verlies en 
vriendschap.

DIY

Vrolijke plantenpotjes  
in keramiek
Maandag  
22 november 2021
19.30 uur
Atelier Ellen
37 euro

Via één van de gemakke-
lijkste basis technieken 
leren jullie een instant 
happy plantenpotje maken. 
Na het beschilderen 
met kleurrijke engobes, 
worden de potjes aan de 
binnenkant geglazuurd.
uit@liedekerke.be

LITERATUUR

Voorlees- en 
knutselmoment
Zaterdag 27 november 2021
11.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

In de minibib laten we 
kleurrijke personages 
tot leven komen door 
de verhalen van een 
enthousiaste voorlees-
vrijwilliger. Nadien maken 
we samen een leuk 
knutselwerkje.
bibliotheek@liedekerke.be

BEGELEIDE UITSTAP  
OF RONDLEIDING

Rondleiding Dommelingen
Zaterdag 27 november 2021
Parking sporthal/zwembad 
Liedekerke
gratis

Onder begeleiding van 
boswachter Tom Brichau 
bezichtigen we de 
prachtige Dommelingen 
in Liedekerke. De laatste 
jaren werden reeds werken 
uitgevoerd teneinde dit 
mooie stukje natuur in ere 
te herstellen. Dit gebied 
is op heden nog niet 
toegankelijk voor het grote 

publiek en het is dan ook 
een mooie gelegenheid 
het gebied beter te leren 
kennen.
peter_de_somer@telenet.be

THEATER

Als Heimer komt
Dinsdag 30 november 2021
14.30 uur
GC Warande
6 euro

Samen met echtgenote 
Caroline brengt Ron de 
Rauw een diepmenselijke, 
aangrijpende voorstelling 
waarin een moeilijk 
thema als Alzheimer 
op een luchtige manier 
aangekaart wordt.
uit@liedekerke.be

LEZING

Waar komen onze 
familienamen vandaan?
Dinsdag 30 november 2021
19.30 uur
GC Warande - cafetaria
gratis

Prof. Dr. Magda Devos 
gaat in op de grote 
verscheidenheid in ons 
familienamenlexicon en 
op de moeilijkheden die 
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we ondervinden om de 
oorspronkelijke betekenis 
van familienamen bloot te 
leggen.
heemkringliedekerke@
gmail.com

PODIUM

Allemaal Warm 2021
Donderdag 2 december tot 
zondag 5 december 2021
GC Warande
verschillende prijzen

Allemaal Warm 2021. Van 
donderdag 2 december 
tot zondag 5 december 
zijn er vele optredens 
voorzien van hele goede 
covergroepen en dj's. 
Opbrengst gaat naar 
'De Valier' en het MPC in 
Liedekerke.
uit@liedekerke.be

JEUGD

Sinttocht
Zondag 5 december 2021
start 09.00 uur
Liedekerkse straten
gratis

De sint maakt ook dit jaar 
even tijd om samen met z'n 
pieten een tocht van 25 km 
te maken langs 45 straten 
in Liedekerke.
jeugd@liedekerke.be

BEWEGEN

Tibetaans ligconcert  
met klankschalen

Maandag 13 december 2021 
20.30 uur 
Vrijetijdshuis 
basis € 10/abo € 8

Guido Martens neemt 
je tijdens dit klankbad 
mee in een zeer diepe 
ontspanning. De 
harmonische klanken en 
trillingen brengen je terug 
in balans.
uit@liedekerke.be

PODIUM

William Boeva
Vrijdag 17 december 2021
20.30 uur
GC Warande
basis € 16/abo € 14

William Boeva is 30 
geworden. Nog niet oud, 
maar ook niet echt jong 
meer. William voelt aan 

alles dat hij nu zijn leven 
echt in handen moet 
nemen, want het is nog niet 
te laat! Denkt hij. Het is tijd 
om afscheid te nemen van 
de oude William ...
uit@liedekerke.be

JEUGD

Kerstshow met 
speelgoedswishing
Zaterdag 18 december
15.00 uur
GC Warande
7 euro
Een week voor de 
kerstvakantie dompelen 
we GC Warande helemaal 
onder in de kerstsfeer. 
Intussen kan je ook 
komen snuisteren op onze 

speelgoedswishing.
jeugd@liedekerke.be

JEUGD

Spelwandeling
Maandag 27 december 2021 
t.e.m. zondag 9 januari 2022
vertrek aan het 
vrijetijdshuis
gratis

Wandel samen met je gezin 
door Liedekerke en ontdek 
onze gemeente tijdens de 
winter.
jeugd@liedekerke.be
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HIEP HIEP HOERA

