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Beste inwoners,

Veel liever was ik dit voorwoord begonnen met simpele warme kerst- 

en nieuwjaarswensen, maar helaas zal kerst er dit jaar anders uitzien. 

Terwijl we in de vorige editie van de #1770 nog konden uitpakken 

met goede cijfers voor onze gemeente, hebben we intussen moeten 

vaststellen dat we de algemene, nationale trend zijn gaan volgen en 

de cijfers heel wat minder geweest zijn. Dankzij de maatregelen die 

intussen verstrengd werden, gaat het echter opnieuw de goede richting 

uit. We hopen dan ook uit de grond van ons hart dat we na deze tweede 

golf dit virus definitief vaarwel zullen kunnen zeggen.

Mijn gedachten gaan tijdens deze eindejaarsperiode meer dan ooit uit 

naar inwoners die een naaste verloren tijdens deze coronacrisis. Hetzij 

aan het virus zelf, hetzij om een andere reden, en door deze pandemie 

niet op behoorlijke wijze afscheid konden nemen. Ik hoop dat zij troost 

kunnen vinden in deze moeilijke momenten.

Graag wil ik ook mijn steun betuigen aan de handelaars en horecazaken 

die voor de tweede maal moesten sluiten en hierdoor hun inkomsten 

zagen slinken. De afhaalmogelijkheden die het licht zagen getuigen 

van veel veerkracht en ik wens hen dan ook de nodige moed voor een 

hopelijk snelle heropstart. Ook iedereen die op een of andere manier zijn 

werk niet kon hernemen en het daardoor niet makkelijk heeft om deze 

periode door te komen, wens ik veel kracht om deze crisis door te komen. 

Ten slotte hoop ik dat ook onze cultuur- en sportinfrastructuur zo snel 

mogelijk opnieuw zijn deuren zal kunnen openen. Twee sectoren die voor 

heel wat mensen van groot belang zijn als het op ontspanning aankomt. 

De beslissingen die we hiervoor moesten nemen, waren niet makkelijk 

en werden ons niet altijd in dank afgenomen. Maar weet dat we dit enkel 

deden met de gezondheid van onze inwoners in het achterhoofd.

Om op een positieve noot te eindigen zou ik iedereen willen oproepen 

om de kerstlichtjes nog wat langer te laten hangen, zodat ze voor extra 

licht en warmte zorgen in deze koude dagen. En het vlammetje van 

de warmste week op te hangen, op de stoep te tekenen, als koekje te 

bakken… zodat anderen weten dat jij wil helpen waar het kan. Want dat 

kan de Liedekerkenaar!

Met 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!
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Hindernissenparscours 

De Vlaamse Loopweek werd een echte belevings-

loop in coronaproof jasje. Basisschool De Bij 

kwam en zag dat het goed was #soldatenstijl

Opstart jeugdwerking 
De coronaprotocollen schrikken onze 

Liedekerkse jeugdverenigingen niet af om 

het jeugdwerkjaar met volle moed aan te 

vatten. Veel bewondering voor de leiding, 

die er met haar leden een leuk jaar van zal 

maken! #jeugdwerkisleuk

Opkuis Liedekerkebos
Camille (7 jaar) en Lore 
(10 jaar) verzamelden 
zwerfvuil in Liedekerkebos 
en konden daarbij op heel 
wat complimentjes rekenen 
van wandelaars en joggers. 
Dikke duim, zeggen ook wij, 
voor deze Mooimakers in spe! 
#properLiedekerke

Seizoensopener

Merci Bram en Lennert voor de geslaagde 

seizoensopener #coronacultuur

Hopsakee

Ook de kleuters van De Bij waren 

maar al te blij met de activiteit van 

de sportregio waarbij ze een dag 

lang gebruik konden maken van het 

kleutersportmateriaal #topdagje

Likart

Omdat gewone straatnaamborden 

saai zijn, heeft B
ert Van Damme 

zijn garagepoort opgesmukt. Op ze 

Likerts #likart

Taal in TARL 
Normaal gezien zouden we extra Nederlands oefenen tijdens Taal in TARL. Door corona kan dit niet en dus kregen we een leuk rugzakje met allerlei oefeningen en spelletjes #coronaproof
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Halloween

Elk jaar kan je in de Stationsstraat genieten van een 

halloweendecoratie van jewelste. #bibberenbeef

De sinttocht door onze straten was een geweldig succes! 

Wat een blije gezichten! Dankjewel, Liedekerke, voor 

jullie enthousiasme #coronaproofsinttocht
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COVID-19: heb jij recht op maatschappelijke hulp?
2020 is een jaar vol onverwachte maatregelen geweest. Veel mensen werden getroffen door 
COVID-19 met een moeilijke psychosociale of financiële situatie tot gevolg. OCMW Liedekerke wil 
hierin tegemoetkomen. Samen wordt bekeken of je recht hebt op enige vorm van hulpverlening.

Voor wie? 
Iedereen die gevolgen ondervindt van de COVID-19-crisis kan in aanmerking komen voor 
deze steun. Bijvoorbeeld: tijdelijk werklozen die moeilijkheden ervaren bij het betalen van 
facturen. In eerste instantie wordt een sociaal financieel onderzoek gedaan naar jouw situatie. 
Na een toekenning zal bepaald worden op welke hulpverlening je recht hebt. 

Acht hulpverleningsdomeinen:

1. Hulp bij huisvesting
Financiële ondersteuning bij huurgelden, 
met uitzondering van de huurwaarborg.

2. Hulp inzake energie
Het energieverbruik, met inbegrip van 
de sociale en budgettaire begeleiding of 
andere ondersteuning.

3. Psychosociale hulp
Kosten voor professionals erkend voor de 
behandeling van partnergeweld, problemen 
inzake angst en psychiatrische problemen.

4. Hulp inzake gezondheid
Tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, 
medicijnen... en de aankoop van 
mondmaskers, gels en handschoenen.

5. Hulp inzake digitale 
toegankelijkheid
Digitale ondersteuning om de online 
stappen, de sociale contacten en 
schoolondersteuning te bevorderen.

6. Financiële hulp
Onbetaalde facturen naar aanleiding  
van een daling van de inkomsten.

7. Basisbehoeften
Tussenkomsten in transportkosten,  
de aankoop van kledij, brillen... 

8. Hulp voor families in 
moeilijkheden
In het kader van de strijd tegen 
kinderarmoede.

Hoe meld je je aan? 
Je kan OCMW Liedekerke bereiken via het nummer 053 64 55 51 of  
via socialezaken@liedekerke.be.

Aarzel niet om contact op te nemen om na te gaan of je recht hebt op een vorm van 
hulpverlening. 

NIEUWS
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Juridische hulp  
in Liedekerke
Het OCMW werkt samen met de Welzijns-
koepel om juridische hulpverlening aan de 
inwoners van Liedekerke te verstrekken. 
De jurist heeft een tweewekelijkse zitdag op 
dinsdagnamiddag in het Sociaal Huis. Een 
afspraak kan je pas maken na contact met 
één van de maatschappelijk assistenten van 
het OCMW. 

De jurist biedt eerstelijnsrechtshulp. Dit 
betekent dat hij een eerste gratis juridisch 
advies kan geven en/of doorverwijst naar 
een gespecialiseerde dienst voor kwesties 
zoals:
• Echtscheidingen
• Onderhoudsgelden
• Huurgeschillen
• Schulden
• Erfrechtelijke kwesties
• Gerechtelijke procedures
• Verbintenissenrecht
• … 

De jurist kan je echter niet verdedigen voor 
de rechtbank of voor je optreden. 

Andere plaatsen waar je ook terecht kan voor 
juridische hulpverlening/rechtsbijstand:
• Vakbonden verlenen gratis juridisch advies 

aan hun leden inzake sociaal recht en 
werkgeschillen.

• Vzw Sociale Dienst voor het Vlaams 
Overheidspersoneel geeft gratis 
(telefonisch) juridisch advies.

• De huurdersbond helpt je bij 
huurproblemen, mits betaling van 12 euro 
lidgeld per jaar. Meer info: 016 25 05 14 of  
via info-vlbr@huurdersbond.be. 

• Wetswinkels vragen voor een consult  
15 euro. Meer info: www.wetswinkel.be.

• Rechtsbijstandverzekering die eventueel 
is inbegrepen in de polis van je familiale 
of autoverzekering. Helemaal gratis 
is het juridisch advies niet want je 
betaalt immers de premie van jouw 
rechtsbijstandsverzekering. Vaak kan je via 
de verzekeraar echter ook gewoon gratis 
juridisch advies verkrijgen. In dat geval is 
het de verzekeraar die de advocaatkosten 
zal vergoeden.

Wens je meer info of een afspraak bij 
de jurist? Neem dan contact op met een 
maatschappelijk assistent met een korte 
omschrijving van jouw vraag via: 
Sociaal Huis
Opperstraat 33
1770 Liedekerke
053 64 55 51
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FONS-zitdagen
Heb jij vragen over jouw huidig groeipakket? Of wil je een 
nieuwe aanvraag doen? 

Voortaan kan je elke eerste maandag van de maand 
terecht bij het Sociaal Huis. Een medewerker van de 
nieuwe Vlaamse kinderbijslag gaat tijdens het spreekuur 
van 08.30 tot 12.00 uur aan de slag met al jouw vragen. 

Via onze balie van het Sociaal Huis of het nummer  
053 64 55 51 kan je een afspraak maken. 

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

Via een sociaal onderzoek zal de sociale 
dienst van het OCMW nagaan of er sprake 
is van energiearmoede (type woning, 
samenstelling van het gezin …).  
Wanneer dit zo blijkt te zijn, kan het 
OCMW een minimumhoeveelheid 
aardgas ter beschikking stellen via de 
budgetmeterkaart voor aardgas. Tijdens  
de periode van 1 november 2020 tot en met 
31 maart 2021 kan een gezin maximaal één 
keer om de 14 dagen een oplading in dit 
systeem doen.

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

Nieuw 
oproepnummer  
dokter van wacht

Heb je een medisch 
probleem ‘s nachts, 
in het weekend of op 
een feestdag en is je 
vaste huisarts niet 
bereikbaar? Dan kan 
je beroep doen op de 
dokter van wacht. De 
dokter van wacht is 
voortaan bereikbaar  
via het nummer 1733.

Het oude oproepnummer 
van de dokter van wacht 
(053 22 17 70) is sinds 30 
oktober 2020 niet meer 
operationeel.

de dokter van 

wacht vind je zo

Meer info?  
www.1733.be

Medische 
hulp nodig?

de dokter van 
wacht vind je zo

de dokter van 
wacht vind je zo

WWW.1733.BE

Doorverwezen naar 
de huisartsenwachtpost?
In de huisartsenwachtpost staat een team van 
artsen klaar om je snel verder te helpen. 

Hou er rekening mee dat je in de huisartsenwachtpost 
enkel terechtkunt voor dringende medische 
problemen die niet kunnen wachten tot het 
spreekuur van je eigen huisarts.

Waar? Justus Lipsiusstraat 36 in Leuven

Openingsuren vrijdag vanaf 19u tot maandag 8u

vanaf 19u de avond voor feest- en 
brugdagen tot 8u de ochtend erna

gesloten op weekdagen

Nog vragen? Neem een kijkje op www.w8post.be

Als je heel dringende 
medische hulp nodig 
hebt, bel dan naar de 

noodnummers 100 of 112. 
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Verwarmingstoelage
Wat?
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt 
het hele jaar door voor een deel tussen in de 
betaling van de verwarmingsfactuur van 
personen die zich in een moeilijke situatie 
bevinden. 
Het gaat om de factuur betaald voor:
• huisbrandolie
• lamppetroleum (type c)
• bulkpropaangas

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 
én waarvan het jaarlijks 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.

Hoe?
Neem binnen de 60 dagen na de 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.

Wil je meer info of denk je in aanmerking 
te komen voor deze maatregel? Neem dan 
telefonisch contact op het nummer 1770 voor 
meer info of een afspraak.

9
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Residentie Paepenbergh
Comfortabel en veilig wonen in een serviceflat

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

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

Residentie Paepenbergh telt 36 flats en 
is volledig aangepast aan de noden en 
behoeften van senioren. De flats staan open 
voor zowel echtparen als alleenstaanden, 
ouder dan 65 jaar. Alle flats bestaan uit 
een inkomhal, een ruime woonkamer, een 
volledig ingerichte keuken, een slaapkamer, 
een badkamer met instapdouche, 2 
bergingen en een groot individueel terras. 
Het gebouw telt 2 verdiepingen en heeft  
een ondergrondse parkeergarage voor  
21 wagens. Er is een gemeenschappelijke 
huisvuilberging, een wasserette,  
een fietsenberging en hier en  
daar zijn er zithoekjes  
ingericht.

