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Beste inwoners,

Ik had gehoopt dat de kerst- en nieuwjaarswensen dit jaar opnieuw als 

vanouds zouden zijn, maar helaas houdt het coronavirus ons nog steeds 

in de greep. De cijfers zijn de laatste weken weer de hoogte in gegaan 

en de maatregelen werden opnieuw verstrengd. Laat dit jullie er echter 

niet van weerhouden om in dit eindejaar licht te brengen in onze mooie 

gemeente. Dat deed ook inwoner Robin. Zijn Kerst@Visserveld kan je 

bewonderen op de volgende pagina’s of op Facebook. 

Oplichten doe je ook best in het verkeer. Om de veiligheid nog meer te 

vergroten, geeft onze politiezone TARL enkele tips voor de vele fietsers die 

onze gemeente telt.

Sinds kort kan je op onze gemeentelijke website de vacatures terugvinden 

die Liedekerkse bedrijven te bieden hebben. Als de coronapandemie 

ons iets geleerd heeft, dan wel dat werken dichtbij huis een voordeel is. 

Daarnaast is het ook onze bedoeling de lokale economie te versterken met 

mensen met een hart voor onze gemeente.

Die lokale handel kan overigens ook gesteund worden door middel 

van cadeaukaarten. De kaarten zijn voor 10 of 25 euro te koop in ons 

Vrijetijdshuis en kunnen omgeruild worden bij niet minder dan veertig 

Liedekerkse handelaars. Een steuntje in de rug tijdens deze moeilijke 

periode en een prachtig cadeau onder de kerstboom voor je naaste!

Wat het jong geweld in onze gemeente betreft: de start van de 

inschrijvingen in de scholen begint volgend jaar op 15 maart en ook de 

inschrijvingen voor de taalkampen, Zomerschool en de Vakantiekampen 

staan begin volgend jaar weer in de startblokken! Daarnaast is ook 

de jeugdraad terug van weggeweest en naar verluidt staan enkele 

enthousiastelingen te springen om de stem van de jeugd te verdedigen. 

Dat kan ik alleen maar toejuichen, natuurlijk! 

Ten slotte wens ik iedereen een gezond en veilig eindejaar toe.  

Mochten de maatregelen het niet toelaten elkaar met veel te zien, kunnen 

we nog altijd digitaal klinken op 2022. 

Vriendelijke groeten,

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

Dag van de Onthaalouder 

Op dinsdag 12 oktober werden de onthaalouders in de 

bloemetjes gezet en op zaterdag konden ze genieten 

van een lekker ontbijt in de cafetaria van GC warande! 

#dagvandeonthaalouderRita DenevepleinOp 1 oktober werd het Rita Deneveplein plechtig 
ingehuldigd door de familie van deze grande 
dame van het Vlaamse lied, die afkomstig was van 
Liedekerke. Na een speech van de burgemeester 
en haar petekind Sam Gooris werd, op de tonen 
van haar bekendste hit 'De allereerste keer', het 
lintje doorgeknipt en het straatnaambord onthuld. 
#deallereerstekeer

Bellenblaasactie

Sinds september 2021 zijn de gemeentelijke 

sportsites en speelterreinen rookvrij gemaakt 

en dit zowel voor de elektronische als gewone 

sigaretten. Om dit initiatief onder de aandacht 

te brengen werd er een bellenblaasactie in de 

scholen georganiseerd.  

#sintantoniusschool #generatierookvrij

Week van het BosOp zondag 10 oktober 2021 organiseerden 

de gemeenten Liedekerke en Ternat in 

samenwerking met Natuur en Bos van de 

Vlaamse overheid een heuse familiedag 

vol leuke activiteiten op de speelweide van 

Liedekerkebos. Het werd een groot succes! 

#rollercoaster #weekvanhetbos
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Onthaaldag nieuwe inwoners Op 1 oktober werden de nieuwe inwoners, die tussen 
1 januari en 31 augustus 2021 in Liedekerke kwamen 
wonen, uitgenodigd op een onthaaldag. Ze konden 
kennismaken met elkaar, de schepenen en de burgemeester. #welkominliedekerke

BoekenverkoopOp 10 oktober vond de tweejaarlijkse boekenverkoop van 

de bibliotheek plaats. De opbrengst ging integraal naar 

twee goede doelen: 11.11.11 en De Valier. #debibruimtop

Sinttocht 

Na het grote succes van vorig jaar, ging ook dit jaar de 

sint weer met paard en kar door de Liedekerkse straten. 

Met vele blije gezichten tot gevolg! #hijkomhijkomt

Kermis Opperstraat

Na een jaar zonder bracht Kermis Opperstraat opnieuw veel 

bezoekers op de been. Fotograaf Jarno Cobbaert maakte 

er een kleurrijk album van. Je vindt de kiekjes op zijn 

Facebookpagina Jarno Cobbaert Fotografie bij foto’s/albums. 

#liedekerkedoetontmoeten

Halloweentocht

Op 29 oktober organiseerde Jeugd Liedekerke een griezelige 

Halloweentocht van 3km. De opkomst was groot, net als het 

griezelgehalte van de tocht! #boe #moehahaha
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SPECIAL KERST@VISSERVELD
Robin De Buysscher, elektricien van opleiding, was jarenlang de rechterhand van Jacky 
Delcour voor Kermis Opperstraat en andere evenementen in Liedekerke. Nu de eerste kermis 
zonder Jacky plaatsvond, zette Robin zijn taak verder.

Toen Robin, intussen 24, nog een kleine jongen was, had hij al een grote fascinatie voor kerst 
en vooral kerstlichtjes. Maar sinds hij in 2015 in de Visserveldstraat kwam wonen, heeft hij 
van zijn droom een hobby gemaakt: elk jaar tovert hij een gedeelte van zijn tuin om in een 
echt kerstdorp. De eerste paar jaar was de kerstversiering eerder bescheiden, maar intussen 
is het aantal lichtjes alleen maar gegroeid. Op dit moment staat de teller op 24 500 stuks! 
Eind oktober, begin november begint hij met een heus lichtplan: alle kleuren moeten bij 
elkaar passen, maar er ieder jaar toch weer anders uitzien. Ieder vrij moment wordt eraan 
gespendeerd. Tijdens de kerstperiode is de omgeving van de Visserveld nooit donker en kil, 
Robins Kerst@Visserveld zorgt voor een zee van licht tijdens de donkerste dagen van het jaar. 
Hij glundert ook echt wanneer buren of voorbijgangers hem erover aanspreken en zeggen dat 
ze er van genieten. Want dan weet hij: zijn missie is geslaagd! 

Meer zien? Het kerstproject van Robin is ook terug te vinden op FB Likerts kersthuis.
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NIEUWS

Uitnodigingen 
boosterprik
 
Alle uitnodigingen voor de 60-plussers en de 
gevaccineerden met Johson & Johnson en 
AstraZeneca zijn vertrokken. Zij krijgen allen 
hun boosterprik tegen 19 januari 2022.
 
Dit betekent dat het callcenter de komende 
weken heel wat vragen zal krijgen. Daarom 
vraagt het vaccinatiecentrum te mailen naar 
vaccinatie@affligem.be of vaccinatie@elz-
amalo.be, wanneer je bijvoorbeeld je afspraak 
wil verleggen naar een later tijdstip.
 
Er is dus geen verband meer met je 
geboortejaar bij de uitnodigingen voor een 
boosterprik. Het systeem kijkt naar de datum 
waarop je je laatste prik hebt gekregen en 
met welk vaccin, waardoor alle leeftijden door 
elkaar uitgenodigd worden. Daartussen zitten 
ook de groepen die momenteel aan bod zijn 
(zorgverleners, nieuwe 12-jarigen, enz ...)
 

Bezoek van  
de gouverneur
 
In het kader van zijn Ronde van Vlaams-
Brabant bracht gouverneur Jan Spooren 
op maandag 29 november een bezoek aan 
onze gemeente. Daarbij gaf hij toelichting 
bij zijn rol, functie en dienstverlening vanuit 
het gouverneurschap aan lokale besturen. 
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de 
sportsite. De gouverneur kreeg een wijnkoeler 
aangeboden van het lokaal bestuur en bracht 
op zijn beurt pralines mee uit Tervuren, waar 
hij verschillende jaren burgemeester was. 
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Cadeaukaart 
als eindejaarsgeschenk
Op zoek naar een eindejaarsgeschenk 
waarmee je ook nog eens de lokale 
handelaars een duwtje in de rug geeft? Dat 
kan! De Liedekerkse cadeaukaart is te koop 
in het Vrijetijdshuis en kan bij niet minder 
dan 40 aangesloten handelaars ingeruild 
worden! Je kiest zelf de waarde: 10 of 25 euro. 
Bij aankoop van de kaart, krijg je een flyer 
mee met de handelaars waar je terecht kan.

5 tips voor de  
koude dagen
De winter is in aantocht en de kans bestaat 
dat het behoorlijk koud wordt. Dit kan dan 
wel gezellig zijn, het is toch vooral belangrijk 
dat je je voldoende warm weet te houden. 
Daarom geven we graag enkele tips:

• Pas je kleding aan: trek bij voorkeur 
verschillende lagen kleding over elkaar 
aan om je lichaamstemperatuur op peil te 
houden.

• Als je naar buiten moet, denk er dan aan 
je warm aan te kleden en waterdichte 
schoenen met een antislipzool aan te 
trekken.

• Denk er, in geval van gevaar voor een 
lange koudegolf of hevige sneeuwval, aan 
boodschappen te doen voor een langere 
periode en ga na of je over geneesmiddelen 
beschikt voor een voldoende lange tijd.

• Drink regelmatig warme dranken. 
Opgelet: (sterke) alcohol helpt niet om 
op te warmen. Integendeel, alcohol 
veroorzaakt een snellere daling van de 
lichaamstemperatuur en verhoogt bijgevolg 
de risico’s op onderkoeling.