Van Snick Maurice  De Schepper Diane
Papenbergstraat 114
Gehuwd te Liedekerke op 14 mei 1971

Goossens Marc  Van Cromphaut Lydie
Mimosalaan 17
Gehuwd te Haaltert 21 mei 1791

Segers Petrus  Perdaens Annie
Heuvelkouterweg 99
Gehuwd te Roosdaal op 28 mei 1971

De Leeuw Alix  Gettemans Yolande
Velodroomstraat 107
Gehuwd te Sint-Kwintens-Lennik op 14 mei 1971

Couck Ferdinand  De Smet Nicole
St-Gabriëlstraat 118
Gehuwd te Borchtlombeek op 18 mei 1971

Van den Brande Roger  De Bock Rita
Eikenlaan 9
Gehuwd te Liedekerke op 21 mei 1971

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD
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Bracke Paul  Roggeman Odilla
Stationsstraat 143
Gehuwd te Oordegem op 1 juni 1971

Van der Biest William  Gordts Maria
Linthoutstraat 97
Gehuwd te Liedekerke op 23 april 1971

Van den Bremt François  De Leeuw Jeannine
Wilgenlaan 10
Gehuwd te Anderlecht op 26 juni 1971

Seminara Michele  Huys Christine
Hortensialaan 1
Gehuwd te Gentbrugge op 29 mei 1971

Chanet Jacques  De Wolf Lea
Kerselarenlaan 23
Gehuwd te Sint-Jans-Molenbeek op 5 juni 1971

Van Valckenborgh Egide  Goelens Maria
Velodroomstraat 185
Gehuwd te Liedekerke op 30 april 1971

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD
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Van Molle Willy  Van Droogenbroeck Lisette
Vooruitgangstraat 31
Gehuwd te Liedekerke op 9 juli 1971

Heymans Gaston  Cannoot Liliane
Hoefstraat 101
Gehuwd te Lede op 14 juli 1961

Van Assche Alfons  Van Den Brouck Adeline
Beysstraat 16
Gehuwd te Liedekerke op 20 juli 1961

Nevens Eddy  D’haeseleer Maria
Esdoornlaan 28
Gehuwd te Liedekerke op 2 juli 1971

Bellis Jozef  Schelfhout Francine
Vrijheidsstraat 15
Gehuwd te Liedekerke op 14 juli 1961

François August  Sneppe Yvonne
Gravenbosstraat 15
Gehuwd te Liedekerke op 19 juli 1961

50
GOUD

60
DIAMANT

60
DIAMANT

50
GOUD

60
DIAMANT

60
DIAMANT



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

Openingstijden
• maandag tot donderdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Enkel toegankelijk na afspraak

Secretariaat & Onthaal
1770@liedekerke.be

Personeel & Organisatie
personeel@liedekerke.be

Marketing & Communicatie
communicatie@liedekerke.be

Burgerzaken
burgerzaken@liedekerke.be

Ruimtelijke ordening
stedenbouw@liedekerke.be

Mobiliteit
mobiliteit@liedekerke.be

Milieu
milieu@liedekerke.be

Financiën
financien@liedekerke.be

Openbare werken
openbarewerken@liedekerke.be

Wonen
wonen@liedekerke.be

VRIJETIJDSHUIS
Warandestraat 22
tel. 053 64 55 82

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

Terug vrij toegankelijk zonder 
afspraak

Vrije tijd
uit@liedekerke.be

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

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

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

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

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

Openingstijden
• maandag tot vrijdag van 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. 0476 21 94 72
Danny tel. 0483 24 46 60

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

CONTACT

De diensten van gemeente en
ocmw zullen gesloten zijn op 
maandag 4 oktober,  
maandag 1, dinsdag 2 en 
donderdag 11 november 2021.
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STEVEN VAN LINTHOUT
burgemeester

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

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

DIRK LODEWIJK
schepen

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

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

JORIS POPPE 
schepen

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

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

HANS EYLENBOSCH
schepen

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

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

JOHNNY VAN DROOGENBROECK
schepen

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

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

ETIENNE 
SCHOUPPE
Voorzitter 
gemeente- en
OCMW-raad
Etienne.schouppe@
liedekerke.be
tel. 053 66 86 27
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Druk & lay-out
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 december 2021. Gelieve teksten 
voor 15 november 2021 te mailen 
naar communicatie@liedekerke.be,  
anders kunnen ze niet meer 
gepubliceerd worden.
De redactie is vrij om ingezonden 
teksten in te korten en/of te 
herschrijven met respect voor het 
meest essentiële van de inhoud.

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

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

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



Je kinderen 
laten vaccineren, 
is het beste plan, 
zodat COVID-19 
zich niet meer 
verspreiden kan.

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