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

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

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

Sociaal Huis
053 64 55 51 
serviceflats@liedekerke.be

10
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Info voor gebruikers  
van wijk-werken
Wat is wijk-werken?
Wil je klusjes laten uitvoeren? Dan kan je 
hiervoor een wijk-werker inschakelen. 
Wijk-werken houdt in dat je enkele uren 
per week klusjes laat uitvoeren door een 
werkzoekende. De wijk-werker wordt 
opgevolgd door een begeleider van de VDAB 
of het OCMW.
Op deze manier willen we werkzoekenden 
terug activeren en kan jij gebruikmaken 
van een paar helpende handen tegen een 
voordelig tarief.

Welke klusjes komen in aanmerking?
• Klein tuinonderhoud
• Kleine herstellings- en onderhoudswerken
• Ondersteuning en hulp bij begeleiding van 

personen
• Ondersteuning van personen bij 

huishoudelijke taken

Hoe betaal ik de wijk-werker?
• Je betaalt één wijk-werkcheque per 

begonnen uur. Eén wijk-werkcheque kost 
7,45 euro.

• Vul de nodige gegevens in op de wijk-
werkcheques vooraleer je ze afgeeft aan de 
wijk-werker.

• Geef de wijk-werkcheques aan de wijk-
werker na het beëindigen van de activiteit. 
Ben je dit vergeten, doe dit dan ten laatste 
op het einde van de maand waarin de 
activiteit plaatsvond.

• Wijk-werkcheques zijn fiscaal aftrekbaar.

Contact?
Sociaal Huis Liedekerke
Opperstraat 33
1770 Liedekerke

Contactpersoon:
Candy Stockmans
candy.stockmans@vdab.be
0491 35 31 71

Openingsuren: woensdag van 09.00 tot 
12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur (enkel op 
afspraak)

Meer info? 
https://www.vdab.be/wijk-werken of  
https://www.liedekerke.be/menu/ 
werken-en-ondernemen/wijk-werken
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Liedekerke helpt 
inwoners renoveren!

Benovatiecoach

Voor een begeleiding van je renovatie 
van A tot Z kan je beroep doen op een 
BENOvatiecoach die samen met jou een 
BENOvatietraject start. Zo’n BENOvatietraject 
bestaat uit een doorlichting van je woning, 
een individueel besparingsplan, een 
berekening van de beste ingrepen in 
jouw woning rond isolatie, verwarming 
en zonne-energie, begeleiding bij de 
uitvoering van deze ingrepen via lokale 
aannemers en hulp bij het aanvragen van 
premies en renovatieleningen via lokale 
woonconsulenten.

Dankzij een tussenkomst van Gemeente 
Liedekerke en Provincie Vlaams-Brabant 
kost deze begeleiding voor inwoners van 
Liedekerke slechts 100 euro (i.p.v. 350 euro).  
Indien je één van de geadviseerde 
energetische ingrepen uitvoert, krijg je die 
100 euro helemaal terug!

Meer info? 
0468 19 07 74 / info@klimaatpunt.be  
www.klimaatpunt.be/benovatiecoach

Duurzaam bouwadvies

Heb je plannen om te bouwen of te renoveren? 
Dan kan je bij DuboVlaamsBrabant terecht 
voor duurzaam bouwadvies. Je kan dit 
aanvragen via DuboVlaamsBrabant. Dit 
kost slechts 50 euro bij advies ter plaatse en 
25 euro bij advies op basis van plannen. In 
Liedekerke wordt advies bij renovatie gratis 
verleend! Maak hier dus zeker gebruik van!

Premies 

Het gemeentebestuur verleent voor 
verschillende maatregelen (energie)premies:
• Buiten gebruik stellen stookolietanks
• Plaatsing fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen
• Plaatsing isolatie- en hoogrendementsglas
• Plaatsing groendak en hemelwater installatie
• Aanleg en onderhoud van kleine 

landschapselementen

Meer info vind je op de gemeentelijke website.

Labelpremie én tot 
60 000 euro renteloze 
energielening 
De Vlaamse overheid wil je overtuigen om 
energetisch te renoveren en dit door middel 
van de invoering van een rentesubsidie op 
een lening tot 60 000 euro en daar bovenop 
nog een premie tussen 2 500 en 5 000 euro 
voor het verbeteren van de energieprestaties!
De nieuwe premieregeling gaat op 1 januari 
2021 in en geldt enkel voor ‘nieuwe eigenaars’, 
mensen die dus een huis kopen of via 
schenking of erfenis verwerven vanaf  
1 januari 2021.

Voor meer info kan je terecht bij de 
woonconsulent: wonen@liedekerke.be
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Nieuwe premie voor zonnepanelen
Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe 
zonnepanelen in gebruik neemt, komt in 
aanmerking voor een eenmalige premie van 
netbeheerder Fluvius. Die premie komt er 
omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars 
van zonnepanelen geen aanspraak meer 
kunnen maken op de terugdraaiende teller.

Deze premie kan evenwel pas vanaf 1 januari 
2021 worden aangevraagd. De aanvraag, 
behandeling en uitbetaling van deze premie 
verloopt via Fluvius.

Voor meer informatie kan je terecht op  
www.fluvius.be of bij de woonconsulent: 
wonen@liedekerke.be. 

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 Pastoriepark, de Heidestraat en het 
Velodroomplein worden reeds goed gebruikt. 
Jammer genoeg houdt niet iedereen zich 
aan de regels en worden er soms poepzakjes 
in het riool gedumpt. Dit kan uiteraard niet! 
Ook in een hondenweide is het verplicht de 
uitwerpselen van je viervoeter op te rapen. 
Hondeneigenaars die het reglement niet 
respecteren, riskeren een administratieve 
geldboete tot € 200.

Winterweer
Het gemeentebestuur herinnert eraan dat 
elke inwoner verplicht is om de stoep voor 
zijn woning ijs- en sneeuwvrij te houden 
zodat voetgangers 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 bij het strooien 
de absolute prioriteit aan de invalswegen en 
grotere, druk bereden wegen. Deze worden 
preventief gestrooid wanneer er ijs en sneeuw 
gevormd wordt. De kleine wegen worden 
behandeld waar zinvol en mogelijk. Om de 
veiligheid van fietsers te garanderen worden 
de fietspaden zoveel mogelijk sneeuwvrij 
gemaakt met de sneeuwveger. 
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Dienstverlening ILvA
De stand van zaken zal steeds gecommuniceerd worden op de Facebookpagina en website 
van ILvA en Gemeente Liedekerke!
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Nieuw project voor meer natuur in onze gemeente!
In de vorige editie zetten we project Steenuil 
al in de kijker. Plan Steenuil heeft een 
dubbele doelstelling: inwoners nauwer 
betrekken bij natuur in de buurt en bij 
het Liedekerkebos-Hertigembos-Ternat, 
maar ook werk maken van concrete 
natuuracties met bos- en natuuruitbreiding, 
kleine landschapselementen (hagen, 
poelen, boomgaarden…) en tal van 
biodiversiteitsacties in tuinen, 
natuurgebieden, scholen en op openbaar 
domein.

Het project zet inhoudelijk sterk in op de 
koesterburen, maar ook lokale verenigingen 
en burgerinitiatieven worden mee 
ondersteund en waar mogelijk ingeschakeld. 

Hoewel het projectgebied het volledige 
grondgebied van de gemeenten 
omvat, wordt er prioritair ingezet op de 
natuurverbindingen op basis van een 
visiekaart. Deze visie wordt gedurende de 
eerste 6 maanden van het project opgesteld 
op basis van alle mogelijke kaarten, ideeën 
en voorstellen die verzameld worden. 

Iedereen kan zijn steentje bijdragen via 
www.plansteenuil.be of info@plansteenuil.be.

Elke projectpartner neemt een specifieke 
rol op zich: Natuurpunt zal cursussen 
organiseren en haar natuurgebieden 
uitbreiden, de Vlaamse overheid investeert 
in bosuitbreiding en het nog toegankelijker 
maken van Liedekerkebos-Hertigembos, 
de gemeenten mobiliseren hun inwoners 
en zullen natuuracties op openbaar 
domein realiseren. Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei coördineert 
het project en zal ook zorgen voor extra 
subsidiedossiers om de plannen waar 
te maken. Of doe zelf mee door je tuin 
natuurlijker in te richten of je in te  
zetten als vrijwilliger bij een  
van de verenigingen!

5 tips voor de koude dagen
De winter is officieel in aantocht en het kan 
dus behoorlijk koud worden. Dit kan gezellig 
zijn, maar het is belangrijk dat je je voldoende 
warm weet te houden. 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, trek dan warme 
kleding en waterdichte schoenen met een 
antislipzool aan.

• 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.
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Inschrijvingsdata schooljaar 2021-2022
Omdat we momenteel niet weten welke codes 
er begin volgend jaar van toepassing zullen 
zijn in het onderwijs, is het op dit moment 
niet mogelijk om een inschrijvingsdatum 
voor het schooljaar 2021-2022 vast te leggen. 
De scholen zullen hier dan ook op hun 
respectievelijke websites over communiceren.

Alle informatie over de Liedekerkse scholen 
vind je hiernaast in een handig overzicht en 
op het kaartje.

Taal in TARL komt naar Liedekerke!
Dankzij een subsidieoproep van het 
Departement Onderwijs en Vorming kunnen 
Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke 
tijdens de schoolvakanties taalkampen 
organiseren. Zo kunnen kinderen die thuis 
geen Nederlands spreken de taal ook buiten 
de schooluren onderhouden op een speelse, 
toffe manier.

Ben je tussen 5 en 12 jaar en wil je in de 
krokusvakantie graag samen spelen en 
Nederlands leren? Schrijf je dan zeker in voor 
dit leuke taalkamp!

Wanneer? Tijdens de krokusvakantie 
(maandag 15 tot en met donderdag 18 
februari 2021)
Van 09.00 tot 16.00 uur (met opvang van 
08.00 tot 17.00 uur)
Waar? GC Warande
Prijs? € 8 voor 4 dagen

Inschrijven kan via:  
webshopaffligem.recreatex.be 

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 
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Gemeentelijke Kleuterschool Dol-Fijn
Pamelsestraat 331, 1770 Liedekerke
053 66 37 19 - gki@liedekerke.be     

Basisschool Knipoog
Oude Muilenstraat 10, 1770 Liedekerke
053 66 65 61 - www.mulhof.be  

Basisschool De Boomgaard
Sint-Gabriëlstraat 152, 1770 Liedekerke
053 64 57 60 - www.mulhof.be

Basisschool De Bij
Kleemputtenstraat 16, 1770 Liedekerke
053 46 33 00 - www.debij.be

Basisschool Sint-Antonius
Opperstraat 32, 1770 Liedekerke
053 66 88 35 - www.sint-antoniusschool.be

Atheneum Denderleeuw – 1ste graad 
Kleemputtenstraat 20, 1770 Liedekerke
053 64 10 17 - www.atheneumdenderleeuw.be

Atheneum Liedekerke
Kleemputtenstraat 20, 1770 Liedekerke
053 46 73 00 - www.atheneumliedekerke.be
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Steun de lokale handelaar  
met een cadeaukaart
Sinds eind 2018 zijn er in onze gemeente 
cadeaukaarten te koop, die bij de aangesloten 
handelaars ingeruild kunnen worden. Op dit 
moment is dit meer dan ooit een manier om 
de lokale handelaar te steunen. Bovendien 
komen de feestdagen eraan, het ideale 
moment dus om iemand een cadeaukaart te 
schenken.

Wat is het? 
Je kan een cadeaukaart aankopen voor een 
bedrag van 10 of 25 euro. De kaarten worden 
aangeboden in een mooie kaarthouder. 
Bij de kaart zit een folder met daarop de 
handelaars die aangesloten zijn. Je kan de 
cadeaukaart besteden aan een bloemetje, een 
kappersbeurt, een lekker biertje, … of nog iets 
anders. 

Waar koop je het? 
Je kan deze tijdens de 
openingsuren aankopen in het vrijetijdshuis, 
Warandestraat 22 te Liedekerke. Opgelet, het is 
enkel mogelijk met bancontact te betalen bij 
de aankoop van de cadeaukaarten.
Of je kan de cadeaukaarten ook online kopen:  
https://www.gift2give.be/koop-cadeaubon/

Waar kan je ermee terecht? 
De belangrijkste voorwaarde is dat de 
handelaar is aangesloten. Je kan de 
aangesloten handelaar herkennen aan de 
raamsticker of poster, of de lijst bekijken op 
www.liedekerke.be/cadeaukaart. 