• Ervaar je problemen om je warm te  
houden of maak je je zorgen om iemand  
in je omgeving? Geef een seintje aan het  
Sociaal Huis op 053 64 55 51 of via  
ocmw@liedekerke.be.

CADEAUKAART €25
CADEAUKAART €10

Oproep denk- en 
doegroep markt
Ben je een (regelmatige) bezoeker van 
onze zaterdagmarkt? Woon je in buurt? 
Of heb je een geweldig idee om onze 
markt nog aantrekkelijker te maken? 
Word dan lid van onze nieuwe denk-  
en doegroep rond de markt!  
Stuur een mailtje naar  
communicatie@liedekerke.be en wij 
nemen contact met je op om binnenkort 
te brainstormen over mogelijke 
activiteiten.
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Liedekerkse vacatures op 
gemeentelijke website
Als de coronapandemie ons iets geleerd 
heeft, dan wel dat werken dichtbij huis 
een voordeel is. De reistijd wordt beperkt, 
de verkeersdrukte vermindert, we hebben 
meer tijd voor het gezin, komen minder vaak 
te laat op het werk door files en de lokale 
economie wordt erdoor versterkt.

Met dit in het achterhoofd en om de 
Liedekerkse bedrijven een handje te helpen 
bij het vinden van lokaal personeel, staan 
de vacatures van de ondernemingen 
op ons grondgebied voortaan ook op de 
gemeentelijke website. Ook voor inwoners op 
zoek naar een job in eigen gemeente, is dit 
een win-winsituatie.

De vacatures zijn terug te vinden op  
www.liedekerke.be/jobs. Bedrijven die op 
zoek zijn naar personeel, kunnen dit laten 
weten via communicatie@liedekerke.be, 
waarna de vacante jobs online worden gezet. 
En werkzoekende inwoners zien meteen 
welke jobs er in Liedekerke  
beschikbaar zijn. 

Evi Asselman volgt 
Patrick Asselman op 
als gemeenteraadslid
Tijdens de gemeenteraad van  
16 september 2021 legde Evi Asselman 
(Open Vld) de eed af. Zij vervangt 
Patrick Asselman, eveneens Open Vld, 
als gemeenteraadslid. Wij wensen haar 

alvast veel succes in haar 
nieuwe functie! Patrick 

Asselman kreeg 
intussen de titel van 

eregemeenteraadslid. 
Proficiat!
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Opgelet voor  
CO-vergiftiging
Ieder jaar stijgt het aantal CO-slachtoffers 
vanaf oktober geleidelijk om een hoogtepunt 
te bereiken tijdens de wintermaanden. En 
elk jaar zijn er bijna duizend slachtoffers van 
CO-vergiftiging, waarvan helaas ook enkele 
doden te betreuren. 

Hoe kun je dit vermijden?

1. Verlucht voldoende
De aanvoer van verse lucht, en dus voldoende 
ventilatie, is belangrijk. Plak niet alle 
kieren van ramen en deuren dicht. Voorzie 
in de plaatsen waar toestellen staan een 
verluchtingsrooster onderaan in de deur of 
muur. Voorzie bij een keukengeiser bv. een 
luchttoevoer en -afvoer in de buitenmuur.

2. Gebruik je toestellen op een juiste manier
Gebruik uitsluitend toestellen voor 
de toepassing waarvoor ze bestemd 
zijn. Raadpleeg een vakman voor 
aankoop, installatie en onderhoud van 
het toestel en vermijd de aankoop van 
tweedehandstoestellen. Een keukengeiser bv. 
is uitsluitend ontworpen om warm water te 
leveren aan de kraan van de gootsteen.
Gebruik geen verplaatsbare toestellen, tenzij 
elektrische. Laat de luchtklep van het toestel 
voldoende open. 

3. Zorg voor een goede werking van de 
schoorsteen of rookgasafvoer
Zorg er voor dat de verbrandingsgassen 
correct afgevoerd worden. Laat de 
schoorsteen jaarlijks vegen en controleren. 
Gebruik geen doe-het-zelf reinigingsblokken. 
Beperk bochten en horizontale delen in 
de schoorsteen of rookgasafvoer. Herstel 
scheuren of barsten in de schoorsteen 
of rookgasafvoer en laat een vochtige 
schoorsteen nakijken.

4. Controleer de kleur van de vlam bij een 
gastoestel
De vlam van een gastoestel moet steeds 
blauw zijn. Een gele vlam wijst op 
onvolledige verbranding en risico op CO-
productie! Contacteer een vakman indien 
zich dit voordoet.

5. Controleer op de aanwezigheid van roest of 
roet aan het toestel
De aanwezigheid van roest of roet kan een 
slechte werking van je toestellen of hun 
rookafvoerkanaal tot gevolg hebben. Ook als 
er veel condensatie in huis is (op de ramen of 
deuren) of een abnormaal hoge vochtigheid 
is er een groot risico op CO-vergiftiging.

6. Maak dagelijks de aslade leeg bij hout-, 
pellet- of kolenkachels

7. Gebruik een barbecue of terrasverwarming 
enkel in open lucht

8. Laat de motor van je auto niet draaien in 
een gesloten garage

9. Besteed aandacht aan de  
CO-waarschuwingen van het KMI
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SOCIAAL 

HUIS

Verwarmingstoelage
Wat?
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt 
voor een deel tussen in de betaling van de 
verwarmingsfactuur van personen die zich 
in een moeilijke situatie bevinden.

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

bulk (voor het vullen van een brandstoftank 
aan huis)

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

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

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

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

Categorie 1: personen met recht op een 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming van 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RVV) 
én waarvan het jaarlijkse bruto belastbaar 
inkomen van het huishouden lager of gelijk 
is aan 19 566,25 euro (verhoogd met 3 622,24 
euro per persoon ten laste).

Categorie 2: personen met een laag inkomen, 
d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto 
belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 
19 566,25 euro (verhoogd met 3 622,34 euro 
per persoon ten laste).
Categorie 3: personen met schuldoverlast 
die in een schuldbemiddeling of een 
collectieve schuldenregeling zitten én de 
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

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

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

factuur staat hetzelfde is als het adres waar 
je gewoonlijk verblijft 

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

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

Bedrag?
• Het Fonds komt voor maximaal 1 500 liter 

per verwarmingsperiode en per huishouden 
tussen.

• Voor wie verwarmt met mazout of lamp-
petroleum die aan de pomp gekocht is, 
heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst 
van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat 
om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Wil je meer info of denk je in aanmerking 
te komen voor deze maatregel? Neem dan 
telefonisch contact via het nummer 1770 voor 
meer info of een afspraak.
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Minimale levering 
aardgas 2021-2022
Kan je je budgetmeter voor aardgas bij 
gebrek aan financiële middelen niet 
opladen? Het OCMW verleent vanaf 1 
november 2021 tot 31 maart 2022 een 
minimale levering van aardgas via de 
aardgasbudgetmeter.

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

Tijdens de periode van 1 november 2021 
tot en met 31 maart 2022 kan een gezin 
maximaal één keer om de 14 dagen een 
oplading in dit systeem doen.
Wil je meer info of denk je in aanmerking 
te komen voor deze maatregel? Neem dan 
telefonisch contact via het nummer 1770 voor 
meer info of een afspraak. 

Kinderen tot 2,5 jaar  
in huis? Dan heb je  
recht op een luierpremie!
Wat?
Naar aanleiding van de invoering van de 
gewogen restafvalinzameling op 7 juni 2021, 
verleent het gemeentebestuur vanaf 1 januari 
2022 als tegemoetkoming een jaarlijkse 
luierpremie.

Voor wie?
Kinderen die ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters van de gemeente en 
op 1 januari de leeftijd van twee jaar en zes 
maanden nog niet bereikt hebben.

Hoeveel?
De jaarlijkse premie bedraagt forfaitair:
• 20 euro voor kinderen van minder dan één 

jaar
• 20 euro voor kinderen van meer dan één 

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

twee jaar en minder dan twee jaar en zes 
maanden

Hoe? 
De premie wordt betaald op de ILvA-
rekening van de ouders. Deze premie wordt 
automatisch toegekend, je hoeft hier niets 
voor te doen!

Opgelet! Deze premie is niet cumuleerbaar 
met de financiële steun die het OCMW 
verleent voor de aankoop voor luiers  
en melk voor baby’s in het kader  
van kinderarmoedebestrijding.
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Kinderopvang  
zoek je zo! 
Hoera, er is er weer ééntje  
geboren in Liedekerke! Geen  
baby met bijhorende genderrevealparty deze 
keer, wel een Lokaal Loket Kinderopvang. 
‘Een wat?’, hoor ik je zeggen. Lees even mee 
wat het Lokaal Loket Kinderopvang voor jou 
en onze gemeente kan betekenen.

Wat?
Het Lokaal Loket Kinderopvang is een 
neutraal informatie- en ondersteuningspunt 
dat de zoektocht van ouders naar 
kinderopvang moet vereenvoudigen. 
De ouder richt zich tot één centraal 
aanmeldingssysteem dat één aanvraag 
uitstuurt naar alle kinderopvanginitiatieven 
van de keuze van de ouders in Liedekerke. 

Waarom?
Niet alleen wordt de zoektocht voor ouders 
eenvoudiger, door de samenwerking achter 
het Lokaal Loket Kinderopvang worden 
ook de onbeantwoorde vragen van ouders 
naar kinderopvang mee opgevolgd en gaat 
het Lokaal Loket Kinderopvang samen 
met de ouder(s) verder op zoek naar een 
alternatief. Het Lokaal Loket Kinderopvang 
geeft tevens ook een zicht op de werkelijke 
vraag naar kinderopvang en kan duidelijke 
en concrete cijfers over de nood en eventuele 
tekorten aan kinderopvang voorleggen. 
Dit maakt onze gemeente sterker in het 
aanvragen van extra subsidies voor extra 
kinderopvangplaatsen naar de toekomst toe.

