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Beste inwoners,

De heropening van het zwembad was ongetwijfeld een van de 

hoogtepunten van het nieuwe jaar. Na 9 maanden kan er opnieuw 

gezwommen worden in de Heuvelkouter. De feestelijke opening werd 

ingezet door het lintje onder water door te knippen, een speciale 

belevenis. 

Maar uiteraard kan je niet alleen zwemmen in Liedekerke, er staan nog 

heel wat andere sportieve activiteiten op het menu: zumba, badminton, 

curve bowls, petanque, krolf, ... Voor wie het iets avontuurlijker mag, is 

er het mountainbikeparcours, de Tingelroute. En ook dit jaar gaan we 

opnieuw de 10 000 stappenclash aan met de bepijlde 2-dorpenwandeling 

of de Lus rond Liedekerke, af te leggen wanneer het jou past. De lopers 

onder ons geven we op donderdag 21 mei afspraak op de Denderloop, 

maar wie eerst nog op gang moet komen, kan na de paasvakantie 

beginnen met Start2Run. Later dit jaar wordt de toplaag van het 

kunstgrasveld van VK Liedekerke ook nog vervangen, een opsteker voor 

de lokale voetbalploeg, die al een tijdje aan een nieuw veld toe was.

Daarnaast zetten we de komende maanden ook verder in op mensen en 

milieu. Onze gemeente start namelijk met een Minder Mobielen Centrale, 

zodat ook minder mobiele inwoners volwaardig kunnen deelnemen aan 

het maatschappelijk leven. En op 17 mei organiseren we de tweede editie 

van Proper Liedekerke, een sensibilisering tegen zwerfvuil en een actie 

om onze straten netjes te houden.

Ook op cultureel vlak hebben we weer heel wat te bieden, waaronder 

Cinema Likert, dat ons terugvoert naar het Liedekerke van 50 jaar 

geleden met zijn drie bioscopen en we denken vooruit en gaan alvast op 

zoek naar leuke ideeën voor de kunstenpromenade LikART, die in 2021 

opnieuw opgezet zal worden.

Zoals jullie kunnen lezen staat er opnieuw van alles te gebeuren in 

Liedekerke. We komen elkaar ongetwijfeld ergens tegen!

Met vriendelijke groeten,

Steven Van Linthout
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Chris Dusauchoit - De blindengeleidehonden (in 

opleiding) van Scale Dogs waren op bezoek bij de 

lezing ‘De hond zoals hij is’ door Chris Dusauchoit.

De praatgroep - De dames van de praatgroep lieten 

hun vrijwilligers als afsluiter van het jaar proeven 

van hun multiculturele keuken.

Dikketruiendag - Naar aanleiding van Dikketruien-dag zette het gemeentebestuur de thermostatische 
kraan 2° lager en hield een inzamelactie van warme 
kledij die geschonken werd aan een goed doel.

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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Lange tafel - Naar jaarlijkse traditie nodigde het 

OCMW een 150-tal Liedekerkse gezinnen uit voor een 

eindejaarsfeest met een feestelijk menu aan een lage 

prijs en in een gezellige omgeving met fijn gezelschap. 

Week van de vrijwilliger - Elke week staan zij paraat 
in de bibliotheek om Nederlands te oefenen met de 
anderstalige inwoners van onze gemeente. Dankjewel 

Kristien, Shirley, Marc, Mireille, Michelle, Martine en Els!

Boekenstoet - De Boekenstoet hield 

halt in GC Warande, waar ze gezellig 

samen van de musical De Kleine 

Draak genoten.
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Burgerbevraging  
Is het leuk wonen in jouw buurt? 
Kan je er veilig fietsen? Is er 
voldoende groen? Hoe tevreden 
ben je over de voorzieningen en 
diensten? … Voor elk bestuur is 
het belangrijk om te weten wat je 
denkt over je gemeente. Daarom 
organiseert het Agentschap 
Binnenlands Bestuur van de 
Vlaamse overheid, in samenwerking 
met Statistiek Vlaanderen, de 
grootschalige bevraging Gemeente- 
& Stadsmonitor. 

Van woensdag 25 maart tot 
midden juni 2020 worden bijna 
400 000 inwoners van 17 tot 85 jaar 

uitgenodigd om een vragenlijst 
in te vullen. Jouw medewerking 
is vrijwillig, maar wel van groot 
belang. Als je de vragenlijst invult, 
maak je bovendien kans op een 
geschenkbon van 12 euro. 

Vlaanderen respecteert de 
privacy van elke burger, maakt 
alleen analyses op gemeentelijk 
niveau en werkt volgens 
de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Voor 
meer uitleg en alle resultaten kan 
je vanaf eind maart terecht op 
www.gemeente-en-stadsmonitor.
vlaanderen.be. 

NIEUWS

   
Bevraging  

Gemeente- &  
Stadsmonitor

 
400 000  

inwoners  
worden uitgenodigd om een 

vragenlijst in te vullen

 

Meer uitleg:  

www.gemeente-
en-stadsmonitor.

vlaanderen.be

Invulsessies aangiften personenbelasting
Op vrijdag 15 mei 
en woensdag 
20 mei 2020 
zullen er in het 
gemeentehuis 

invulsessies 
gehouden worden voor de 
jaarlijkse aangiften van de 
personenbelasting. Indien 
je je hiervoor wenst in te 

schrijven, kan je dit doen aan 
het onthaal van de gemeente, 
via het algemeen nummer 
1770 of via mail op het adres  
1770@liedekerke.be. Houd bij 
inschrijving naam, voornaam 
en het rijksregisternummer 
van de persoon van wie 
de aangifte moet ingevuld 
worden, bij de hand.