Hoe werkt de aankoop? 
Je kan gewoon je aankopen bij de aangesloten 
handelaars betalen met de cadeaukaart. Let 
wel, er is geen teruggave in geld op de kaart. 

Naamgeving kerkplein: kies mee!
In navolging van het Rita Deneveplein, werd 
er door het College van Burgemeester en 
Schepenen beslist om het plein achter de 
kerk, gelegen aan de Opperstraat en naast 
het Pastoriepark, een naam te geven.

Op 30 september startte op ons burgerplatform 
HOPLR een enquête waar inwoners gedurende 
bijna een maand voorstellen konden indienen. 
De lijst met 73 namen werd op 12 november 
voorgelegd aan het College. Hieruit werden 3 
namen weerhouden die nu opnieuw aan de 
inwoners worden voorgelegd. Het voorstel dat 

de meeste stemmen krijgt, zal de uiteindelijke 
naam van het plein worden. Op deze manier 
krijgen onze burgers het laatste woord.

Wil jij mee je stem uitbrengen? Open de 
poll op HOPLR en kies voor een van de 3 
voorstellen.

Heb je geen pc of smartphone, maar wil je 
wel je stem uitbrengen? Vul onderstaand 
scheurstrookje in en steek het in de 
brievenbus van het gemeentehuis  
vóór 1 januari 2021.

Voor de naamgeving van het plein achter de kerk, kies ik volgende voorstel:
O Parkplein
O Pastorieplein
O Oud-strijdersplein

CADEAUKAART €25
CADEAUKAART €10
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Nieuwe handelszaken in Liedekerke

Back & Blankets
Massagepraktijk Back & Blankets 
voor een ontspanningsmassage, 
hotstonemassage, maar ook 
zwangerschapsmassage (met speciale 
tafel, waar mama’s op hun buik 
kunnen liggen).

Meer info:  
E Massagepraktijk Back & Blankets
Adres: Opperstraat 250 – 1770 Liedekerke
0498 48 04 84

7TEEN Lounge
7TEEN Lounge staat garant voor 
gastvrijheid, toegankelijkheid, 
eenvoud, genieten en je culinair 
laten verrassen. Wij houden 
ervan om met de allermooiste en 
allerbeste producten te werken. Ons 

klein en enthousiast team heeft aandacht 
voor de gast en wil van elke bezoeker een 
terugkerende gast maken. Wij heten je van 
harte welkom!

Meer info:  
E 7TEEN_Lounge
Adres: Stationsstraat 17 – 1770 Liedekerke
0478 17 18 58
info@7teen.be
www.7teen.be

‘t krijm-oës
Ambachtelijk en dagvers 
schepijs, frisco’s, ijstaarten, 
wafels en pannenkoeken. 
Momenteel bieden wij 22 
smaken aan waaronder ook 
yoghurtijs en zes sorbets (ook 
geschikt voor mensen met een lactose-
intolerantie). Als eyecatcher in onze zaak is 
er een ‘Instagrammable wall’ waar je leuke 
selfies kan nemen. Momenteel enkel afhaal, 
na het coronatijdperk kunnen jullie ter 
plaatse genieten van al het lekkers.

‘t krijm-oës is van woensdag tot en met 
zondag open van 14 tot 20 uur.

Meer info:  
E IJssalon ‘t krijm-oës  
c tkrijmoes
Adres: Vijfhoekstraat 134 - 1770 Liedekerke
0478 50 48 61
tkrijmoes@telenet.be

Heb jij een nieuwe zaak in Liedekerke en wil 
je graag in onze volgende editie opgenomen 
worden? Stuur dan een mailtje naar 
communicatie@liedekerke.be.
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DOSSIER

Het BIN Liedekerke,  
een stand van zaken
Op 21 januari 2019 organiseerden politiezone TARL en gemeente Liedekerke 
een informatievergadering rond preventie en de oprichting van een 
buurtinformatienetwerk (BIN). Intussen zijn we bijna 2 jaar verder, werd 
het BIN opgericht en gaan we poolshoogte nemen bij de personen achter de 
organisatie van dit project: Pascal De Petter, coördinator, en hoofdinspecteur 
Fabian Derijck, teamchef van de wijkpolitie Liedekerke.

Dag Pascal en Fabian, kunnen jullie, 
voor de mensen die het nog niet 
kennen, nog eens kort uitleggen wat 
een BIN precies is?
Pascal: Een BIN is een gestructureerd 
samenwerkingsverband tussen 
burgers en de lokale politie, dat 
bijdraagt tot het verhogen van het 
algemeen veiligheidsgevoel bij de 
burgers. 

Fabian: Deze samenwerking steunt 
op 3 pijlers:
1. Participatie: leden participeren 
mee in de eigen veilige woon- 
of werkomgeving. De burger is 
een onmisbare schakel in de 
veiligheidsketen.
2. Communicatie: wederzijdse 
informatie wordt uitgewisseld 
via een vooraf vastgelegd 
communicatieplan (van burger naar 
politie en omgekeerd).

3. Preventie: voorkomen van 
criminaliteit en overlast 

door in te spelen op een 
integrale benadering van 
preventie, maximale 
inzet en sensibilisering. 

Hoe is het BIN-project in Liedekerke 
ontstaan?
Pascal: Het BIN in Liedekerke is 
oorspronkelijk ontstaan eind 2018, 
nadat Liedekerke werd geplaagd 
door een reeks inbraken. Samen 
met enkele andere inwoners heb 
ik vorm gegeven aan het project 
en later heb ik de organisatorische 
leiding voor het BE-Alert platform, 
dat de berichten verspreidt, voor mijn 
rekening genomen.

Fabian: Voordien werd reeds 
tweemaal geprobeerd om een BIN op 
te starten, maar er was niet genoeg 
draagvlak. Telkenmale ontbrak 
het aan iemand die de coördinatie 
in handen wou nemen. Ook was 
er niet genoeg ondersteuning van 
verschillende instanties. 

Is er ook een BIN voor zelfstandigen?
Pascal: Ja, wanneer dit relevant is 
kunnen er specifieke berichten voor 
zelfstandigen worden verstuurd. Dit 
heeft dan te maken met misdrijven 
die specifiek in handelszaken 
voorkomen.
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Fabian: Het BIN voor zelfstandigen 
geldt voor het ganse grondgebied 
van de gemeente Liedekerke en is 
dus niet gekoppeld aan een zone. 
Het is wel zo dat elke zelfstandige is 
aangesloten op het BIN in de zone 
waar hij/zij woont.

Hoeveel BIN-zones zijn er in 
Liedekerke en hoe zijn deze verdeeld?
Pascal: Er zijn in totaal 3 BIN-
zones in Liedekerke. Afhankelijk 
van de straat waar je woont word 
je aangesloten op 1 van de 3 BIN-
netwerken die gekozen zijn in 
analogie met de wijkzones van onze 
lokale politie. Je aansluiten op het 
BIN-Z is optioneel.

Fabian: Op deze manier konden we 
elke wijkinspecteur betrekken bij 
dit BIN-project. Elke wijkinspecteur 
is gemandateerd politiebeambte in 
zijn eigen wijkzone. Voor Zone 1 is 
dit wijkinspecteur Ringo Schryers, 
voor Zone 2 wijkinspecteur Patrick 
Van Droogenbroeck, voor Zone 3 
wijkinspecteur Sofie Wets en voor 
het BIN-Z ben ik de gemandateerd 
politiebeambte.

Hoeveel leden telt het BIN 
ondertussen (fysieke personen en 
zelfstandigen)?
Pascal: De 3 BIN’s in Liedekerke 
tellen samen op dit ogenblik 280 
aangesloten gezinnen, waarvan 47 
ook aangesloten zijn op het BIN-Z. 
Natuurlijk zijn de zelfstandigen ook 
aangesloten op het gewone BIN van 
hun regio.

Wanneer ontvangt een lid  
een BIN-bericht?
Pascal: Aangesloten leden krijgen 
een ingesproken boodschap en/of 
een sms-bericht wanneer er zich in 
reële tijd verdachte en/of strafbare 
feiten voordoen in hun buurt en 
de politie van oordeel is dat het 
waarschuwen van de BIN-leden 
kan bijdragen tot het voorkomen of 
oplossen van een misdrijf. 

Welke weg heeft het bericht dan 
al afgelegd? Van de melding bij de 
politie tot een bericht bij het lid?
Fabian:
1. De burgers melden een  
verdachte toestand 
telefonisch via de 101. 
2. De dispatcher van 
het Communicatie- en 
Informatiecentrum 
van de politie (CIC) 
te Leuven heeft een 
overzicht waar de 
politiepatrouilles zich 
bevinden.
3. De dispatcher beslist 
aan de hand van de 
informatie welke 
politiepatrouille 
wordt gestuurd.

Het activeren van het BIN is 
afhankelijk van de nauwkeurigheid 

van de burger aan het 
101-noodoproepnummer:  

een duidelijke beschrijving van 
de handelingen, van de verdachte 

personen, van de nummerplaat  
van de voertuigen enzovoort.
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4. De patrouille die ter plaatse komt 
bekijkt de info en vraagt indien nodig 
aan het CIC het BIN te activeren.

Op basis waarvan bepaalt men of een 
melding (ir)relevant is?
Fabian: Het activeren van 
het BIN is afhankelijk van de 
nauwkeurigheid van de burger 
aan het 101-noodoproepnummer: 
een duidelijke beschrijving van 
de handelingen, van de verdachte 
personen, van de nummerplaat 
van de voertuigen enzovoort. Het is 
uiteindelijk de politieploeg die ter 
plaatse komt die het CIC vraagt het 
BIN op te starten. Het belang van 
tweerichtingscommunicatie kan 

niet voldoende benadrukt worden. 
Indien de burger of politie geen of 
onvoldoende informatie doorspeelt, 
komt de goede werking van het BIN 
in het gedrang.

Hoeveel berichten werden er sinds 
de oprichting al uitgestuurd?
Pascal: Het CIC heeft tot nu 
toe zo’n 22 sms-boodschappen 
verstuurd naar onze BIN-leden, ter 
waarschuwing van een feit of om 
de hulp in te roepen ter oplossing 
ervan. Ook worden er regelmatig 
“koude berichten” verstuurd door 
mezelf. Dit kunnen preventie- 
of opvolgingsberichten zijn of 
persberichten die relevant zijn voor 

BIN-leden. Alles samen werden tot op 
heden zo’n 45 berichten verstuurd. 

Wat worden leden verondersteld te 
doen wanneer ze een BIN-bericht 
ontvangen?
Fabian: De bedoeling is dat mensen 
extra alert zijn en eens door het 
raam kijken of ze iets verdachts zien. 
Indien dit niet zo is zouden ze buiten 
eens een kijkje kunnen nemen, in 
hun (voor)tuin of aanhorigheden van 
de woning. Vanaf het ogenblik dat 
ze verdachte personen of voertuigen 
zien, moeten BIN-leden onmiddellijk 
het 101-nummer bellen. Op die 
manier kan het CIC de politieploegen 
ter plaatse beter aansturen en 
kan eventueel de vluchtroute van 
verdachten worden gevolgd. Burgers 
mogen zeker niet de confrontatie 
aangaan met verdachte personen. 

In de BIN-folder staat dat men 
het noodnummer 101 mag bellen 
wanneer men iets ongewoons 
opmerkt. Wat verstaat men concreet 
onder ‘iets ongewoons’?
Fabian: Dit hangt van de situatie, het 
tijdstip en de locatie af. Personen die 
aanbellen met een vaag verhaal om 
hulp of die vragen of een persoon 
die de bewoner niet kent daar 
woonachtig is, kunnen beschouwd 
worden als een verdachte situatie. 
Voertuigen die traag door een 
woonwijk rijden zijn ook verdacht. 
Het kan natuurlijk altijd bezoek 
van de buren zijn, maar ook hier 
geldt dat het nooit kwaad kan 
de politie op te roepen om dit te 
controleren. Wanneer vanuit auto’s 
of door voorbijgangers foto’s worden 
genomen van woningen of er wordt 
gefilmd, dan is dit ook verdacht. 
Onbekende voertuigen die personen 
afzetten en dan halt houden terwijl 

Beter eens te veel bellen dan  
te weinig. De politie zal de burger dit 
nooit kwalijk nemen. Het versterkt 
namelijk de samenwerking tussen 

beide partijen.
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de bewoners van de wijk dit voertuig 
niet kennen, is ook verdacht. Ook dan 
geldt dat het beter is eens te veel te 
bellen dan te weinig. De politie zal de 
burger dit nooit kwalijk nemen. Het 
versterkt namelijk de samenwerking 
tussen beide partijen.