Lokaal Loket Kinderopvang Liedekerke
Het lokaal bestuur koos voor een 
samenwerking met Opvang Vlaanderen. 
Vanaf 22 december 2021 kan elke ouder 
in Liedekerke die kinderopvang zoekt, 
terecht op het gebruiksvriendelijke platform 
Opvang.Vlaanderen. Het platform brengt 
alle kinderopvanginitiatieven in Liedekerke 
in kaart en biedt de mogelijkheid om een 
aanvraag tot opvang in te dienen. 
Ouders kunnen volledig zelfstandig een 
aanvraag indienen via het platform.

Hulp nodig bij het indienen  
van een aanvraag? 
Wij helpen graag. Je kan tijdens de 
openingsuren steeds terecht bij het Sociaal 
Huis via huisvanhetkind@liedekerke.be of 
op 053 64 55 51:
• van maandag tot en met vrijdag  

van 08.30 tot 12.00 uur
• op woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur
• op donderdag ook van 17.30 tot 20.00 uur 

Op onze gemeentelijke website kan je ook een 
stappenplan terugvinden als hulpmiddel bij 
de aanvraag voor Opvang.Vlaanderen:  
https://www.liedekerke/be/menu/sociaal-
loket/gezin-en-relatie/kinderopvang
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JEUGD

De jeugdraad is  
terug van weggeweest! 
In de maanden september en oktober 
verspreidde lokaal bestuur Liedekerke een 
oproep om jongeren warm te maken voor 
de Liedekerkse jeugdraad. Flyers werden 
uitgedeeld, er werd promo gemaakt op 
de sociale mediakanalen en mond-tot-
mondreclame gevoerd ... wat er uiteindelijk 
voor zorgde dat geïnteresseerde jongeren hun 
weg vonden naar de jeugdraad. En daar zijn 
we heel blij om!

Om meer uitleg te geven over wat een 
jeugdraad kan en moet zijn, maar ook de 
verwachtingen van de jongeren af te toetsen, 
werden er in oktober twee infomomenten 
georganiseerd. Daaruit bleken 10 jongeren 
tussen 15 jaar en 23 jaar zich te willen 
engageren om samen de stem van de 
jeugd vorm te geven in de jeugdraad. De 
eerste officiële jeugdraadvergadering vond 
vervolgens plaats op 27 november.

Hoewel de jeugdraad nog maar net 
heropgestart is, staan de leden al te popelen 
om de belangen te verdedigen van de 
Liedekerkse jongeren. 

Om verandering voor de jeugd teweeg te 
brengen zullen hun drie kerntaken bestaan 
uit:

• advies verlenen aan het gemeentebestuur 
over alle aangelegenheden die betrekking 
hebben op het jeugdbeleid en bij de opmaak 
van de meerjarenplanning;

• inspraak en participatie stimuleren van de 
jongeren in Liedekerke aan het beleid;

• initiatieven organiseren om de 
samenwerking en het overleg tussen het 
gemeentebestuur, het jeugdwerk en de 
jeugd zelf te bevorderen.

Wil jij ook deel uitmaken van de jeugdraad? 
Dit kan nog steeds. Of heb je een geweldig 
idee, laat dan van je horen! Stuur een 
mailtje naar jeugd@liedekerke.be of een 
Messengerbericht via de Facebookpagina 
Jeugd Liedekerke.

Benieuwd wat deze nieuwe jeugdraad 
in petto heeft? Volg dan zeker ook de 
Facebookpagina ‘Jeugdraad Liedekerke’.
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Taal in TARL
Taal in TARL zijn leuke taalkampjes 
tijdens de schoolvakanties, voor kinderen 
tussen 5 en 12 jaar die thuis weinig of geen 
Nederlands spreken. 

Van 28 februari tot 4 maart gaat Taal in TARL 
door in GC Warande. Wil jij jouw kinderen 
extra Nederlands laten oefenen op een 
speelse en plezierige manier? Schrijf dan 
snel in!

De activiteiten gaan door van 09.00 tot 16.00 
uur. Er is opvang voorzien van 08.00 tot 09.00 
uur en van 16.00 tot 17.00 uur. 

Lukt de krokusvakantie niet voor jou? Check 
dan onze website voor meer info over de 
taalkampjes in Affligem, Ternat of Roosdaal. 

Meer info via jeugd@liedekerke.be of  
053 64 55 55.

T A R L
TARL
TARL

TARLTARL
.TERNAT

.AFFLIGEM
. R O O S DA A L

. L I E D E K E R K E

VAKANTIEAANBOD VOOR 
KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR 

T A R L
TARL
TARL

TARLTARL
.TERNAT

.AFFLIGEM
. R O O S DA A L

. L I E D E K E R K E

VAKANTIEAANBOD VOOR 
KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR 

Samen studeren? 
Ben je student, heb je examens en ben 
je op zoek naar een rustige plek om te 
studeren? Wij bieden studieplaatsen aan 
van 20 december tot 4 februari, dagelijks 
van 09.00 tot 20.00 uur in BOKAAL om 
in alle rust (en veiligheid) te studeren. Op 
deze manier kan je individueel, maar toch 
ook SAMEN STUDEREN!

Wil je hier graag gebruik van maken? 
Dan kan je dagelijks gratis inschrijven 
via www.liedekerke.be/samenstuderen 
om zeker te zijn van een studieplek. 
Je ontvangt een bevestigingsmail en 
tafelnummer. Reserveren kan je tot de dag 
zelf! Er is voldoende ruimte en er worden 
oplaadpunten voor laptops voorzien. 
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Vanaf 15 maart 2022 starten de vrije 
inschrijvingen. Meer informatie vind je op de 
website van de Liedekerkse scholen.

Start  
inschrijvingen 
Liedekerkse  
scholen

1   Gemeentelijke Kleuterschool Dol-Fijn
Pamelsestraat 331
053 66 37 19 - gki@liedekerke.be     

2   Basisschool Knipoog
Oude Muilenstraat 10
053 66 65 61 - www.mulhof.be  

3   Basisschool De Boomgaard
Sint-Gabriëlstraat 152
053 64 57 60 - www.mulhof.be

4   Basisschool De Bij
Kleemputtenstraat 16
053 46 33 00 - www.debij.be

5   Basisschool Sint-Antonius
Opperstraat 32
053 66 88 35 - www.sint-antoniusschool.be

6   Atheneum – 1ste graad campus Liedekerke
Kleemputtenstraat 20
053 64 10 17 - www.atheneumdenderleeuw.be

7   Atheneum Liedekerke
Kleemputtenstraat 20
053 46 73 00 - www.atheneumliedekerke.be
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Inschrijven voor Vakantiekampen en Zomerschool
Vakantiekampen zijn leuke themaweken 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
Gebrevetteerde animatoren bieden elke dag 
creatieve sport- en spelactiviteiten aan. 

Praktisch: 
• Tijdens de paas- en zomervakantie
• BOKAAL, Sportlaan 3a
• Inschrijven vanaf maandag 28 februari 

2022

Net als de voorgaande jaren zal er plaats 
zijn voor elk kind. Wij vragen ouders 
om hun kinderen voor het begin van de 
Vakantiekampen (beide periodes) in te 
schrijven om de kampen optimaal te kunnen 
voorbereiden.

Meer info: jeugd@liedekerke.be of  
053 64 55 55.

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

Praktisch: 
• Voor kinderen die Nederlands willen 

oefenen
• Van 25 juli tot en met 5 augustus 2022 (2 

weken)
• GC Warande, Opperstraat 31
• Inschrijven vanaf maandag 28 februari 

2022

Meer info: samenleven@liedekerke.be of  
053 64 55 53.

Beide activiteiten hebben een inclusieve werking. Heeft jouw kind 
specifieke (zorg)noden? Zijn er problemen waarvan we best op  
de hoogte zijn? Heb je hier vragen over? Contacteer  
samenleven@liedekerke.be of 053 64 55 53.
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Winterspelwandeling
Heb je opnieuw zin in een uitdagend 
avontuur tijdens de kerstvakantie? Dan is 
deze leuke spelwandeling (in een winters 
jasje) echt een leuke activiteit. Wandel 
samen met je gezin door Liedekerke en 
ontdek onze gemeente tijdens de winter! 
Dus verzamel mama, papa, broer, zus en 
de hond, doe een warme jas aan, zet een 
dikke muts op en haal een frisse neus. 
Deze interactieve wandeling start aan 
BOKAAL en als je je best doet, krijg je 
misschien ook nog een verrassing.

Meer info?  
Check de UiTin1770 FB-pagina.

Evenement i.s.m. Huis van het Kind.

Gezocht:  
begeleiders  
voor taalkampjes
Om onze taalkampen (zowel zomerschool, als 
Taal in TARL) mogelijk te maken, zoeken wij 
enthousiaste begeleiders. Heb jij interesse 
om onze taalstimulerende activiteiten te 
begeleiden? 

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

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

educatieve vakantie te bezorgen? 
• Ben jij bereid anderstalige kinderen 

Nederlands aan te leren? 
• Ben je vrij tijdens (één van) de 

schoolvakanties? 
• Heb je zin om intussen ook nog iets bij te 

verdienen?

Stel je kandidaat via jeugd@liedekerke.be of 
bel naar 053 64 55 55. 

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

Solliciteer via de website van gemeente 
Liedekerke vóór 31 januari 2022 via  
https://www.liedekerke.be/vakantiekampen
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Superdiversiteit  
in Liedekerke
Stel jij je vragen als: 
• Wie zijn de nieuwkomers?
• Klopt het wat er in de media verschijnt over 

migratie?
• Wat zijn de migratiecijfers van Liedekerke?
• …

Kom dan naar de voorstelling van het 
Agentschap Integratie en Inburgering op 
donderdag 17 februari 2022 om 19.00 uur 
in GC Warande. Het Agentschap Integratie 
en Inburgering brengt een analyse over 
migratie en de impact ervan op onze 
gemeente, gebaseerd op concrete cijfers. 

Nadien krijg je de kans om met een kritische 
blik vragen te stellen.

Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht via 
welkom@liedekerke.be.