Werden er intussen al zaken uit de 
berichten opgelost?
Fabian: Bij een diefstal uit een 
voertuig werden de daders gevat 
en een verdwijningszaak werd 
opgelost.

Is er een effect zichtbaar op 
het aantal misdrijven sinds de 
oprichting van het BIN en hoe 
kunnen we als gemeente de 
inwoners het best adviseren omtrent 
veiligheid?
Fabian: Er is niet meteen een direct 
verband tussen een BIN en het 
jaarlijks aantal misdrijven. Het BIN 
heeft vooral invloed op de pakkans 
van daders. In 2018 noteerden we 61 
inbraken waarvan 35 effectieve en 
26 pogingen. In 2019 noteerden we 
19 inbraken waarvan 11 effectieve en 
8 pogingen. In 2020 zitten we aan 
32 inbraken waarvan 21 effectieve 
en 11 pogingen. Bij de 21 effectieve 
inbraken werden er 10 genoteerd in 
een tuinhuis. Dit is een aanhorigheid 
van de woning en wordt dus ook 
meegeteld. De buit betreft dan vaak 
werkmateriaal en fietsen.

Hoe kunnen mensen, die zich willen 
aansluiten bij het BIN, zich nog 
inschrijven? En zijn er voorwaarden 
om lid te worden?
Pascal: Het makkelijkst is een 
mailtje te sturen met je naam, adres, 
gsm-nummer en eventueel vaste lijn  
naar liedekerke.bin@gmail.com, 
met de vraag om toegevoegd te 

worden aan de ledenlijst. Potentiële 
leden die niet over een e-mailadres 
beschikken kunnen ook een berichtje 
sturen naar het gsm-nummer 0489 
64 42 27. De aangesloten persoon 
dient 18 jaar of ouder te zijn, en het 
aantal inschrijvingen is beperkt tot 1 
per wooneenheid.

Hoe willen jullie als BIN in de 
toekomst nog evolueren?
Pascal: We kunnen de impact van 
ons BIN enkel blijven verhogen 
wanneer meer mensen er zich bij 
aansluiten. Op die manier hebben 
we meer alerte ogen in onze buurt 
en kunnen we de politie helpen 
de pakkans op het grondgebied te 
maximaliseren. Waarom zou je het 
niet doen? Je krijgt in ruil gratis en 
supersnel informatie wanneer er zich 
verdachte feiten in je buurt voordoen. 
Bij deze dan ook mijn warme oproep 
aan alle Liedekerkenaren om zich 
aan te sluiten bij ons BIN-netwerk. 

Bedankt Pascal en Fabian voor jullie 
tijd! 
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Dokter Koobasi 
maakte corona  
van dichtbij mee…
Dokter Faramarz Koobasi is al sinds vele jaren huisdokter in Liedekerke. 
Eerst werkt hij samen met dokter Micholt en Biervliet, maar na hun pensioen  
neemt hij de praktijk in de Sint-Gabriëlstraat over en zet die alleen verder. Met zijn gezin, 
zijn vrouw Sara Naghean en 2 kinderen, dochter Amitis Forough en zoon Diyako Ariya, 
woont hij in Sint-Katharina-Lombeek. In maart 2020 wordt hun wereld op zijn kop gezet, 
wanneer Sara (40) het coronavirus krijgt en hier op 16 mei aan overlijdt…

Dokter Koobasi, u herinnert 
zich ongetwijfeld het begin 
van de coronacrisis nog.  
Voor veel mensen was dit  
een ver-van-hun-bedshow. 
Hoe dacht u er op dat moment 
over?
In het begin voelde het alsof 
we een oorlog aangingen 
met een onzichtbare 
vijand, maar de kans om 
te sterven was kleiner dan 
bij een gewone griep. Niets 
voor ons, dus. Mijn vrouw 
Sara was wel zeer bezorgd. 
Ze was verantwoordelijk 
voor de aankopen voor de 
consultatie en kocht extra 
ontsmettingsmateriaal, 
handschoenen... Ze was ook 
mijn secretaresse en hielp 
me bijvoorbeeld met de 
preboekhouding, het betalen 
van facturen… Ik werkte toen 
nog met vrije raadplegingen. 
We hadden geen flauw idee 

dat de patiënten afstand 
moesten houden van elkaar. 
Iedereen kwam binnen. Soms 
gewoon voor een attest van 
arbeidsonbekwaamheid 
wegens een viraal syndroom 
(achteraf gezien misschien 
wel corona…). Er was nog geen 
testmateriaal in het begin.

Werden er toen al voldoende 
veiligheidsmaatregelen 
genomen (face shield,  
mondmasker, handschoenen)?
Ik gebruikte al zeer snel 
mondmaskers, maar ik 
moest drie maanden zoeken 
naar een face shield. Tot 
maanden na het begin van de 
coronacrisis kregen we geen 
materiaal van de regering. Ook 
geen praktische maatregelen, 
enkel dat je in je kot moest 
blijven. Dat was niet mogelijk 
voor mij. In augustus heb ik 
dan eindelijk wat materiaal 

gekregen. Er werd ons ook 
plexiglas beloofd, maar dat 
heb ik nooit gekregen.

Al vrij vroeg wordt u zelf 
besmet met het virus…  
had u dat meteen door?
Toen ik ziek werd voelde 
ik wat spierpijn en was ik 
moe. Ik had ook een lichte 
neusloop. Ik was er zeker van 
dat het geen corona-infectie 
was! Ik had geen hoest, geen 
koorts… en ik werkte gewoon 
door. Uiteindelijk, rond 16 
maart, voelde ik me echt 
ziek. Aan de week van 16 tot 
23 maart heb ik zelfs geen 
herinneringen. Ik weet nog 
dat ik gewoon sliep. In een 
e-mail aan mijn collega Dr. 
Asselman schreef ik dat ik de 
dood in de ogen had gekeken. 
Hij is bij ons aan de deur 
geweest, maar ik herinner me 
daar niets van. 

DE ONTMOETING
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Enkele dagen later blijkt 
ook uw vrouw het virus te 
hebben?
Op 23 maart kwam Sara 
midden in de nacht naar 
beneden met kortademigheid. 
Haar zuurstofsaturatie  
was zeer laag: slechts 73 %.  
Ik belde meteen een 
ziekenwagen. Vanaf dat 
moment heb ik wat vage 
herinneringen. Blijkbaar was 
Sara ook ziek geworden terwijl 
ik ziek te bed lag. Volgens 
onze vrienden moest ze niet 
hoesten en had ze ook geen 
koorts!

Kan zij dit niet opgelopen 
hebben tijdens het 
boodschappen doen of een 
andere activiteit?
Ze kreeg drie of vier dagen 
na mij symptomen, maar 
het is wel mogelijk dat de 
incubatietijd langer geweest 
is dan bij mij. Maar mijn 
inziens is er 95 % kans dat ze 
besmet geraakt is door mij.

Uw vrouw moest naar het 
ziekenhuis, waar u haar 
amper mocht bezoeken. Hoe 
moeilijk was dat voor u?
Ik ben een arts, maar 
mocht me niet met haar 
behandeling bemoeien. 
Ze werd als het ware 
weggenomen van mij. 
Arts of niet, het speelde 
allemaal geen rol. De laatste 
twee weken mocht ik haar 
bezoeken, maar ik mocht 
maar 10 minuten blijven. 
Ze was toen meestal wel bij 
bewustzijn en de laatste keer 
wou ze niet dat ik wegging. 

Ik begrijp dat niet, ze lag toch 
in een eenpersoonskamer. 
Waarom mocht ik dan niet 
wat langer bij haar blijven? 
Regels zijn regels, zeiden ze. 

Begrepen de kinderen wat er 
aan de hand was?
Mijn kinderen (en ikzelf ook 
in het begin) dachten dat hun 
moeder snel zou terugkeren. 
Toen Sara drie dagen 
overleden was heb ik mijn 
moed bij elkaar geraapt en het 
de kinderen verteld. Mijn zoon 
Diyako riep luid: “Is mama 
dooood?” en hij begon te 
huilen. Maar ze begrepen alles. 
Soms heb ik het gevoel dat ik 
de moed, hoop, levenskracht 
en flexibiliteit in het leven van 
hen moet leren.

Kon u op hulp van mensen 
rekenen in deze moeilijke 
periode?
Ik kan wel rekenen op 
vrienden en kennissen. 
Ik breng ‘s morgens de 
kinderen naar school, 
daarom beginnen de 
consultaties nu om 09.00 
in plaats van 08.30 uur. Om 
de kinderen terug naar huis 
te brengen kan ik voorlopig 
op een vriendin van Sara 
rekenen, die zo vriendelijk 
is om ze mee naar huis te 
brengen wanneer ze haar 
eigen kinderen ophaalt. Een 
zeer goede vriendin van Sara 
is nu ook bij ons om met alles 
te helpen. Maar Sara… zij was 
de hoofdscharnier in ons 
gezin. Alles draaide goed door 
haar. Ze zorgde zelfs als een 
moeder voor mij. 

Intussen hebt u uw praktijk 
opnieuw geopend, neemt u 
nu extra voorzorgen of bent u 
voorzichtiger geworden?
In mijn praktijk doe ik 
mijn best en ik neem extra 
voorzorgen. Ik ben inderdaad 
voorzichtiger dan de meeste 
collega’s, denk ik.

Welke raad wilt u de mensen 
meegeven na wat u zelf 
meegemaakt hebt met 
corona?
Als raad kan ik enkel geven: 
deze ziekte komt niet alleen 
voor bij de buren. Iedereen 
kan ziek worden, met soms 
nefaste gevolgen. Ik zie dat 
veel mensen hun handen 
niet ontsmetten in publieke 

plaatsen. Ik zie soms mijn 
eigen patiënten die net 
positief getest hebben, 
boodschappen doen! Neem je 
verantwoordelijkheid op, voor 
jezelf, maar ook voor anderen. 
Vooral de jongere mensen. 
Zij zijn de belangrijkste 
infectiebron voor dit virus. 
Heb nog wat geduld en dan 
ben jij niet het volgende 
slachtoffer van dit virus.

Bedankt, dokter!

Soms heb ik het gevoel 
dat ik de moed, hoop, 

levenskracht  
en flexibiliteit in 

het leven van mijn 
kinderen moet leren.
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WERKEN

Onze wegenis- en 
rioleringsprojecten 
Zijwegen Opperstraat deel II
Begin september werd de opdracht 
gegeven tot het maken van een studie 
en het opstellen van een ontwerp voor de 

wegenis- en rioleringswerken 
in de 14de, 16de, 18de en 
20ste Zijweg en een zijweg 
van de Opperstraat met de 
huisnummers 208 tot 216. De 
nutsmaatschappijen wensen 
tegelijkertijd hun leidingen te 
vernieuwen. Inmiddels is het 
studiebureau gestart met de 
opmeting van deze zijwegen. 

Deze werken zijn een vervolg 
op de eerder uitgevoerde 
heraanleg van de 6de, 8ste, 
10de en 12de Zijweg (Hoeksken) 
en de aanleg van een parking 
aan de Opperstraat.  

Bosbaan en Gasthuisstraat
Gemeente 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 tot de zuiverheid 
van onze oppervlaktewateren.  

Ondertussen is de 
bestaande toestand 
opgemeten, zijn de nodige 
rioolstudies gemaakt 
en werden de private 
afkoppelingsstudies 
uitgevoerd. Het 
studiebureau heeft het 
ontwerp van riolering en 
bovenbouw uitgetekend. 
De werkzaamheden van 
de nutsmaatschappijen 
zullen uitgevoerd 
worden in synergie met 
de rioleringswerken. 
Deze werken worden 
voorzien in 2021. Alle 
betrokkenen zullen in 
een afzonderlijk schrijven 
worden uitgenodigd op de 
informatievergadering. 

zijwegen

Gasthuisstraat

Bosbaan
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WELKOM

IN LIEDEKERKE

Francis is geboren en getogen in Liedekerke, 
maar week na zijn scheiding even uit naar 
de buren van over’t water. Sinds dit jaar is hij 
terug in zijn thuishaven en daar is hij meer 
dan blij om!

Waar kom je vandaan ?
Ik ben oorspronkelijk van Liedekerke, maar 
verzeilde na mijn scheiding in Denderleeuw 
omdat ik op dat moment geen geschikte 
woonst vond. Ik heb dan een tijdje in 
Denderleeuw gewoond en keerde eind juni 
2020 terug naar Liedekerke.