17 februari 2022
GC Warande
Start: 19.00 uur
Deuren: 18.30 uur

SAMEN  

LEVEN
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Diabeteseducatie nodig?

 

 

Heb jij een voorschrift van je huisarts? 
Dan kan je een afspraak maken bij onze 
diabeteseducator om je te helpen bij jouw 
zorgtraject diabetes.

Wanneer?
Elke 2e maandag van 12u30 tot 16u30

Waar?
Sociaal Huis, Opperstraat 33, 
1770 Liedekerke

Hoe?
Via onze diabeteseducator: 
sarah.claeys@wgkvlb.be of 
053-64 51 40 
(enkel op afspraak)

Infosessie  
Nederlands leren
Op maandag 13 september 2021 ging de 
infosessie Nederlands voor anderstaligen 
door. 25 anderstalige inwoners lieten zich 
screenen door het Agentschap Integratie en 
Inburgering en schreven zich in voor een 
gepast lesaanbod in de buurt. 

Wil jij ook Nederlands leren? Dat kan!
Op 11 januari 2022 komt het Agentschap 
Integratie en Inburgering opnieuw langs  
voor een infosessie Nederlands.  
Inschrijven verplicht!

Maak een afspraak op 0800 123 00.

Meer info: www.infonl.be

Andere vragen over Nederlands leren in 
Liedekerke? 
Info: welkom@liedekerke.be of 0470 26 47 09
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Ons secretariaat
Van Nuffelstraat 2A - 1740 Ternat
02 252 51 50 (elke werkdag bereikbaar) 
lesinfo.pajotnoord@ligo-hallevilvoorde.be 
Openingsuren
woensdag van 13u tot 16u
donderdag van 9u tot 12u

Het rapport lezen van je kind.
Betalen met je telefoon.
Formulieren invullen voor je werk.
Een app gebruiken om te parkeren. 
Beter leren rekenen voor een opleiding.

Foto’s kunnen kostbare herinneringen zijn. Wil
je er blijvende souvenirs van maken? Leer de
basis over opslaan en bewerken van je foto's op
je PC.
         foto’s overzetten op je computer
         foto's bewerken: rode oogjes verwijderen,
         bijsnijden 
         foto's zelf afdrukken of bestellen via
         internet 
         waarop letten bij het aankopen van
         toestellen 

 Dit zijn voorbeelden van wat je kan leren bij Ligo. 
Samen zoeken we voor jou de juiste cursus.

(Deze cursus gaat door indien er genoeg 
deelnemers zijn)

Wil je graag een mondje Engels spreken? 
Vind je het moeilijk om een nieuwe taal te leren?
Krijg het Engels onder de knie op een rustig
tempo, met veel herhalingen en mondelinge
oefeningen.

Jezelf voorstellen en korte gesprekjes voeren
        basiswoordenschat over thema's als cijfers,
        familie, werk, het uur
        basisgrammatica en -uitspraak
         een taal leren en durven spreken

Doe meer met je foto's op je PC

Welkom bij Ligo Halle-Vilvoorde!

Engels voor beginners

Enkele cursussen in de kijker voor begin 2022

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

Regio Pajot Noord



23
#1770

5 tips van de politie voor  
een verlichte fiets(er)

1.  Fluo fluo fluo! Automobilisten bemerken 
fluorescerende kledij reeds op 150 meter 
afstand. 

2.  Controleer de werking van je lichten!
3.  Voorzie een reservelicht of 

batterijen, zodat je nooit ongezien de 
straat op gaat.

4.  Kies voor heldere kledij. In donkere kledij 
zonder verlichting zien automobilisten 
je pas van op 20 meter afstand. 

5.  Aarzel niet je verlichting te gebruiken 
wanneer het al schemert. Dit verhoogt je 
zichtbaarheid voor automobilisten. 

Vrijwilligers gezocht 
voor 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.

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. Wil je zelf 
rijden, ken je mensen die dat graag 
willen doen of wil je meer info? Neem 
dan contact op met de gemeente via 
mobiliteit@liedekerke.be.

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

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

 
MOBILITEIT
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COMMUNICATIE

ENQUÊTE

RESULTATEN 
In maart hielden we een grote communicatie-enquête bij de inwoners  
teneinde onze communicatie beter te maken. Ondertussen analyseerden we de resultaten 
en willen we graag de belangrijkste zaken met jullie delen. Er namen 111 personen deel, 
waarvoor dank! We gaan met de resultaten aan de slag!

* Het totaal van de percentages is niet altijd gelijk aan 100 % (soms konden er meerdere 
anwoorden aangevinkt worden).
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Via welk kanaal volg jij  
de gemeente het vaakst?

Welke info vind je het interessantst op de kanalen van de gemeente? 

Heb je onze website al eens 
bezocht? 

Wat vind je in het algemeen 
van de website? 

Nieuws/algemene info/
aankondigingen

Evenementen

Wegenwerken

Alles

Speciale/nieuwe 
maatregelen rond 

COVID-19 Sport en cultuur

Werken/pannes 
aan water en 
elektriciteit

Bestuursbeslissingen

Verhalen van 
(nieuwe) inwoners

Administratieve zaken

Buurtinitiatieven, buurtactiviteiten

Gemeenteraad

Lokale 
organisaties/
nieuwe zaken

Info over de 
diensten

Belastingen

Oproepen voor vrijwilligersGrote bouwprojecten

Activiteiten  
voor 

kinderen

Afval

Apotheker/ 
dokter van wacht
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Ja 
Nee

76 %

24 %

Ja 
Nee

69 %

31 %

Ja 
Nee

84,7 %

15,3 %

Ken je het thuisloket? Heb je het thuisloket ooit al 
gebruikt? 

Vind je het een handige tool? 

Welke woorden roepen de 
gemeente Liedekerke bij jou op?

Toffe, gezellige, aangename, 
mooie en gemoedelijke 

gemeente

Thuis

Ondernemend, actief, 
dynamisch

Groen,  
natuur, bos

Woonplaats

Open communicatie, 
informatie

Rustig
Likert

Verstedelijking

Liedekerke leeft

Vriendelijk

Actief

Zwerfvuil

Gemeente op 
mensenmaat

Fijn wonen

Te weinig groen

Te dure opcentiemen, 
hoge belastingen

Familie

Dicht bij Brussel

Solidariteit en 
samenhorigheid

Vernieuwend, 
jeugdig

Diversiteit

* Dit zijn de woorden die meer dan een keer voorkwamen in de enquête. De grootte van de woorden geeft 

aan of deze veel dan wel weinig voorkwamen in de antwoorden
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Ja 
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Lees je het infomagazine? 

Zou je online afspraken 
willen maken? 

Ken je onze infogids? 

Volg je de Facebookpagina 
van de gemeente?

Ben je tevreden met de 
content op Facebook? 

Welke info vind je het interessantst op Facebook?

COVID-info

Activiteiten en 
initiatieven

Algemene info
Wegenwerken

Alles
Info over organisaties

Subsidies

Beslissingen

Evenementen

Dringende berichten

Wat is je favoriete 
rubriek in de #1770?

Vrije tijd  
en bib

Nieuws

De ontmoeting

Welkom in 
Liedekerke

Werken

Agenda

Alles

Gespot
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Buurtnetwerk

Buurtnetwerk

Ja 
Nee

70 %

30 %

Ja 
Nee

91 %

9 %

Ja 
Nee

70 %

30 %

Ben je tevreden met de 
content op de HOPLR-
pagina? 

Ben je tevreden dat de 
gemeente op HOLPR zit? 

Ben je aangesloten op 
HOPLR? 

Hoe vaak gebruik jij HOPLR?Waar gebruik jij HOPLR voor?

Welke info vind je het interessantst op HOLPR? 

Buurt en 
gemeente info

Contact met 
buren/buren 

zoeken

Hulp bieden Melding van bv. 
loslopende hond

Wegenwerken

Zoekertjes

Polls

Berichten 
van andere 
bewoners

Wegenwerken

Alles
Polls

Coronamaatregelen

Praktische info

Berichten uit de buurt
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MILIEU

Ontdek de nieuwe 
dierenbegraafplaats!
De voorbije maanden werd er hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van een 
dierenbegraafplaats. Deze bevindt zich op 
een voorbehouden zone van de begraafplaats 
Kruisbeekveld. Inwoners zullen er terecht 
kunnen met de assen van hun gecremeerde 
gezelschapsdier, en deze laten begraven in 
een asurn of uitstrooien op de voorbehouden 
strooizone. Ook het GO! Atheneum Liedekerke 
werkte mee aan de inrichting en zal er 
prachtige cortenstalen constructies 
plaatsen. Eens de werken afgerond zijn zal de 
officiële opening georganiseerd worden. Volg 
onze Facebookpagina voor meer info! 

Heb je interesse of wens je meer info?  
Check https://www.liedekerke.be/menu/ 
milieu/dieren-en-dierenbescherming

Familiedag  
Week van het bos  
groot succes!
Op zondag 10 oktober 2021 
organiseerden de gemeenten 
Liedekerke en Ternat, in samenwerking 
met Natuur en Bos van de Vlaamse 
overheid, een heuse familiedag vol 
leuke activiteiten op de speelweide 
van Liedekerkebos. Doorheen de dag 
kon je genieten van sportactiviteiten, 
familiespelletjes, wandelingen en 
knutselactiviteiten. Het was een 
groot succes! Volgend jaar zal deze 
familiedag opnieuw georganiseerd 
worden, hou de website zeker in het oog! 
Buiten spelen en op ontdekking gaan in 
de natuur maakt ons immers gezonder 
én creatiever. 
De familiedag maakte deel uit van een 
programma dat Liedekerke en Ternat 
organiseren voor de lagere scholen: drie 
weken vol toffe en leerrijke activiteiten, 
zoals wandelingen, sportparcours, 
bosverhalen en creatieve workshops. 
Dit jaar werd er extra aandacht 
besteed aan de bij, in het kader van het 
Liedekerkse bijenplan.
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Winterweer
Het gemeentebestuur herinnert er aan dat 
elke inwoner verplicht is om de stoep voor 
zijn woning ijs- en sneeuwvrij te houden 
zodat voetgangers een vrije doorgang 
hebben. Het geruimde materiaal moet aan de 
rand van de stoep opgehoopt worden en mag 
niet op de rijbaan geveegd worden. Er zijn 2 
oplossingen tegen ijzel en sneeuw:
• wegvegen/opscheppen van de sneeuw
• zout strooien (denk aan het milieu, gebruik 

met mate)

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

De stand van zaken zal steeds gecommuniceerd worden op de Facebookpagina en website 
van ILvA en Gemeente Liedekerke!
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Fleurig Liedekerke
De jaarlijkse bebloemingsactie ‘Fleurig 
Liedekerke’ resulteerde ook dit jaar weer 
in kleurrijke en diverse met bloemen en 
planten versierde tuinen en gevels. 