Waarom heb je gekozen voor Liedekerke als 
woonplaats?
Door in een andere gemeente te wonen is 
het mij duidelijk geworden dat het cultureel 
aanbod in Liedekerke van heel grote waarde is. 
Ik ben nu al 33 jaar bij Kamer van Rhetorica - 
Toneelkring De Waag en zowel mijn vrienden  
als ouders zijn van Liedekerke. De aantrek-
kings kracht om terug te keren was uiteindelijk 
te groot. Maar ook de openheid van Liedekerke 
en van de mensen zelf, vind ik enorm 
aangenaam. Als ik mensen tegenkom die hier 
al jaren weg zijn krijg ik heel vaak te horen 
dat ze ooit zullen terugkeren naar Liedekerke, 
mede door die Liedekerkse openheid.

Wat is/was je eerst indruk van Liedekerke?
De vaste waarden in Liedekerke die steeds 
terugkomen, zoals de vooruit gang op het 
gebied van de groene gordel rond Liedekerke, 
die spreekt me echt aan. 
In mijn geval ken ik hier ook veel mensen 
en kom ik hier graag. Telkens wanneer ik 
Liedekerke binnenrijd ben ik zo blij dat ik 
terug ben. Het voelt echt als thuiskomen.

Wat is je favoriete/mooiste plek in 
Liedekerke?
Op dit moment toch wel Liedekerkebos. Ik 
woon er in de buurt en als ik kijk naar wat 
ons bos aan aanbod en openheid heeft, 
mogen we van geluk spreken. Ik kan in 
Liedekerkebos ook helemaal tot rust komen.

Wat vind je van het Likerts dialect?
Dat is voor mij meer dan een gewoonte. Ik 
spreek het nu minder met mijn kinderen, 
maar ik vind het blijvend bestaan ervan 
wel goed. Het leeft ook nog dankzij de 
Heemkundige Kring en het boek Oe zegdet 
in Likerk en Likert. Ik had een nonkel die ons 
vroeger de Liedekerkse woordjes aanleerde 
door middel van een quiz. Ik vind het sappig 
en het mag zeker blijven bestaan!

Vul aan…
Ik vind Liedekerke…
…open en een thuis voor iedereen. 

In Liedekerke zijn de mensen…
Open! Ik ken mensen die hier komen wonen 
zijn en heel snel opgenomen werden. Zowel 
op het vlak van cultuur als het vrienden 
maken ben je hier snel mee en dat vind ik 
juist zo mooi aan Liedekerke.

Dit vraag ik me af over Liedekerke?
Hoeveel inwoners telt Liedekerke op dit 
moment?
Antwoord: Op 12 november 2020 telde 
Liedekerke 13 494 inwoners, maar dit aantal 
verandert elke dag. 

Welkom terug in onze gemeente, Francis, en 
bedankt voor het fijne gesprek.
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NON-FICTIE
Dag liefje, met Mila gaat het 
goed en ik klungel lekker verder 
Stefaan Degand

Wat bomen ons vertellen:
Een geschiedenis van de wereld 
geschreven in jaarringen
Valerie Trouet
- Jan Wolkers Prijs 2020

JEUGD
Hup Herman!
Yvonne Jagtenberg
- Gouden Penseel 2020

De fantastische vliegwedstrijd
Tjibbe Veldkamp
- Boekenpauw 2020

Uit elkaar
Bette Westera en Sylvia Weve 
- Woutertje Wieterse Prijs 2020 
en Gouden Griffel 2020

Een verre plek vlakbij
Haley Long
- Vlaamse Kinder- en jeugdjury 
2020

Boeken, dvd’s en cd’s bestellen en  
ophalen kan nog steeds via de afhaalbib. 
Bestel via het online formulier  
(www.liedekerke.be/vrije-tijd/afhaalbib) 
jouw gewenste materialen en haal ze, na 
een bevestigingsmailtje op in de inkomhal 
van de bibliotheek. Heb je geen computer 
of internet ter beschikking? Bestel ze 
telefonisch via 035 64 55 81. 

Het jaar 2020  
in boeken
Niets leuker dan de koude winterdagen door 
te brengen met een goed boek! 
2020 was op z’n minst gezegd een 
uitzonderlijk jaar, maar het leverde wel 
weer heel wat opvallende en wondermooie 
boeken op. Hieronder een greep uit de 
meest bejubelde en bekroonde boeken van 
afgelopen jaar. Ontdek ze allemaal (en nog 
véél meer) in de bibliotheek!

FICTIE
Uit het leven van een hond
Sander Kollaard
- Libris Literatuurprijs 2020

De opgang
Stefan Hertmans

Zwarte schuur
Oek de Jong
- Boekenbon Literatuurprijs 
2020

Tekens van leven
Frederik Willem Daem

NIEUWS
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Praten in de bib  
gaat online!
Door de coronacrisis kan “Praten in de bib”  
momenteel niet doorgaan. En daarom gaat de 
praatgroep online!

Wil jij Nederlands oefenen? Wij doen mee!

Je kan me vinden op: 
E Praten in de bib: Liedekerke - Oefen hier 
je Nederlands (Zoom-meeting, spelletjes…), 
ontdek het nieuws over onze gemeente en 
leer andere inwoners kennen die net als jij 
Nederlands leren.

ì 0478 99 40 78 - Heb je vragen rond de 
lessen Nederlands of hoe je Nederlands in 
onze gemeente kan oefenen? Stuur jouw 
vraag via WhatsApp!

 welkom@liedekerke.be - 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!

Sofie, medewerker dienst samen leven

Smart Café  
gaat online 
De Smart Cafés zijn al jaren een vaste waarde 
in onze bibliotheek: een gezellig moment 
waarbij je samen met een ervaren begeleider 
aan de slag gaat met je tablet of smartphone. 
Tijdens elke sessie staat een bepaald 
onderwerp centraal. Op 15 november startte 
regiobib Pajottenland & Zennevallei met een 
online variant. Het concept blijft hetzelfde, 
met één groot verschil: je hoeft je huis niet 
uit!

Maandelijks wordt één online Smart Café 
aangeboden, afwisselend op woensdagavond 
of zondagvoormiddag. Een sessie duurt 
telkens 90 minuten. Deelname is gratis, 
inschrijven is verplicht via  
www.archeduc.be/smart-café-online.

Programma Smart Café Online:
17/01/2021  -  Fiets- & wandelapps
10/02/2021 - Foto’s bewerken
14/03/2021 - Bestanden in de cloud
21/04/2021 - Online betalen

NIEUWS

Poëzie aan de Dender - Podium voor lokaal talent
Na het overdonderende succes van vorig 
jaar slaan we opnieuw de handen in elkaar 
met gemeente Roosdaal. In het kader van 
de Poëzieweek nodigen we lokale woord-
kunstenaars uit om hun werk voor publiek 
te brengen. Deze keer zijn we op 4 februari 
2021 te gast in het Koetshuis van Strijtem. 
De avond start om 19.30 uur, een gastspreker 
babbelt alles aan elkaar. Eindigen doen we 
met een hapje en een drankje.

Kruip je graag in je pen om je gevoelens 
te uiten of schrijf je kortverhalen en sta 
je eens graag op een podium? Dan ben jij 
de persoon die we zoeken! Schrijf je snel 
in via bibliotheek@liedekerke.be om deel 
te nemen aan het gezelligste poëziecafé 
in omstreken. Laat deze kans om je 
schrijfsels met een publiek te delen niet 
liggen! Deadline voor het indienen van de 
teksten is 10 januari 2021.
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Fundraising campagne voor  
goede doelen en verenigingen in Liedekerke
Ik Steun Mijn Goede Doel is een gezamenlijk 
verbindend initiatief van meer dan 100 
verenigingen en goede doelen. Het nieuwe 
digitale fundraising platform moet voor 
broodnodige donaties en acties zorgen, 
door burgers en goede doelen met elkaar te 
verbinden. 

Nationale en overkopelende campagne
Verminderde subsidies, inzamelcampagnes 
die moesten stopgezet worden of de impact 
van corona. Het zijn maar enkele factoren 
waardoor goede doelen en organisaties een 
bewogen tijd meemaken, ook in Liedekerke. 
Door een inkomstenverlies van gemiddeld 
30 %, met uitschieters tot 80 %, is het 
voortbestaan van vele verenigingen en 
goede doelen bedreigd.

Met ‘Ik steun mijn goede doel – Samen in 
Actie’ trekken Give a Day en meer dan 100 
deelnemende organisaties aan de alarmbel 
en gaan via een nationale en overkoepelende 
campagne op zoek naar inkomsten en 
acties. Ze lanceerden iksteunmijngoededoel.
be, waarop elke organisatie zich gratis kan 
registreren en een eigen deelplatform kan 
maken om donaties en inzamelacties te 
organiseren.

Burgers kunnen via het platform  
gemakkelijk zoeken  

naar goede doelen die zij willen steunen. Er 
bestaan overigens verschillende manieren 
om je als burger in te zetten. Zo kun je 
aan een goed doel doneren, maar je kan 
ook een inzamelactie organiseren en 
indienen bij de door jou gekozen organisatie 
of je als vrijwilliger aanmelden via het 
vrijwilligersplatform van giveaday.be.

Organisaties en verenigingen in Liedekerke
Het platform biedt één overzichtelijk donatie- 
en burgeractieplatform met een deelplatform 
per goed doel. Hiermee kan je als vereniging 
eenvoudig een eigen platform aanmaken 
om zo donaties en inzamelacties op poten te 
zetten. Je kan ook de inschrijvingen  
van fundraisers en burgerinitiatieven  
beheren. Registreren kan via  
www.iksteunmijngoededoel.be/start.

Het platform is geheel gratis te gebruiken 
en elke euro gaat rechtstreeks naar jouw 
organisatie. 

Meer info: 
uit@liedekerke.be of  
via 053 64 55 90.
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Oproep DENKGROEP 
cultuurprogramma  
‘21-‘22
Elk seizoen bokst het gemeentebestuur 
een gevarieerde cultuur- en 
vrijetijdsprogrammatie in elkaar. Het 
resultaat, de seizoensbrochure van 
UiTin1770, valt elk jaar in mei in je 
brievenbus. Het gemeentebestuur zoekt nu 
cultuurliefhebbers die mee willen nadenken 
over dit cultuuraanbod. Ook het bib-aanbod 
(collectie, activiteiten…) trekken we mee in 
het bad. Wat verwachten we?

Je denkt mee na over:
• het jaarlijkse cultuuraanbod van UiTin1770 

(mogelijke voorstellingen, workshops, 
cursussen, lezingen, projecten…), dit 
binnen de budgettaire en inhoudelijke 
doelstellingen van het gemeentebestuur

• nieuwe cultuurvormen, coronaveilige 
alternatieven, moeilijk te bereiken 
doelgroepen, lokale cultuurinitiatieven…

• (nieuwe) communicatiekanalen en 
samenwerkende partners

• het aanbod van onze bibliotheek (aankopen 
collectie...)

• je geeft suggesties over muziek, theater, 
educatie, literatuur, (podium)kunsten…

Interesse? 
Stuur een mailtje met jouw korte motivatie 
naar uit@liedekerke.be voor 15 januari 
2021. We komen 2 keer samen (fysiek in GC 
Warande of digitaal via Teams).

Tiende editie van 
Zennetoer uitgesteld
Zennetoer is hét muziektraject van 
regio Pajottenland/Zennevallei en 
groeide de laatste jaren uit tot een 
kwaliteitsmerk voor jong talent. 
Deelnemers uit vorige edities 
slaagden erin zichzelf op de muzikale 
kaart te zetten met optredens op 
Dour, Pukkelpop, De Nieuwe Lichting, 
Humo’s Rock Rally… Stuk voor stuk 
zetten de finalisten glansprestaties 
neer en veroverden ook buiten de 
provincie- en zelfs landsgrenzen 
menig hart.

Het doel van deze 
tiende en laatste 
editie is dan ook 
opnieuw om 
muziekgroepen 
een trapje hoger 
te krijgen in 
aanloop naar de 
finale. De juiste 
partners (zoals 
muzieklabo 
Noisegate/Rock ‘n’ Roll Highschool, 
Vi.be en Vormingscentrum 
Destelheide) helpen dit te realiseren.

Om de organisatie zo goed en 
veilig mogelijk en volgens de 
coronamaatregelen te laten verlopen 
moet het traject echter uitgesteld 
worden. Dit om in schoonheid en met 
een knaller van formaat te kunnen 
eindigen. 