Bedankt aan alle deelnemers  
en proficiat aan de winnaars  
van 2021!

Liedekerke helpt 
inwoners te renoveren!

Hondenpoep,  
niet in het riool  
of op de stoep! 
Elke hondeneigenaar is verplicht  
om de poep van zijn hond op te  
ruimen en te deponeren in de openbare 
vuilnisbakken of hondenpoeppalen. De 
hondenpoeppalen in het Warandepark, de 
Heidestraat en het Velodroomplein worden 
reeds goed gebruikt. Jammer genoeg houdt 
niet iedereen zich aan de regels en worden 
er soms poepzakjes in het riool gedumpt. Dit 
kan uiteraard niet! Ook in een hondenweide 
is het verplicht de uitwerpselen van je 
viervoeter op te rapen. Hondeneigenaars die 
het reglement niet respecteren, riskeren een 
administratieve geldboete tot € 200.
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Conformiteitsattest 
bij nieuwe verhuur 
verplicht vanaf  
1 januari 2022
Vanaf 1 januari 2022 heb je op het moment 
dat je je woning of appartement (opnieuw) 
te huur stelt een conformiteitsattest nodig. 
De gemeente heeft 60 dagen de tijd om het 
conformiteitsattest af te leveren, vraag het 
dus tijdig aan. 

Voor de bestaande huurovereenkomsten 
wordt de verplichting gefaseerd, op basis van 
het bouwjaar, ingevoerd. De oudste woningen 
komen eerst aan bod. De bouwjaren per 
datum van verplichting vind je op de 
gemeentelijke website www.liedekerke.
be/conformiteitsattest. Momenteel loopt 
de eerste fase, waarbij alle woningen met 
bouwjaar 1930 en vroeger op 1 januari 
2022 in het bezit moeten zijn van een 
conformiteitsattest.

WONEN

Het conformiteitsattest dient aangevraagd 
te worden via het aanvraagformulier, terug 
te vinden op de gemeentelijke website of na 
afspraak op te halen in het gemeentehuis. 

Na de aanvraag neemt een woningcontroleur 
contact op om een afspraak voor het 
conformiteitsonderzoek in te plannen. 
Tijdens het conformiteitsonderzoek maakt 
de woningcontroleur een technisch verslag 
op. Uit dit technisch verslag zal blijken of de 
woning conform is. Als de woning conform is 
wordt het conformiteitsattest afgeleverd. 

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

Meer info?
https://www.liedekerke.be/
conformiteitsattest
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Nieuwe handelszaken

Kinepraktijk  
Dauphin Geoffrey

Als kinesist kan Geoffrey jou verder helpen 
met evenwichtsstoornissen, migraine of 
problemen met het kaakgewricht. Hij is 
namelijk gespecialiseerd in vestibulaire 
en maxillo-faciale kinesitherapie.

Wat betreft algemene kinesitherapie, heeft 
hij zich gefocust op handrevalidatie en 
kan hij voor een revalidatie zorgen met 
aangepaste technieken.

Dauphin Geoffrey
Denderstraat 21  
(parking mogelijk voor de praktijk)
0476 44 19 09  
dauphingeoffrey@gmail.com

Bike Mechanics

Aan het uitkijken naar  
een nieuwe fiets? 
Een lekke band of een ander probleempje? 
Een helm, fietstas, slot … nodig? 
Je bent welkom bij Bike Mechanics. 

Bike Mechanics 
Meersstraat 10 
0486 514 288 
yvan@bikemechanics.be
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Nieuwjaarskaartje  
van de burgemeester
Elk jaar ontwerpen de leerlingen van de 
Academie Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten het nieuwjaarskaartje van 
de burgemeester en het College van 
Burgemeester en Schepenen. Uit de hele 
selectie aan kaartjes wordt er eentje gekozen 
dat ook op onze Facebookpagina wordt 
gebruikt om de inwoners het beste te wensen 
in het nieuwe jaar. Dit jaar kwam die eer 
Shannon Hillaert toe! 

Hieronder enkele werken van de leerlingen 
tussen 6 en 8 jaar van juf Sien. Deze 
nieuwjaarskaartjes werden ontworpen met 
waterverf, krijt, kleurpotlood en stift. Een 
feestende sterrenhemel doet ons dromen! 
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Dag van de Academies: 
welkom!
Op de Dag van de Academies zetten we onze 
deuren open voor een wandeling door galerij 
Transit. Als het weer het toelaat, vind je ons 
ook buiten.

In het thema REMAKE overschilderen we 
oude werken, weven we met restmaterialen 
en bouwen we nieuwe steden met 
bestaand materiaal. Kinderen, jongeren en 
volwassenen werken met klei, verf, versleten 
spullen en zelfs eigen werken. Studenten 
kijken met nieuwe ogen naar kunstwerken. 
Ze knippen en schilderen en vinden een 
nieuwe taal. Kom kijken en laat je inspireren!

Datum: Zaterdag 19 februari 2022
ABAK: Opperstraat 33
Meer info: via telefoon op 053 64 55 97, via 
mail op gabk@liedekerke.be via de website 
www.liedekerke/ABAK of de Facebookpagina 
Academie voor Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten - ABAK

Weefwerk geïnspireerd door Dominic Di Mare Studenten levend model verwerken oefeningen in een collage

Leerlingen in de 3e graad experimenteren met kleur
Keramiek geïnspireerd door 
Frida Kahlo

Studenten tekenkunst maken grote 
remakes van bestaande werken



36
#1770

  
Zin in een afspraakje?  

Plan je bezoek en je bent snel aan de beurt!

36
#1770

DOSSIER

Door de coronacrisis voerde het gemeentebestuur versneld het werken op afspraak in.  
Zo wordt je dossier vooraf voorbereid en word je snel en efficiënt geholpen op het moment  
dat het jou past.

Sinds maart van dit jaar kun je je afspraak met de dienst burgerzaken eenvoudig online 
vastleggen via afspraken.liedekerke.be. In de loop van 2022 zal dit ook mogelijk worden voor 
afspraken met de milieudienst en voor je dossiers rond ruimtelijke ordening. Het werken op 
afspraak biedt een aantal belangrijke voordelen:

• Je komt langs wanneer het jou past
• Je hoeft niet in de rij te wachten
• Je weet meteen welke documenten je moet 

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

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

Meest voorkomende 
afspraken:
1. Identiteitsdocumenten
2. Rijbewijzen
3. Adreswijziging

Website
www.liedekerke.be
Op de website van de gemeente 
vind je alle informatie over de 
producten, dienstverlening en 
het beleid.

Telefoon of e-mail
1770 of 053 64 55 11
1770@liedekerke.be
Van 08.30 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 16.00 uur | op vrijdag 
enkel van 08.30 tot 12.00 uur

Thuisloket
Sommige attesten en aktes  
kan je online opvragen zonder 
naar het gemeentehuis te 
komen. Surf naar  
www.liedekerke.be/thuisloket

Hoe kan je ons bereiken?
Heb je een vraag voor een gemeentelijke dienst, heb je informatie nodig of wil je een 
melding doen? Voor de meeste zaken werken we op afspraak. Hoe je een afspraak 
kunt vastleggen kon je al lezen op de vorige pagina, maar er zijn nog andere manieren 
waarop je de gemeente kunt bereiken en informatie en nieuws te weten kan komen:
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Wens je een afspraak met een andere 
dienst of lukt het niet goed om je afspraak 
online in te plannen? Dan staan onze 
onthaalmedewerkers voor je klaar! Je kan 
hen elke werkdag telefonisch bereiken 

Ga naar de website  
afspraken.liedekerke.be

Kies de datum en het 
tijdstip die jou het 

beste passen.

Bevestig  
je afspraak.

Duid aan waarvoor je een afspraak 
wil. Heb je meerdere producten nodig? 
Vergeet dan niet om elk product aan 
te duiden bij je afspraak. Wanneer je 

producten nodig hebt van verschillende 
diensten (bv. een identiteitskaart en info 

over je bouwvergunning), maak dan 
twee verschillende afspraken.

Vul je contact-
gegevens in.

Kom langs op 
het afgesproken 

tijdstip. Kan je door 
omstandigheden de 

afspraak niet nakomen? 
Geen nood! Je kan 

online, telefonisch of 
per mail annuleren of 

verplaatsen.

Online een afspraak maken doe je zo:

1. 5. 3. 

2. 6. 4. 

tussen 08.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 
16.00 uur, op vrijdag enkel tussen 08.30 en 
12.00 uur. Je bereikt onze diensten ook snel 
en eenvoudig via e-mail.

Meldpunt
Wil je iets vragen of melden, 
heb je een suggestie of een 
probleem? Laat het ons weten 
via  
www.liedekerke.be/meldpunt

Facebook
Wil je steeds als eerste op de 
hoogte zijn van de meest recente 
nieuwtjes? Volg ons dan op 
Facebook. 
E Gemeente Liedekerke

Een bezoekje
Het administratief centrum, 
Opperstraat 31, werkt enkel op 
afspraak. Maak deze dus eerst 
online of via telefoon of e-mail.