Zennetoer gaat dus door, dat is 
zeker! Inschrijven kan nog via vi.be 
t.e.m. 14 februari 2021. Hou zeker 
de Facebookpagina ‘Zennetoer’ en 
Instagram in het oog voor meer 
nieuws. 
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Alternatieve  
11 novemberviering 
Omwille van de COVID-19-maatregelen 
kon de geplande vaderlandslievende, 
beperkte plechtigheid op 11 november niet 
doorgaan. Om de herdenking niet totaal 
onopgemerkt te laten voorbijgaan,  liet het 
gemeentebestuur bloemen neerleggen op het 
graf van elke oud-strijder (in totaal zo’n 260 
graven) en aan het oorlogsmonument aan de 
Sint-Niklaaskerk. Online kon je de poëtische 
hulde ‘Likert tijdens de Tweede Wereldoorlog’ 
meepikken. Deze kan je nog altijd raadplegen 
op de gemeentelijke website.

Herdenkingsliteratuur 
door Wies borre
In 2020 zijn we 75 jaar na het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Liedekerkenaar 
Wies borre, onze warme cultuurvriend 
en geprezen auteur die onlangs helaas 
van ons heen ging, schreef voor deze 
gelegenheid een poëtisch theaterstuk over 
wat er zich 75 jaar geleden afspeelde in onze 
gemeente. Het theatermoment stellen we 
uit naar 2021, maar we gaven wel al enkele 
digitale fragmenten prijs van het beeld- 
en tekstmateriaal dat Wies speciaal voor 
deze voorstelling verzamelde en creëerde. 
Ze vertellen ons iets meer over het leven 
en de heldendaden van drie Liedekerkse 
gesneuvelden: Gaston Mertens, Felix Van den 
Brande en Petrus Van Cutsem. 
Surf naar: https://www.liedekerke.be/ 
11-november om de fragmenten te bekijken.

Daarnaast werkte Wies vier jaar aan 
een monumentale roman over de bekende 
oud-strijder en Liedekerkenaar Gaston 
Mertens. Het onwaarschijnlijke levensverhaal 
van deze oorlogsheld is te lezen in ‘Gaston 
Mertens’ vlucht naar het onbekende’. Wies 
borre maakte ook nog een tweede boek over 
de Tweede Wereldoorlog, nl. ‘Likert in WO II’, 
een bundeling van authentieke verhalen en 
foto’s van inwoners van Liedekerke. 

Deze twee boeken worden te koop aangeboden 
in de bibliotheek van Liedekerke. Momenteel 
is de bib gesloten, maar kan je de boeken 
wel afhalen en betalen op afspraak (via 
bibliotheek@liedekerke.be of 053 64 55 82). 
Het boek ‘Gaston Mertens’ vlucht naar het 
onbekende’ kost 25 euro en voor ‘Likert in  
WO II’ betaal je 15 euro.

© Foto: Sarah Van Laer
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 ‘LikART Light’ in jouw straat  
of buurt? Deel jouw idee!

Er valt al heel wat outdoorkunst in Liedekerke te ontdekken, maar hoe 
meer kleur, hoe beter natuurlijk. En daarvoor hebben we jou nodig!

Heb je een idee over hoe jouw straat of buurt er kunstig kan uitzien? Deel 
jouw idee en we pikken er samen met onze denkgroep een concept uit, 
dat we in meerdere straten kunnen realiseren. Hier alvast wat inspiratie, 
maar het kan nog zotter of helemaal anders.

Inspiratie: de langste stoeptekening, raampoëzie, kleurrijke/
zelfgeschilderde vlaggetjes, grappige tuinkabouters of andere creatieve 
schepsels, getransformeerde voordeuren, lichtkunst langs ramen, 
straatschilderij op houten canvas, stoepmozaïek… en nu jij!

Jouw idee delen doe je via Hoplr, surf naar www.hoplr.com om je aan te melden in  
jouw digitaal Liedekerks buurtnetwerk en post jouw idee! 
Of stuur je voorstel naar uit@liedekerke.be.

LikART schuift een jaartje op
Het project LikART schuift een jaar op naar 7 en 8 mei 2022. We kijken in 2021 wel uit naar een 
coronaveilig alternatief: ‘LikART Light’ (werktitel), een interactieve kunstenwandeling door onze 
gemeente die elk gezin kan ontdekken gedurende een langere periode (mei-augustus 2021).  
En we doen ook mee aan het nationaal event ‘Atelier in Beeld’.

Open 
Atelierdagen 
Vlaanderen 
en Brussel

7+8+9
mei 2021

Ben je beeldend kunstenaar en wil je je werkplek tonen 
tijdens Atelier in Beeld?
Je kan je inschrijven met jouw atelier van 11 januari 2021 
tot en met 15 februari 2021. 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze 
nieuwsbrief via www.atelierinbeeld.be!
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Wintertips om fit te blijven
Tijdens de coronapandemie blijft het 
belangrijk om regelmatig te bewegen, 
zeker in de winterperiode. Een dagelijkse 
portie beweging aan gemiddelde intensiteit 
gedurende minimaal een half uurtje kan al 
wonderen doen. Het hoeft ook niet meteen 
topsport te zijn: een simpele wandeling of een 
ontspannend fietstochtje zijn bijvoorbeeld 
ideaal. Elke dag hetzelfde rondje of traject 
kan natuurlijk al eens gaan vervelen. Daarom 
geven we je graag enkele praktische tips 
en inspiratie mee om net dat tikkeltje extra 
motivatie te vinden om toch maar die wandel- 
of sportschoenen aan te trekken.

Sport samen met anderen
Het is bewezen dat mensen minder snel 
afhaken als ze samen kunnen sporten met 
anderen. Hoewel we in deze vreemde tijden 
niet meer massaal bij elkaar kunnen komen, 
blijft het toch aangewezen om een vaste 
beweegpartner aan je contactbubbel toe te 
voegen. Het houdt je motivatie op peil en 
helpt je goede voornemens vol te houden. 
Je kan bijvoorbeeld ook een videocall 
organiseren met een groepje mensen voor 
de start van je wekelijkse loopsessie. Op die 
manier hou je elkaar gemotiveerd. Of pak 
het aan zoals onze plaatselijke joggingclub 
Liekerk Jogging Team. Zij lanceerden het 
idee om elkaar binnen de joggingclub te 
motiveren om te blijven lopen door een foto 
via hun WhatsAppgroep te delen wanneer 
ze aan hun training begonnen en iemand 
binnen de club te nomineren om een 
volgende foto te delen. 

Sport buiten
In de winterperiode is het belangrijk om 
voldoende aan natuurlijk licht blootgesteld 
te zijn. Dat hebben we immers nodig om 
voldoende vitamine D aan te maken. Bij 
voorkeur sport je ook tijdens het eerste 
deel van de dag omdat dan het licht 

helderder is en liefst met zo veel mogelijk 
lichaamsoppervlakte blootgesteld aan het 
licht, al kan dat laatste wel wat lastiger zijn 
in de winterperiode. 
Nog een reden om meer buiten te sporten: 
de lucht in huis of indoor kan sneller 
verontreinigd zijn met allerlei stofdeeltjes 
en schadelijke stoffen of zelfs virussen en 
allerlei microbes. Een probleem dat je niet 
hebt als je buiten sport.

Nudging
Watte? “Nudging” betekent letterlijk: “een 
zetje geven”. Positieve keuzes worden op 
een subtiele manier naar voren geschoven, 
zonder de andere keuzeopties weg te nemen 
of te benadelen. Elk individu behoudt 
zijn keuzevrijheid, maar door subtiele 
beïnvloeding word je onbewust naar het 
gewenste gedrag geleid. 
Probeer dit toe te passen in jouw dagelijkse 
leefsituatie, zodat je onbewust meer prikkels 
krijgt om te gaan sporten. 

Voorbeelden: 
• hang je sportkledij in je slaapkamer op, 

zodat dat het eerste is wat je te zien krijgt 
als je opstaat;

• parkeer je fiets naast je auto (liefst voor 
jouw portier, zodat het je hindert om in te 
stappen) of voor je achterdeur, zodat je er 
telkens mee geconfronteerd wordt als je het 
huis uitgaat, dat je ook de fiets kan nemen 
in plaats van de auto;
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• kleef een lijst met work-outoefeningen aan 
de afstandsbediening van je tv;

• stel een achtergrond in op je smartphone 
met een foto van jezelf tijdens je wekelijkse 
sportieve bezigheid en liefst samen met 
je sportbuddy. Elke keer je de smartphone 
neemt word je herinnerd aan hoe leuk die 
laatste keer sporten wel was en wie weet 

overtuigt dat je wel om snel 
opnieuw af te spreken.

Activiteiten met de 
kinderen
Sporten met het gezin is 

in deze tijden belangrijker 
dan ooit geworden. We zitten nu 

eenmaal meer samen thuis dan voorheen. 
Heb je jonge kindjes? Probeer dan de 
multimove kalender van Sport Vlaanderen 
eens uit. Hang hem duidelijk zichtbaar 
op in huis en doe dagelijks een leuke 
beweegoefening met je kindjes. De volledige 
kalender van 2020 kan je zelf downloaden en 
afdrukken via  
https://www.sport.vlaanderen/media/15321/
kalender_nov.pdf

Leerrijke ontdekkingstochten en TikTok-
filmpjes
Een andere leuke activiteit is de wandeling 
van Knot de Palitsekoning in het 
stroomgebied van de Palitsebeek. Een 
pareltje in de natuur en een leuke, leerrijke 
ontdekkingstocht. Deze wandeling is een 
afstudeerproject natuurgids van één van de 
vrijwilligers van Natuurpunt. Ze is ongeveer 

3 kilometer lang en start ter hoogte van de 
Slochtestraat 14. Meer info op onze website: 
https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/ 
spel-recreatie/wandelen-en-fietsen

Heb je eerder tieners in huis 
rondlopen? Bedenk dan dat er 
massa’s filmpjes met dansjes en 
beweegchallenges te vinden zijn op 
de populaire TikTok-app. Misschien moet 
je nu toch maar eens je stoute schoenen 
aantrekken en die app installeren en je 
zoon- of dochterlief bij de volgende challenge 
uitdagen? 
Je kan ook lokaal terecht om online 
streaming fitnesslessen te volgen op het 
YouTube kanaal van Fundance VZW.

Activiteiten voor minder mobiele personen
Misschien ben je al wat ouder en niet 
meer zo goed te been, of kan je door 
gezondheidsproblemen minder goed uit de 
voeten? Bedenk dan dat bewegen op elk 
niveau kan. Je kan zelfs al zittend je  
lichaam in beweging houden.

Op zoek naar meer tips of 
inspiratie om te bewegen? 
Check dan zeker regelmatig 
https://sporza.be/nl/categorie/
blijf-sporten/ waarin tal van 
tips en advies samengevat 
staan op 1 overzichtelijke 

pagina.
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Winter-spelwandeling
Tijdens de ‘Week van de Opvoeding’ (van 16 
tot 23 mei 2020) organiseerde de gemeente 
een interactieve spelwandeling en fietsbingo. 
Naar aanleiding van de positieve reacties 
en leuke foto’s die we toegestuurd kregen, 
besloten we opnieuw een wandeling te 
organiseren.

Deze keer dompelen we alles onder in een 
winters jasje, zodat we Liedekerke opnieuw 
kunnen ontdekken in een ander seizoen. Dus, 
verzamel mama, papa, broer, zus en de hond! 
Doe een warme jas aan, zet een dikke muts 
op en haal een frisse neus. 

Opnieuw zal er een mogelijkheid zijn om 
een grote wandeling (ongeveer 7 km) of een 
kleinere tocht (ongeveer 3 km) te stappen. 

Op die route zullen jullie verschillende 
spelletjes/opdrachtjes tegenkomen om het 
allemaal nog leuker te maken!

Wanneer?
Je kan de wandelingen maken vanaf de start 
van de kerstvakantie (19 december 2020) tot 
het begin van volgend jaar (03 januari 2021).

Meer informatie
www.liedekerke.be/spelwandeling 
jeugd@liedekerke.be 

ZOMERSCHOOL 2021
Gezocht: mensen met een hart voor 
kinderen en de Nederlandse taal

Gemeente Liedekerke organiseert een 
taalkamp voor kinderen die na de 
zomervakantie naar school gaan en dit 
van de tweede kleuterklas tot en met het 
zesde leerjaar. Deze kinderen spreken 
thuis weinig of geen Nederlands. Samen 
oefenen we de Nederlandse taal op 
een speelse manier via oefenblaadjes, 
spelletjes, liedjes, leermomenten en 
andere creatieve werkvormen.