E
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Wie heb ik  
aan de lijn?
Het gemeentehuis en het Sociaal Huis 
krijgen heel wat bezoekers over de vloer 
voor een afspraak. Daarnaast plegen onze 
onthaalmedewerkers dagelijks ook tientallen 
telefoontjes en beantwoorden zij vele mails. 
Maak hier even kennis met de twee vaste 
gezichten die dagelijks hun beste beentje 
voorzetten aan de onthaalbalies.

Marielle, 
onthaalmedewerker gemeentehuis

‘Al negen jaar ontvang ik alle bezoekers 
van het gemeentehuis met een vriendelijke 
goeiemorgen of goeiemiddag. Ik hou van het 
persoonlijke contact in mijn job en probeer 
elke bezoeker zo goed mogelijk te helpen. De 
meeste mensen zijn vriendelijk en dankbaar 
wanneer je hen helpt.

Sinds de coronacrisis werkt de gemeente 
enkel nog op afspraak. Soms staan mensen 
hier echter zonder afspraak. Dan is het 
vervelend om hen terug te moeten sturen. 
Hopelijk lezen veel mensen in deze editie van 

#1770 hoe ze online een afspraak kunnen 
inplannen, en zoniet zullen wij hen zeker 
telefonisch of via mail verder helpen!’

Inge, 
onthaalmedewerker Sociaal Huis
‘Je vindt me van dinsdag tot en met vrijdag 
elke voormiddag en op woensdagnamiddag 
terug aan de onthaalbalie in het Sociaal Huis. 
Ik vul deze job ondertussen al een tiental 
jaar met hart en ziel in. Hierbij vind ik het 
belangrijk om iedereen een warm onthaal 
te geven en een luisterend oor te bieden. 
Door goed naar de mensen te luisteren en 
hen te helpen met hun problemen, tracht ik 
iedereen tevreden terug naar huis te laten 
gaan. 

We krijgen hier de meest uiteenlopende 
vragen. Soms weten we het antwoord zelf 
niet en dan zoeken we het even voor hen op.’
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WELKOM

IN LIEDEKERKE

Charles (80 jaar), welkom in Liedekerke! 
We hebben jou al zien wandelen met je 
hond, maar we hebben jou vooral ontmoet 
tijdens de onthaaldag voor nieuwe inwoners. 
Wat was je enthousiast om andere nieuwe 
Liedekerkenaren te ontmoeten!

Waar kom je vandaan? 
Ik kom uit Vilvoorde en heb daar 30 jaar 
gewoond. Ik ben eigenlijk een Brusselaar. 

Waarom heb je gekozen voor Liedekerke als 
woonplaats? 
Mijn vriendin woont al enkele jaren in 
Liedekerke, dicht bij haar zoon. We gaan veel 
wandelen met de hond en leren zo ook veel 
mensen kennen. Veel meer dan in Vilvoorde. 
Het is hier buitengewoon! Liedekerke heeft 
iets speciaals, ik kan het niet beschrijven.

Wat was je eerste indruk van Liedekerke?
Buitengewoon. Het is prachtig in het bos en 
ik kan daar uren wandelen zonder moe te 
worden, ik voel me goed en vanaf dag één 
voelde ik me eigenlijk al thuis in Liedekerke. 

Wat is je favoriete/mooiste plek in Liedekerke? 
Het bos van Liedekerke natuurlijk, maar 
ook, euhm … hoe zeggen ze dat hier in het 
dialect? ‘De plesj’ heeft ook iets speciaals, 
een gezellige drukte, een dorpssfeer, dat heb 
ik graag. Hier zijn de mensen anders, in de 
positieve zin natuurlijk (lacht). 

Wat vind je van het Likerts dialect? 
Eigenlijk ben ik Franstalig, maar ik heb wel 
ambitie om het Likerts dialect te leren. Ik ben 
het dialect wel al gewoon ondertussen. Ik 
vind ook dat, wanneer je in een streek woont, 
je de ‘taal van de streek’ een beetje moet 
begrijpen en praten. 

Vul aan: 
Ik vind Liedekerke …
...een prachtige gemeente en 
zo gemakkelijk bereikbaar, want als ik naar 
Brussel ga, dan ga ik met de trein en parkeer 
ik mijn auto aan het station van Liedekerke. 

In Liedekerke zijn de mensen …
...natuurlijk en gemakkelijk in omgang. 
De mensen zijn zo vriendelijk en zeggen 
altijd goedendag, ook als ze jou niet kennen. 
Hiermee stellen de mensen je op je gemak. 
En natuurlijk het onthaal voor de nieuwe 
inwoners van Liedekerke was een zeer 
geslaagde avond, ik heb me supergoed 
geamuseerd. Het is een mooi initiatief van de 
gemeente. 

Dit vraag ik mij af over Liedekerke? 
Ik hou van cultuur, atletiek en geschiedenis. 
Ik heb eind oktober nog een gidsbeurt 
gegeven op het slagveld van Waterloo. En 
zolang ik nog goed ben, ga ik de 20km van 
Brussel meelopen. 

Maar ik vraag me eigenlijk wel af of er een 
boek bestaat met Likerts dialect, want ik wil 
dit toch graag nog leren. Mijn andere doel is 
de geschiedenis van Liedekerke beter leren 
kennen en hiervoor is mijn eerste stop de 
bibliotheek van Liedekerke. 

We raden Charles aan om contact op te nemen 
met de Heemkundige Kring en zeker het boek 
‘Oe zegdet in Likerk en Likert’ te lezen.

Bedankt voor je tijd, Charles!

Ben jij ook NIEUW IN 
LIEDEKERKE en heb  

je vragen? Stuur  
een mailtje naar  

welkom@liedekerke.be.
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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. Het College van 
Burgemeester en Schepenen heeft deze 
opdracht gegund aan aannemer NV De 
Jonge & Zoon, die de werken zal uitvoeren. 
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 en het ontwerp aanpassen. 

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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Afvalophaler Saul 
over de overgang van 

vuilzakken naar containers
Saul is 23 jaar en werkt al iets meer dan 4 jaar voor ILvA. Hij 

maakte dus mee de overgang van zakken naar containers (diftar). 
Hoe hij de verandering beleefde, lees je in dit interview.

Welk afval zamel je in?
Al van in het begin zamel ik 
restfractie in.

Je hebt dus de omschakeling 
naar de grijze containers van 
dichtbij meegemaakt?
Ja, zeker en vast. Het 
ging wel geleidelijk. 
De containers zijn in 
verschillende fasen 
ingevoerd. De eerste 
gemeenten startten in 
april, daarna volgden er 
een aantal in juni en ten 
slotte ook nog enkele in 
oktober. Op een gegeven 
moment werkten we dus nog 
met de twee systemen. 

Wat vind je het grootste 
verschil tussen de gele 
zakken en de containers?
Gele zakken in de 
vrachtwagen gooien is 
heel zwaar voor de rug. Veel 
mensen deden meer afval in 
de gele zak dan toegelaten is. 
Ze mochten tot 15 kilogram, 

maar soms zat er nog meer 
in. En zelfs 15 kilogram is 
niet te onderschatten. Ik 
heb er een rugblessure door 
opgelopen. Je kan namelijk 
geen gele zakken oppakken 
op een manier die niet 
belastend is voor de rug. Ik 

ben dus maar al te blij met 
de containers. Ik moet niet 
meer heffen en kan het afval 
gewoon naar de vrachtwagen 
rollen. 

Zijn er nog andere 
voordelen? 
Mensen staken soms scherpe 
voorwerpen in de gele zak. 
Zelf heb ik geen ongeval 
gehad, maar mijn collega 

wel. Hij had een diepe snede 
van meer dan 10 cm aan 
zijn enkel door een stuk glas 
dat door de gele zak stak. Ik 
weet dat het ook regelmatig 
gebeurde dat er ongevallen 
waren met satéstokjes of 
harde plastics. Mensen 

staan er niet altijd bij 
stil dat wanneer wij een 
zak optillen, die vaak 
tegen onze benen komt 
en dat op die manier een 
scherp voorwerp ons kan 
verwonden. In de container 
kan dat geen kwaad. Daar 
hebben we geen enkel 

contact met wat er in zit. 

Jij verkiest duidelijk de 
container boven de gele zak …
Ja, zonder twijfel. Het is 
ook een systeem dat ik 
persoonlijk eerlijker vind. 
Uiteindelijk betaalt de 
vervuiler. Ik denk wel dat 
mensen nog beter kunnen 
sorteren. Ik zie toch dat er 
nog veel pmd in de container 

DE ONTMOETING

Je kan geen  
gele zakken oppakken 
op een manier die niet 

belastend is voor de rug.
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belandt. Dat is eigenlijk 
jammer, want dit kan in de 
blauwe zak. Ik heb onlangs 
iemand aangesproken die de 
restcontainer vol met pmd 
had gestoken. Ik had haar 
een opmerking gemaakt en 
ze antwoordde: ‘Maar wat 
moet er dan eigenlijk in de 
zwarte container? Ik heb 
dan niets om er in te doen!’. 
Eigenlijk moet die mevrouw 
blij zijn: als ze beter sorteert 
en ze heeft bijna geen 
restfractie, dan kost het haar 
ook bijna niets!

Zijn er ook nadelen aan de 
containers? 
Het duurt een beetje langer 
om ze leeg te maken. 
Maar er worden er minder 
aangeboden dan gele zakken, 
dus komt dat op hetzelfde 
neer voor het verkeer. Ik zie 
wel dat mensen hem niet 
altijd vol aanbieden, maar 
soms met heel weinig kilo’s 
in. Ze zouden beter wachten 

tot hij vol is, zodat ze 
minder aanbiedkost 
betalen. 