Zomerschool gaat door van 26 juli tot 
6 augustus 2021 in GC Warande. Wij 
zoeken enthousiaste begeleiders die 
deze kinderen op een aangename en 
pedagogische wijze een goede kennis van 
het Nederlands willen bijbrengen.

Ben jij de begeleid(st)er die we zoeken?
• Je bent 18 jaar of ouder en volgt 

een sociale en/of pedagogische 
studierichting of je werkt al in deze 
sector

• Je hebt zin om kinderen een leuke én 
educatieve vakantie te bezorgen

• Je bent bereid anderstalige kinderen 
Nederlands aan te leren

In ruil voorzien wij een vergoeding 
via studentenjob of via occasioneel 
sociocultureel werk.

Kom jij ons team versterken?  
Vul dan voor 15 april 2021 het online 
formulier in: https://www.liedekerke.be/
webform/begeleider-zomerschool-2021-
sollicitatieformulier 
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Inschrijvingen  
paas- en zomervakantiekampen
Nu de dagen korter en steeds kouder worden, 
verlangen we al volop naar het voorjaar. 
En wat zou een lente en zomer zijn zonder 
vakantiekampen?

Onze animatoren kijken er al naar uit om 
zich elke dag voor 100 % te smijten. BOKAAL 
is de uitvalsbasis voor leuke spelletjes, 
creatieve knutselactiviteiten, gekke 
verkleedfeestjes, toffe thema’s, avontuurlijke 
ontdekkingen, slimme quizzen en natuurlijk 
zomerse vriendschappen!

Wat? Elke week verkleden de animatoren 
zich in een specifiek thema en toveren 
BOKAAL om in een echt speelparadijs. 

Dagindeling?
van 07.00 tot 08.00 uur opvang,  
tussen 08.30 en 12.00 uur spelletjes,  
van 12.00 tot 13.00 uur middagpauze,  
tussen 13.00 en 16.00 uur spelletjes en  
van 16.00 tot 18.00 uur opvang.

Wanneer? Elke weekdag tijdens de paas- en 
zomervakantie bezorgen we jouw kind de tijd 
van zijn/haar leven. Opgelet, 21 juli 2021 is 
een feestdag, dan is er geen vakantiekamp!

Voor wie? Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
Speelgroepjes worden per leeftijd ingedeeld. 
Ons speelplein is inclusief, kinderen met 
een beperking zijn dus zeker welkom, maar 
we maken graag even kennis op voorhand! 
Heeft jouw kind extra aandacht nodig, 
stuur een mailtje naar jeugd@liedekerke.
be voor 9 maart (paaskampen) of 6 juni 
(zomerkampen). 

Door wie? Ons divers animatorenteam volgde 
de animatorcursus, heeft het erkend brevet 
van ‘Animator in het jeugdwerk’ en bereidt vol 
enthousiasme elke dag de activiteiten voor.

Waar? BOKAAL, Sportlaan 3a, 1770 Liedekerke.

Hoe? Inschrijven kan vanaf maandag 15 
februari 2021 via www.liedekerke.be/vrije-tijd 
of in het vrijetijdshuis.

Meer informatie? www.liedekerke.be/vrije-
tijd/spel-recreatie/vakantiekampen  
of aan de UiT-balie in  
het vrijetijdshuis.
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Coronamascottes  
duiken op in Liedekerke
Vijf ludieke coronamascottes moeten de 
inwoners de 3 vuistregels in de strijd tegen 
het coronavirus laten opvolgen: regelmatig 
handen wassen, afstand houden en een 
mondmasker dragen. 

Via postkaartjes en stickervellen kwamen 
de mascottes in de brievenbussen van de 
Liedekerkse jongeren terecht, maar ze doken 
ook op verschillende andere manieren 
op in het straatbeeld en in gemeentelijke 
communicatie.

Met deze actie wilden we de jongeren van 
Liedekerke als ambassadeurs inschakelen 
voor onze coronacampagne. We rekenden op 
hen om de mascottes te verspreiden op een 
originele manier. Via een foto en de hashtag 
#1770tegencorona maakten inwoners 
vervolgens kans om één van onze tien 
prijzen te winnen. 

Heb jij de mascottes ook gespot?

40
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Kookcarrousel  
met Eveline en Martine

Gaan skiën in Oostenrijk mag momenteel 
niet, maar geen paniek, wij brengen de 
après-skisfeer naar Liedekerke!

Eveline is Oostenrijkse en pendelt 
heen en weer met Martine tussen 

Wenen en Liedekerke.
Zij leert ons dé klassieker uit de 
bergrestaurants maken: de hartige 
käsespätzle en de zoete apfelstrudel.

Käsespatzle is een pastagerecht met 
veel kaas dat de meeste wintersporters 
ongetwijfeld zullen kennen. Om de 
authentieke spätzlevorm te krijgen 
gebruiken we de originele ‘spätzlemaker’ uit 
Wenen van Eveline. 

Om in schoonheid te eindigen leren ze ons 
een echte, Weense apfelstrudel ineen te 
flansen. 

Echte Oostenrijkse kost in Liedekerke, enkel 
de bergen missen we nog!

ZONDAG 28.02.2021
Leskeuken CVO Pro, Fabriekstraat 3
10.00 uur
basis € 15 / abo € 13 /
vrijetijdskompas € 1,50

WACHT-
LIJST

Seniorenontbijt
Naar aanleiding van de Ouderenweek 
stond op maandag 16 november het 
seniorenfeest gepland. Helaas werd 
dit, omwille van de coronapandemie, 
afgelast. De gemeente wilde de 
65-plussers echter graag op een 
andere manier in de bloemetjes zetten 
en organiseerde daarom voor de 
Liedekerkse senioren een ontbijtactie 
aan huis. Er werden maar liefst 
94 pakketjes besteld. Deze werden 
zorgvuldig en coronaproof aan huis 
geleverd. 

Via mail bereikte ons achteraf 
deze leuke feedback: Wij hebben 
vandaag genoten van het aan huis 
bestelde ontbijt ter gelegenheid van 
de ontbijtactie voor de Liedekerkse 
senioren, een top initiatief!

#SamenTegenCorona #1770tegencorona
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Bert Gabriëls 
werkt aan bijzondere eindejaarsconference, een gesprekje in lockdown…

Dag Bert, een eindejaarsconference 
over 2020 waar corona 
allesoverheersend is… een dankbaar 
thema voor comedy of eerder niet?
Het is zeker een dankbaar thema, 
net als al het andere nieuws, en net 
als bij ander nieuws is het ook altijd 
een uitdaging om op zoek te gaan 
naar de leuke en absurde kant van 
het hele fenomeen. Het is een hele 
opdracht om uit te zoeken waar de 
lichtpuntjes zitten, wat we geleerd 
hebben, en waar we mee kunnen 
lachen zonder -uiteraard- iemand te 
kwetsen.

Blijft er nog tijd over om het ook over 
andere gebeurtenissen te hebben?
Jazeker, een jaaroverzicht moet heel 
afwisselend zijn. Je mag gewoon 
niet te lang over één onderwerp 
praten, ook niet over corona. Tenslotte 

was er ook nog veel nieuws over 
wolven, over het koningshuis, over 
partijpolitiek en gemaskerde zangers, 
en was het ook een boeiend wieler- 
en voetbaljaar.

Deze lockdown lijkt zalig voor 
creatieve denkers en schrijvers: meer 
tijd om te focussen, minder sociale 
verplichtingen en meer ongestoorde 
schrijftijd. Geldt dit ook voor jou?
Niet helemaal, ik heb de show 
moeten schrijven zonder alle 
grappen te kunnen testen in try-out, 
en ook zonder inkomen uit optredens. 
Ik heb er dus een paar andere jobs 
moeten bijnemen, en om daarnaast 
elke dag die grappen te blijven 
schrijven, dat was best wel zwaar. En 
dat er geen familiefeestjes waren, dat 
is ook jammer, want die zijn meestal 
echt wel een rijke bron van humor!
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De culturele sector en de artiesten 
zijn zwaar getroffen door de crisis. 
Wat is hierbij het moeilijkst voor jou?
Het moeilijkste voor mij was de 
motivatie te blijven vinden om te 
schrijven. Als je een paar keer per 
week op een podium staat, voel je 
aan de reactie van het publiek wel 
dat je iets zinnigs doet. Als je thuis 
zit te schrijven, valt dat gevoel weg, 
en moet je alle energie halen uit de 
hoop dat je er ooit iemand mee kan 
laten lachen, of ontroeren.

En waarin vind je juist hoop?
Ik haal veel hoop uit de goede 
berichten, die altijd heel erg verstopt 
zitten onder het sensatienieuws. 
Dat er massa’s mensen met 
vrijwilligerswerk begonnen dit jaar 
bijvoorbeeld, stond ergens in een 
hoekje van de krant, maar toont 
zo goed aan dat we hier niet bij de 
pakken blijven zitten, en er altijd 
weer iets moois van proberen te 
maken, zelfs als het even tegenzit.

Heb jij tijdens de coronaperiode 
nieuwe dingen (her)ontdekt? Een 
hobby of (vreemde) gewoontes…?
We houden nu online redactie-
vergaderingen en brainstorms, en 
dat gaat eigenlijk wel prima; dat 
is toch iets wat ik in de toekomst 
graag zo zou houden. Het is een 

beetje zonde om twee uur aan 
verplaatsingen te verliezen voor een 
gesprek dat je ook gewoon vanuit je 
zetel kan voeren.

Hopelijk mogen we jou op 20 februari 
verwelkomen in Liedekerke. We 
maken er alvast een gezellige, 
coronaveilige setting van. Waarom 
moet de Liedekerkenaar hiervoor 
zeker uit zijn kot komen?
Iedereen die het afgelopen jaar een 
beetje droevig of moedeloos werd van 
het nieuws is van harte welkom. We 
gaan nog eens goed kijken naar dat 
gekke jaar en er heel heel hard 
om lachen. Dat gaat 
deugd doen.

Normaal gezien was Bert op 19 december 
in Liedekerke te gast met zijn conference, 
maar deze datum werd uitgesteld naar  
20 februari 2021. Je kan jouw coronaveilig 
plaatsje reserveren via  
https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/
cultuur/tickets-online-kopen
Een ticket kost € 16 maar je betaalt 
pas als we 100 % zeker weten dat de 

voorstelling veilig kan plaatsvinden  
(op basis van de laatste maatregelen 

van de cultuurprotocols).
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JEUGD

Ho Ho Ho!  
Merry Christmas Camp
maandag 21 tot donderdag 
24 december 2020
Sint-Antoniusschool
80 euro

Sport-, spel- en creakamp 
voor kinderen tussen 3 en 
12 jaar.
kim_breynaert@
becreactive.be

DIY

Portretschilderen  
in clair-obscur
dinsdag 12 januari 2021
(datum onder voorbehoud)
19.30 uur
ABAK
36 euro

Clair-obscur is een techniek 
uit de schilderkunst waarbij 
de licht-donkercontrasten 
worden versterkt. 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! 

Event met partner:  
www.liedekerke.be/abak
uit@liedekerke.be

DIGIWIJS

Wat is de ideale 
schermtijd?
donderdag 14 januari 2021
20.00 uur
Online
5 euro

Matthias Dewilde is een 
ex-gameverslaafde en 
geeft ouders uitleg omtrent 
opvoeding en technologie. 
Ouders krijgen meer 
duidelijkheid over 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. 

Event met partner: Huis van 
het Kind.
uit@liedekerke.be

PODIUM

Seniorie De Spielerei  
(Try-out)
vrijdag 15 januari 2021
(datum onder voorbehoud)
20.30 uur
GC Warande
14 euro

Het leven gaat snel, de 
vergrijzing nog sneller. De 
Spielerei blikt vooruit. Geen 
futuristische ruimtereizen 
of Star Wars-taferelen. 
Maar de realiteit. 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

AGENDA
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DIGIWIJS

Smart Café online:  
fiets- & wandelapps
zondag 17 januari 2021
10.30 uur
Online event
gratis

Tijdens dit online Smart Café 
bekijken we welke wandel- 
en fietsapps, websites 
en gadgets het best bij je 
passen.
www.archeduc.be/ 
smart-café-online

LEREN

Perfectionisme,  
valkuil of talent?
woensdag 27 januari 2021
20.00 uur
Vrijetijdshuis
12 euro

De onweerstaanbare drang 
naar perfectionisme heeft 
voor Anja Copejans geen 

geheimen. Met 
haar interactieve 
lezingen wil 
ze mensen 
sensibiliseren 
zodat ze zelf 
aan de slag 
kunnen met hun 
perfectionisme-
patroon en leren 
anticiperen op 
de verschillende 

symptomen die in hun 
leven voor negatieve stress 
zorgen. Het (h)erkennen van 
de symptomen is de eerste 
belangrijke stap.  
uit@liedekerke.be

JEUGD

Familievoorstelling  
Mist / Het Wolk (4+)
zondag 7 februari 2021
15.00 uur
GC Warande
10 euro 
kinderen 7 euro

Sarah Van Overwaelle 
en Lize Pede knutselden 
een creatieve voorstelling 
van twee meisjes die 
heimwee hebben naar hun 
geboortedorp in elkaar. 
Ze willen terug naar de 
situatie van vroeger, zoeken 
troost bij elkaar en in hun 
herinneringen. ‘Mist’ maakt 
het thema van scheiden 
en ruzie bespreekbaar voor 
jonge kinderen, met warme 
beelden, regen en wind. 
Kortom, een beeldende 
voorstelling over gemis en 
dat dat verdomd lastig is.
uit@liedekerke.be

DIY

Maak je eigen ontwerpen 
met Canva
maandag 8 februari 2021 
19.00 uur
Vrijetijdshuis
10 euro

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

DIGIWIJS

Smart Café online:  
foto’s bewerken
woensdag 10 februari 2021
19.30 uur
Online event
gratis

Tijdens dit online Smart Café 
ontdek je verschillende leuke 
apps en technieken om foto’s 
op je toestel te bewerken en 
te delen met anderen.
www.archeduc.be/ 
smart-café-online

PODIUM

Eindejaarsconference 2020
zaterdag 20 februari 2021
20.30 uur
GC Warande
16 euro

Na het succes van de 
#Eindejaars 2019 gaat Bert 
verder op zijn elan met 
een nieuwe #Eindejaars, 
nog slimmer, grappiger en 
scherper dan de vorige. Het 
zal een bijzondere conference 
worden zoals je ze nog nooit 
hebt gezien, want het werd 
een jaar zoals we er nog nooit 
één hebben meegemaakt. 
Het zal een show zijn over 
ons. Over wat we hebben 
bijgeleerd. En hoe we daar 
weer samen nog een keer 
goed mee kunnen lachen.
uit@liedekerke.be
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DIY

Lichtschilderijen 
maken met je fototoestel 
woensdag 24 februari 2021
19.00 uur
GC Warande
15 euro

De creatieve mogelijkheden 
met lange sluitertijden 
zijn eindeloos. In deze 
verrassende workshop 
toont fotograaf Niels 
Hemmeryckx hoe je met je 
toestel en enkele lampjes 
kleurrijke lichtkunstwerken 
maakt. Voor deze workshop 
is een spiegelreflex- 
of systeemcamera 
aangewezen.

Event met partner:  
www.archeduc.be
uit@liedekerke.be

FOOD

Oostenrijkse käsespätzle & 
apfelstrudel
zondag 28 februari 2021
10.00 uur
Leskeuken Viva
15 euro

Käsespätzle is een 
pastagerecht dat vooral 
wordt gegeten door 
wintersporters. Wij maken 
een vegetarische versie 
met veel kaas.  

De basis van de 
apfelstrudel bestaat uit een 
zeer dun deeg, gelijkend 
op bladerdeeg. De vulling 
kan zowel zoet als hartig 
zijn. Wij gaan voor de 
traditionele en veruit meest 
bekende... met appeltjes!
uit@liedekerke.be

LEREN

Ben ik dan een slechte 
mama?
donderdag 11 maart 2021
20.00 uur
Vrijetijdshuis
5 euro

Patsy Kerkhofs bracht 
onlangs haar boek ‘Ben ik 
dan een slechte mama?’ 
uit. Zij schrijft over haar 
bijzondere gezin en vertelt 
over hun roze wolk, de 
struggle, de tranen van 
geluk en onmacht en de 

energieslopende zoektocht 
naar een handleiding.
 
Event met partner:  
Huis van het kind
uit@liedekerke.be

DIGIWIJS

Smart Café online: 
bestanden in de cloud
zondag 14 maart 2021
10.30 uur
Online event
gratis

Tijdens dit online Smart Café 
ontdek je hoe je bestanden 
online kan bewaren, 
bewerken en delen op al je 
toestellen.
www.archeduc.be/ 
smart-café-online

DIY

Hippe touwmanden maken
maandag 22 maart 2021
19.30 uur
Naaiatelier Viva
20 euro

Manden in allerlei 
materialen en kleuren sieren 
momenteel interieurzaken. 
Maar wist je dat je deze 
touwmanden, die je op 
mooi gedecoreerde tafels 
terugvindt, ook gemakkelijk 

alle evenementen zijn coronaproof
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zelf kan maken met koord 
en een naaimachine? 
We maken zelf een 
broodmandje, bloempot of 
leuke-spullen-mand.
uit@liedekerke.be

DIGIWIJS

Leuke filmpjes maken  
met TikTok
zaterdag 27 maart 2021
10.00 uur
Vrijetijdshuis
10 euro

TikTok is een  
enorm populaire  
app waarmee je korte, 
creatieve filmpjes kan 
maken en delen. In deze 
workshop ben jij de ster. 
Laat je fantasie de vrije 

loop, creëer je eigen video 
en deel die met je familie 
en vrienden.

Event met partner:  
www.archeduc.be
uit@liedekerke.be

FOOD

Turkse bulgur pilavi
zondag 28 maart 2021
10.00 uur
Leskeuken Viva
15 euro

Ayse deelt met ons háár 
familierecept voor bulgur 
pilavi. Bulgur is een 
graanproduct gemaakt van 
verschillende soorten tarwe. 
Afhankelijk van de regio 
worden er andere kruiden, 
groenten, peulvruchten en/
of vlees aan toegevoegd. Ze 
brengt zelf haar overheerlijk 
geurende kruiden mee 
vanuit het verre Turkije.
uit@liedekerke.be

LEREN

Cursus Engels
vanaf februari
GC Warande

Wil je graag een mondje 
Engels spreken? Dit is 
een cursus met een rustig 
tempo, veel herhalingen en 
mondelinge oefeningen.

Meer info: leslie.wantens@
cbehalle-vilvoorde.be

alle evenementen zijn coronaproof
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www.leonardocollege.be

Het Leonardo College is een innoverende school, waar leerlingen vol 
vertrouwen hun talenten volop kunnen ontdekken. De nadruk ligt  
op het beleven van een veelzijdige wereld. Het plezier van het  
leren tovert een glimlach op eenieders gezicht.

Het college is een verzamelplaats voor verschillende  
talenten, een plaats waar mensen samen leren,  
samen ontdekken en samen op zoek gaan naar  
een betere wereld.

Vertrouw  
Ontdek  
Beleef   
Lach

Vzw KODW 
Middenstraat 10  

9470 Denderleeuw
053 66 60 29  

info@leonardocollege.be
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HIEP HIEP HOERA

Bellis Frans  Couwberghs Rosa
Olmenlaan 17
Gehuwd te Sint-Ulriks op 18 juli 1970

Schoonjans Eddy  Sergooris Godelieve
Eikenlaan 45
Gehuwd te Aalst op 29 augustus 1970

Van der Heyden Petrus  Sienaert Alphonsine
Velodroomstraat 37
Gehuwd te Liedekerke op 5 juni 1970

Pappaert François  Schelfhout Maria
Pamelsestraat 350
Gehuwd te Roosdaal op 3 juli 1970

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

www.leonardocollege.be

Het Leonardo College is een innoverende school, waar leerlingen vol 
vertrouwen hun talenten volop kunnen ontdekken. De nadruk ligt  
op het beleven van een veelzijdige wereld. Het plezier van het  
leren tovert een glimlach op eenieders gezicht.

Het college is een verzamelplaats voor verschillende  
talenten, een plaats waar mensen samen leren,  
samen ontdekken en samen op zoek gaan naar  
een betere wereld.

Vertrouw  
Ontdek  
Beleef   
Lach

Vzw KODW 
Middenstraat 10  

9470 Denderleeuw
053 66 60 29  

info@leonardocollege.be
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Van De Veire Luc  De Clercq Marita
Fazantenlaan 24
Gehuwd te Waarschoot op 28 november 1970

Roesems Willy  Baeyens Christine
Hoeksken 11
Gehuwd te Erembodgem op 18 december 1970

De Munck William  De Smedt Jacquelina
Wilgenlaan 8
Gehuwd te Sint-Kwintens-Lennik op 9 oktober 1970

Appelmans Joseph  Van de Gucht Nicola
Muilenstraat 151
Gehuwd te Liedekerke op 4 december 1970

De Petter Jan Baptist  Gheysels Jeannine
Fabrieksstraat 119
Gehuwd te Liedekerke op 21 augustus 1970

De Cock Wilfried  Deneve Rosette
Pamelsestraat 96
Gehuwd te Liedekerke op 23 oktober 1970

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD
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Deneve Herman  De Schepper Sylvia
Houtmarktstraat 41
Gehuwd te Liedekerke op 30 september 1960

Meert Benoit  Christien Jeannine
Muilenstraat 322
Gehuwd te Liedekerke op 10 juni 1960

Wynant Paul  Prieels Greta
Guldenstraat 35
Gehuwd te Liedekerke op 19 augustus 1960

Demaegd Jean  Sterckx Christiana
Beysstraat 26
Gehuwd te Liedekerke op 19 juli 1960

Allemeersch André  Schelfhout Jacqueline
Begonialaan 16
Gehuwd te Schepdaal op 8 augustus 1970

De Leeuw Vital  Van Belle Marie
Opperstraat 333/A000
Gehuwd te Liedekerke op 23 september 1960

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT

50
GOUD
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Peeters Pierre  Lemoine Léone
Begonialaan 47
Gehuwd te Liedekerke op 15 oktober 1960 

De Backer Florent  Heymans Valentine
Velodroomstraat 124
Gehuwd te Liedekerke op 12 augustus 1960

Van der Perre Joseph  Geeroms Melania
Pamelsestraat 50
Gehuwd te Pamel op 19 augustus 1955

De Wagter Gaugericus  Demartin Mariette
Meersstraat 47
Gehuwd te Liedekerke op 21 oktober 1960

De Bisschop Willy  Bogaert Evienne
Meersstraat 164
Gehuwd te Liedekerke op 30 september 1960

Van der Heyden Adolf  Janssens Agnes
Lindenbergstraat 3 bus 3
Gehuwd te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek  
op 23 augustus 1960

65
BRILJANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT
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Logan Van Saen – Joeri Van Saen – Ronny Van Saen – Roger Van Saen

Marchal Eugène  Pulinx Georgette
Begonialaan 22
Gehuwd te Elsene op 17 september 1955

Baetens Kamiel  Van Schelvergem Denise
Pekenomensstraat 38
Gehuwd te Liedekerke op 26 augustus 1955

65
BRILJANT

65
BRILJANT

VIERGESLACHT



GEMEENTEHUIS
Opperstraat 31
1770@liedekerke.be
tel. 1770
www.liedekerke.be

Openingstijden
• maandag tot donderdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Enkel toegankelijk na afspraak

Secretariaat & Onthaal
1770@liedekerke.be

Personeel & Organisatie
personeel@liedekerke.be

Marketing & Communicatie
communicatie@liedekerke.be

Burgerzaken
burgerzaken@liedekerke.be

Ruimtelijke ordening
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, di en do: 19.00 uur* 
• woensdag van 13.00 uur tot 18.00 

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

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

Vrije tijd
uit@liedekerke.be

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

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

GEMEENTELIJKE 
KLEUTERSCHOOL 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. 0471 29 33 87
Danny tel. 0483 24 46 60
tel. 0471 29 33 87

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

CONTACT

De diensten van gemeente en
ocmw zullen gesloten zijn op 
op vrijdag 25 december 2020 
en vrijdag 01 januari 2021



College
STEVEN VAN LINTHOUT
burgemeester

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

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

DIRK LODEWIJK
schepen

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

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

PATRICK ASSELMAN
schepen

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

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

HANS EYLENBOSCH
schepen

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

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

JOHNNY VAN DROOGENBROECK
schepen

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

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

RITA TRIEST
schepen en voorzitter
Bijzonder Comité voor de

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

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

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

Colofon
# 1770
\ Informatietijdschrift van het 

gemeentebestuur Liedekerke

\ Nr. 17
\ Abonnement buiten Liedekerke 

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

Verantwoordelijke uitgever
Steven Van Linthout, 
burgemeester

Redactie
Dienst communicatie & marketing

Ontwerp
CIBE communicatie

Fotografie
Jacky Delcour & medewerkers van 
gemeente en OCMW

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

Druk & lay-out
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 maart 2021. Gelieve teksten voor 
15 februari 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.



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

#1770tegencorona