Krijg je soms vragen 
over gewogen diftar 
tijdens je ronde?
Dat gebeurt zeker. 
Vooral rond het wegen 
van het afval. Veel mensen 
begrijpen niet hoe het afval 
gewogen wordt. Ze denken 
dat wij dat zelf doen, dat wij 
als laders hun afval op een 
weegschaal zetten. Als ze ons 
dat niet zien doen, dan zijn 
ze in de war en vertrouwen 
ze het niet. We leggen dan uit 
dat de vrachtwagen weegt 
en niet wij zelf. Velen zijn 
er ook van overtuigd dat 
we een standaardgewicht 
nemen voor een lege 
container. Terwijl we de volle 
container wegen en daarna 
de lege en enkel het verschil 
aanrekenen. Dat je dus enkel 
betaalt voor het gewicht 
dat in de vrachtwagen 

terecht komt. Blijft er afval 
achter, dan betaal je dat niet 
mee. Als je dat uitlegt, dan 
begrijpen ze het wel. 

Zou je nog terug willen keren 
naar gele zakken? 
Het was wel leuk dat we met 
de zakken konden zwieren, 
maar zoals ik al zei: voor de 
rug was dat echt heel slecht. 
We voelen maar al te goed 
het verschil en beseffen 
dat de containers voor onze 
gezondheid toch beter zijn. 

Bedankt, Saul,  
voor je tijd en werk!
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Je kan beter 
wachten tot je 

container vol is, 
zodat je minder 

aanbiedkost 
betaalt.
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Elke stap telt!  
Breng jouw buurt  
in beweging
Samen bouwen we aan zorgzame buurten. 
Buurten waarin bewoners zorg voor elkaar 
dragen in de ruime zin van het woord, waar 
levenskwaliteit en gezondheid centraal 
staan, en waar mensen zich goed en 
geborgen voelen. Buurten die mensen in 
beweging brengen. Letterlijk en figuurlijk. 
Want een buurt kan enkel zorgzaam zijn 
als ze ook beweegvriendelijk is! En daar 
Liedekerke alvast mee gestart … Met de 
campagne ‘10 000 stappen, elke stap telt’. 

Plaats elke stap op een voetstuk
Zet je beste beentje voor en stap mee in deze 
campagne van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven vzw, Sport Vlaanderen, Agentschap 
Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logo’s. 
Stap voor stap bereik je niet alleen een goede 
gezondheid, je voelt je ook beter in je vel, je 
slaapt beter – en stapt dus minder vaak met 
het verkeerde been uit bed. Al stappend heb 
je één voet binnen naar meer sociaal contact, 
je zorgt voor minder vervuiling en lawaai 
van auto’s en maakt zo de buurten en straten 
leefbaarder. Kortom: elke stap telt! 

De eerste stap begint bij jouw voordeur!
Er beweegt wat in de buurt. Heb je de 
stappensignalisaties al gezien aan het station, 
Liedekerkebos, het gemeentehuis  
of het sportcentrum? Hiermee tonen we  
dat kleine afstanden tussen locaties in  
je buurt ook extra stappen opleveren.  
Van jouw voordeur tot aan het  
gemeentehuis. Of tussen  

het station en Liedekerkebos. Want elke stap 
telt! De komende 4 jaar zet Liedekerke nog 
verder in op beweegvriendelijke buurten.

Wist je dat ook jijzelf met deze campagne 
meer aandacht kan vragen voor een 
zorgzame buurt?

Hoe? Onze gemeente verspreidt gratis leuke 
raamaffiches. Je kan ze verkrijgen in het 
vrijetijdshuis. Hang jij zelf ook een affiche uit? 
Zo laat je zien waarom elke stap telt voor jou of 
jouw buurt.

Doe mee samen met je buren, je straat 
of zelfs de hele buurt. Neem 5 affiches 
mee: hang één affiche aan je raam aan 
de straatkant en spoor je linker-, rechter-, 
over-, achter-, onder- en bovenbuur aan om 
hetzelfde te doen. Hoe meer affiches, hoe 
meer we elkaar kunnen motiveren!

Volg ook onze Facebookpagina en die van 
Gezond Leven op de voet voor leuke info 
en wedstrijden. 10 000 stappen beloont de 
leukste inzendingen!
Elke stap telt voor  
Liedekerke.

WANT ELKE STAP TELT

10.000 STAPPEN
VOOR EEN 

GEZONDE GEEST
ÉN GEZOND 

LICHAAM

WWW.10000STAPPEN.BE
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Generatie Rookvrij
In het kader van Gezonde Gemeente 
engageren Galmaarden, Lennik, Gooik, 
Liedekerke, Affligem, Ternat, Roosdaal 
en Pepingen zich om te streven naar een 
maatschappij waarin elk kind geboren vanaf 
2019, rookvrij kan opgroeien. Daarom zetten 
ze samen hun schouders onder het project 
Generatie Rookvrij.

Vanaf 2022 zullen verschillende 
speelpleintjes en de sportsite in onze 
gemeente ‘rookvrij’ worden gemaakt. Het is 
niet de bedoeling om rokers weg te jagen, 

maar er wordt wel gerekend op hun hulp om 
het project te laten slagen. Er zullen op de 
speel- en sportterreinen rookzones voorzien 
worden die niet meteen in de onmiddellijke 
buurt van de ingang/uitgang zichtbaar zijn, 
zodat kinderen niet rechtstreeks in contact 
komen met roken. Er zal ook signalisatie 
aangebracht worden om de rokers te 
sensibiliseren. Als lokaal bestuur vinden we 
rookvrij opgroeien vanzelfsprekend en willen 
we aan de hand van sensibilisatiematerialen 
de gebruikers van jeugd- en sportsites 
duidelijk maken dat ze zich mee achter dit 
project rond Gezonde Gemeente  
kunnen zetten. 
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DIY

Beheerwerken Liedekerke
Zondag 19 december 2021 
07.30 uur
gratis

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

BELEVEN

Kerstival on Ice
Woensdag 29 december 2021
13.30 uur
Sport Vlaanderen 
Liedekerke
4 euro

Op woensdag 29 december 
is er van alles te beleven 

in de ijshal van 
Sport Vlaanderen 

Liedekerke. Je 
kan er genieten van 

winterse  
lekker nijen, kerstkraam-
pjes, animatie op en rond 
het ijs en schaatsdemo's.
margaretha.laurent@sport.
vlaanderen

DIGIWIJS

De App-o-theker
Donderdag 30 december 
2021, 27 januari, 24 
februari,  
31 maart 2022
17.00 tot 19.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis

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

BEWEGEN

Glühweinwandeling - 
nieuwjaarshappening
Zondag 2 januari 2022
09.45 uur
Parking zwembad 
Heuvelkouter

Klassieker! 
Natuurwandeling in de 
Palitsebeekvallei met 
glühwein als afsluiter. 
Korte verfrissende 
wandeling tot aan de 
camping van Liedekerke. 
Deze activiteit is 
een samenwerking 
tussen verschillende 
Natuurpuntafdelingen 
uit de regio. Het ideale 
moment om samen met 
andere natuurliefhebbers 
het nieuwe jaar feestelijk in 
te zetten.
erik.deblock@outlook.be

LITERATUUR

Leesclub 'La superba' –  
llja Leonard Pfeijffer
Maandag 10 januari 2022
20.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis

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

AGENDA

BEWEGEN

Beats on Ice
Vrijdag 17 december 2021
19.30 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
5 euro

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

NT2-screenings
Dinsdag 11 januari 2022
op afspraak (van 17.00 tot 
20.00 uur)
Cafetaria GC Warande
gratis

Screenings Nederlands 
leren en alle informatie 
hierrond.
0800 123 00

DIY

Portretschilderen  
in clair-obscur
Dinsdagen 11, 18 en 25 
januari 2022
20.30 uur
ABAK Liedekerke
35 euro

In een korte reeks van 3 
sessies wordt stapsgewijs 
de opbouw en uitwerking 
van een portret in clair-
obscur aangeleerd. Je 
hoeft geen voorkennis te 
hebben en het materiaal 
is inbegrepen in de 
ticketprijs. Jij durft het aan 
en gaat met een prachtig 
handgemaakt portret naar 
huis!
uit@liedekerke.be

LEREN

Bewust digitaal opvoeden
Woensdag 12 januari 2022
20.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
5 euro

Matthias Dewilde is 
een ex-gameverslaafde 
en geeft ouders uitleg 
omtrent opvoeding en 
technologie. Ouders krijgen 
meer duidelijkheid in 
waarom technologie zo 
verleidelijk is, wat geschikt 
is voor welke leeftijd, hoe 
je grenzen kan stellen 
en waar je zeker op moet 
letten zodat het niet uit de 
hand loopt.
sociaalhuis@liedekerke.be

THEATER

Toneelkring De Waag 
speelt 'Het Geheugen  
van Water'
van 14 t.e.m. 22 januari 2022
20.00 uur  
(zondag om 15.00 uur)
GC Warande
10 euro

Drie zussen komen bij 
elkaar aan de vooravond 
van hun moeders 
begrafenis. Komische 
confrontaties, spoken 
uit het verleden en de 
onthulling van een 

schrijnend geheim zijn 
de ingrediënten van een 
prachtig toneelstuk dat nog 
lang nazindert.
http://dewaag.be

DIY

Aanleren van allerlei 
handwerktechnieken
Maandagen 17 januari, 14 
februari en 7 maart 2022
19.00 uur
Parochiehuis
7 euro

In een gemoedelijke 
en vriendschappelijke 
sfeer leren we 
verscheidene soorten 
handwerktechnieken 
aan zoals hardanger-
lintjeskant-ajourborduren-
borduren-zwartborduren en 
kantklos. Geïnteresseerden 
mogen gerust eerst eens 
een kijkje komen nemen.
gvaeyens@skynet.beUIT-

GESTELD



48
#1770

PODIUM

#Eindejaars 3 -  
Bert Gabriëls
Vrijdag 28 januari 2022
20.30 uur
GC Warande
16 euro

Het mes van stand-
upcomedian Bert Gabriëls 
ligt klaar om voor de 
3de keer de actualiteit, 
sport, politiek, cultuur 
en entertainmentwereld 
te fileren, tijdens 
een goedgevulde 
voorstelling met massa’s 
doordenkertjes, jokes en 
grappige momenten. 
uit@liedekerke.be

DIGIWIJS

Starten met een blog
Woensdag 9 februari 2022
19.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
7 euro

Deze workshop helpt je 
op weg om dit digitale 
medium te verkennen. 
Je krijgt een antwoord 
op 5 essentiële vragen: 
Waarom zou je bloggen?, 
Hoe ga je bloggen?, Wat 
ga je schrijven?, Wie wil je 
bereiken en hoe kan je dat 
doen? Renate deelt ook een 
hoop tips en tricks om je 
eigen plekje te veroveren 
op het wereldwijde web. 
uit@liedekerke.be

THEATERVOORSTELLING

Zozoöfzo
Zondag 13 februari 2022
15.00 uur
GC Warande
10 euro

Zozoöfzo is een onvergete-
lijke, spannende en 
beeldende beleving voor 
kinderen vanaf 4 jaar 
waarin de betekenis van 
abstracte begrippen als 
‘goed’ en ‘slecht’ onder de 
loep genomen wordt. 
uit@liedekerke.be

LITERATUUR

Leesclub 'De opgang' – 
Stefan Hertmans
Maandag 21 februari 2022
20.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis
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Deel je graag jouw 
leeservaringen en ideeën 
met anderen? Dan is de 
leesclub jouw ding! Bij een 
kopje of glaasje praten 
we over het boek dat we 
samen lazen, over andere 
dingen des levens en 
de boeken die we in de 
toekomst kunnen lezen. 
Samen geven we het boek 
meer betekenis.
bibliotheek@liedekerke.be

THEATER

De Motoen speelt  
'Vergeten straat'
11 t.e.m. 19 maart 2022
20.00 uur  
(zondag om 15.00 uur)
GC Warande
11 euro

Wanneer de bewoners van 
een Brusselse steeg door 
de aanleg van de noord-
zuidverbinding afgesloten 
raken van de buitenwereld, 
zijn ze plots tot elkaar 
veroordeeld. De koppige, 
naïeve en de ambitieuze 
dromers op de bodem van 
de gemeenschap. Met een 
aandoenlijke onhandigheid 
pogen ze om een nieuwe 
manier van samenleven te 

vinden - opgesloten zitten 
en toch vrij zijn. 'Vergeten 
straat' is gebaseerd op het 
gelijknamige boek van 
Louis Paul Boon.
www.demotoen.be

LITERATUUR

Workshop  
'Leer interactief voorlezen'
Zaterdag 12 maart 2022
15.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
5 euro

Voorlezen is zo veel meer 
dan hardop lezen wat 
er zich tussen een voor- 
en een achterflap van 
een boek bevindt. Het is 
samen met je (klein)kind 
een nieuwe wereld vol 
wonderen binnenstappen. 
Na deze workshop heb je 
geen enkele reden meer 
om niet voor te lezen aan je 
(klein)kind of kinderen!
sociaalhuis@liedekerke.be

DIY

Maak zelf je ecologische 
foodwrap
Donderdag 17 maart 2022
19.30 uur
GC Warande
10 euro

Je maakt zelf een 
ecologische foodwrap van 
een oud stukje stof en 
bijenwas. Zo’n foodwrap is 
een duurzaam alternatief 
voor plasticfolie en 
aluminiumfolie. Heel 
handig om levensmiddelen 
in te bewaren, zoals je 
boterhammetjes, én ideaal 
om potten en ovenschalen 
mee af te dekken. Je kan ze 
steeds opnieuw gebruiken 
en afwassen met koud water.
uit@liedekerke.be

LITERATUUR

Leesclub 'Drie vrouwen' – 
Leo Pleysier
Maandag 21 maart 2022
20.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
gratis
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Deel je graag jouw 
leeservaringen en ideeën 
met anderen? Dan is de 
leesclub jouw ding! Bij een 
kopje of glaasje praten 
we over het boek dat we 
samen lazen, over andere 
dingen des levens en 
de boeken die we in de 
toekomst kunnen lezen. 
Samen geven we het boek 
meer betekenis.
bibliotheek@liedekerke.be

PODIUM

Verslaafd!
Donderdag 24 maart 2022
20.00 uur
GC Warande
18 euro

In ‘Verslaafd!’ vertelt Erik 
Van Looy met veel humor 
over de eerste 60 jaar van 
zijn roemrijke filmverleden. 
Over de supersterren die 
hij mocht interviewen, zijn 
verrassende relatie met 
Koning Albert, Koningin 
Paola en Yasser Arafat, 
zijn filmklassiekers, zijn 
levensbedreigende honger 
tijdens een etentje met de 
vrouw van Tom Cruise én 
over die keer dat hij met 
de naakte cowboy van 
The Village People om 
drie uur ’s morgens in een 
Antwerpse hotelkamer zat.
uit@liedekerke.be

PODIUM

Jacques Vermeire - 70+
Vrijdag 25 maart 2022
20.15 uur
GC Warande

Onvermoeibaar sleurt 
de volkskomiek zijn 
kinderen het podium op. 
Omdat Jacques een heel 
jaar lang 70 is, plus een 
beetje meer. En omdat ook 
Julie en Maxime present 
geven, plus nog een beetje 
meer, dus. 70+, een nieuwe 
zaalshow, met driedubbele 
Vermeire-signatuur. 
info@comedyshows.be
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HIEP HIEP HOERA

Heymans Firmin  De Bisschop Maria
St-Gabriëlstraat 17
Gehuwd te Liedekerke op 27 augustus 1971

De Crick Daniël  Heymans Gisella
Kleemputtenstraat 198
Gehuwd te Leerbeek op 13 september 1971

Steppe Paul  Geeraerts Magda
Pamelsestraat 204
Gehuwd te Liedekerke op 20 augustus 1971

Rossignol Willy  Huybrecht Godelieve
Populierenlaan 24
Gehuwd te Liedekerke op 10 september 1971

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD



52
#1770

Verbeken Egied  Van Asbroeck Nicole
Kerselarenlaan 10
Gehuwd te Borchtlombeek op 13 oktober 1971

Gorissen Pierre  Storm Marie
Laan I 76
Gehuwd te Sint-Gillis (bij Brussel) op 29 juli 1961

Van den Winckel Petrus  Asselman Yvonne
Peehoopstraat 24
Gehuwd te Liedekerke op 18 augustus 1961

Detroyer Valentin  Rossignol Erna
Populierenlaan 13
Gehuwd te Liedekerke op 22 oktober 1971

Candries Emilien  Van Bruaene Frieda
Houtmarktstraat 203
Gehuwd te Jette op 20 juli 1961

Van den Borre Jozef  De Coen Mathilde
Oude Bombardonstraat 27
Gehuwd te Borchtlombeek op 4 augustus 1961

50
GOUD

60
DIAMANT

60
DIAMANT

50
GOUD

60
DIAMANT

60
DIAMANT
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Van der Weeën André  De Coster Godelieve
Beysstraat 156
Gehuwd te Liedekerke op 6 oktober 1961

Alice Heymans (21/02/1936)
Anja De Ridder, (30/06/1969)
Jolien Vanderhoeven (08/08/1993)
Suzie Jamgotchian (31/08/2020)

Van Droogenbroeck Modest  Heymans Marcelle
Pijnegemstraat 47
Gehuwd te Liedekerke op 6 oktober 1961

Pollet Jan Baptist  Baeyens Denise
Kapelstraat 6
Gehuwd te Okegem op 20 oktober 1961

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT

VIERGESLACHT



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

Openingstijden
• maandag tot donderdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Enkel toegankelijk na afspraak

Secretariaat & Onthaal
1770@liedekerke.be

Personeel & Organisatie
personeel@liedekerke.be

Marketing & Communicatie
communicatie@liedekerke.be

Burgerzaken
burgerzaken@liedekerke.be

Ruimtelijke ordening
stedenbouw@liedekerke.be

Mobiliteit
mobiliteit@liedekerke.be

Milieu
milieu@liedekerke.be

Financiën
financien@liedekerke.be

Openbare werken
openbarewerken@liedekerke.be

Wonen
wonen@liedekerke.be

VRIJETIJDSHUIS
Warandestraat 22
tel. 053 64 55 82

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

Terug vrij toegankelijk zonder 
afspraak

Vrije tijd
uit@liedekerke.be

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

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

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

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

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

Openingstijden
• maandag tot vrijdag van 08.00 tot 

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

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

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

16.00 uur
• donderdag ook van 08.00 tot 20.00 

uur

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

Openingstijden
• maandag tot donderdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Enkel toegankelijk na afspraak

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

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

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

WACHTDIENSTEN

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

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

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

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

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

CONTACT

De diensten van gemeente en
ocmw zullen gesloten zijn op 
maandag 3 januari 2022.
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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

Colofon
# 1770
\ Informatietijdschrift van het 

gemeentebestuur Liedekerke

\ Nr. 21
\ Abonnement buiten Liedekerke 

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

Verantwoordelijke uitgever
Steven Van Linthout, 
burgemeester

Redactie
Dienst communicatie & marketing

Ontwerp
CIBE communicatie

Fotografie
medewerkers van gemeente en 
OCMW

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

Druk & lay-out
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

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

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

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

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



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

Nederlands leren
Screening 11 januari 2022 in Liedekerke (op afspraak)

NDL  Lessen Nederlands in de buurt?  
Telefoneer naar 0800 123 00.

FR  Les cours de néerlandais dans les  
environs? Contactez le 0800 123 00.*

DE  Niederländischkurse in ihrer nähe?  
Rufen Sie 0800 123 00 an.*

EN  Dutch classes in the area?  
Call 0800 123 00.*

* Dit is een letterlijke vertaling uit het Nederlands.

Andere vragen over Nederlands leren in Liedekerke? 
Info: welkom@liedekerke.be of 0470 26 47 09

Maak een afspraak 
Prenez un rendez-vous 

Vereinbare einen Termin  
Make an appointment

0800 123 00
www.infonl.be