Er wordt één aangifte per 
afspraak ingevuld. Indien 
je dus twee of meerdere 
aangiften wil laten invullen, 
maak je twee of meerdere 
afspraken. De invulsessies 
duren telkens 10 minuten en 
lopen van 09.00 tot 12.00 uur 
en van 12.30 tot 14.30 uur.
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Ons dorp geeft
Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar 
door voor veilig en voldoende bloed, plasma 
en bloedplaatjes. Met dank aan donoren in 
heel Vlaanderen. Dus ook in onze gemeente.  
Wist je dat er 70 % kans is dat iemand ooit 
een bloedproduct nodig heeft? Dat geldt dus 
ook voor jou of je buurman. Op dit moment 
geeft maar 3 % van alle Vlamingen bloed-, 
plasma- of bloedplaatjes. En daar wil Rode 
Kruis-Vlaanderen verandering in brengen. Als 
in 2020 4 % van de bevolking doneert, dan zijn 
er meer donoren om de bloedvoorraad op peil 
te houden. 

Hoeveel geven wij? 
Het Rode Kruis roept elke stad en elk dorp op 
om er samen voor te zorgen dat we dat extra 
procent halen. Vandaag telt onze gemeente 
2,63 % donoren. Dat is mooi, maar het kan 
altijd beter. Kom dit jaar minstens 1 keer bloed, 
plasma of bloedplaatjes geven. Vraag familie 
of vrienden of ze mee willen doneren om zo 
naar 1 % meer bloed-, plasma- en bloedplaatjes 
te gaan in onze gemeente. Op rodekruis.be/
onsdorpgeeft vind je een interactieve kaart 
waarop je kan zien hoeveel donoren er al zijn 
in onze gemeente. Ga je mee de uitdaging aan? 

Waar doneren?
Waar je gaat doneren is niet belangrijk voor de 
statistieken van je woonplaats. Rode Kruis-
Vlaanderen kijkt immers naar je woonplaats 
en niet naar waar je je goede daad hebt 

gedaan. Je kan dus met een gerust hart in een 
buurgemeente of in een van de donorcentra 
van Rode Kruis-Vlaanderen gaan doneren. 
Kijk op rodekruis.be/bloed waar en wanneer 
je kan gaan doneren.

Vernieuwing 
elektronische rijbewijzen   
na 10 jaar
In juli 2010 werden de eerste elektronische 
rijbewijzen (Europees bankkaartmodel) 
uitgereikt in onze gemeente. Deze rijbewijzen 
zijn maximaal 10 jaar geldig. Bijgevolg zullen 
vanaf juli 2020 de eerste elektronische 
rijbewijzen aan vernieuwing toe zijn.

De geldigheidsdatum van je rijbewijs staat 
vermeld op de kaart. Na deze datum is 
het rijbewijs verlopen en heb je een nieuw 
exemplaar nodig. Ook wanneer je niet meer 
op je foto lijkt of de kaart beschadigd is, is het 
nodig om een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Wie in het bezit is van een dergelijk 
elektronisch rijbewijs dat bijna vervalt, dient 
zich aan te bieden bij de dienst burgerzaken 
in het gemeentehuis voor de aanvraag van 
een nieuwe kaart. Breng hiervoor je huidig 
elektronisch rijbewijs en je identiteitskaart 
mee. De foto van het rijbewijs wordt 
overgenomen van je huidige identiteitskaart. 
De productie van een elektronisch rijbewijs 
duurt maximaal 5 werkdagen en kost € 25.

Wanneer je je rijbewijs vernieuwt, moet je 
het oude rijbewijs inleveren bij de gemeente. 
Deze regel geldt voor alle landen binnen de 
Europese Unie, om fraude tegen te gaan.

Voor rijbewijzen die vervallen, worden geen 
oproepingskaartjes of herinneringsbrieven 
verstuurd. Hou de vervaldag van je 
elektronisch rijbewijs dus goed in de gaten 
en kom tijdig een nieuwe kaart aanvragen!
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Vraag tijdig  
je Kids-ID aan!
Met de paasvakantie in het verschiet willen 
we ouders van kinderen onder de 12 jaar 
eraan herinneren tijdig hun Kids-ID aan te 
vragen voor een vertrek naar het buitenland.

Wat? De Kids-ID is een elektronisch 
identiteitsdocument voor Belgische kinderen 
jonger dan 12 jaar, die alle identiteitsgegevens 
van het kind bevat én zijn of haar foto. Ook 
de namen van de ouders worden vermeld. De 
gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn 
ook opgeslagen op een elektronische chip. De 
Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel 
bij reizen naar het buitenland.

De kaart is:
• geldig in de meeste Europese landen en in 

sommige landen daarbuiten, op voorwaarde 
dat het kind vergezeld is van een ouder met 
een geldige identiteitskaart. 

• verplicht in alle landen waar geen 
reispaspoort verplicht is, dus waar je 
als volwassene ook gewoon met je 
identiteitskaart naartoe kunt.

De Kids-ID is meer dan alleen een 
identiteitsbewijs en reisdocument. Met de 
dienst ‘Hallo Ouders’ biedt de kaart kinderen 
een extra bescherming in noodgevallen. 
‘Hallo Ouders’ maakt het mogelijk om 
telefonisch contact op te nemen met de 
ouders (of familie, vrienden, buren...) als het 
kind in moeilijkheden verkeert.

Hoe? Kom samen met je kind naar de 
dienst burgerzaken in het gemeentehuis. 
Eén van beide ouders dient immers het 
aanvraagformulier te ondertekenen. Breng 
een recente pasfoto (max. 6 maanden oud) 
mee.

De pasfoto moet voldoen aan de ICAO-
normen: effen achtergrond, gezicht goed 

zichtbaar, recht in de lens kijken, neutrale 
gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen 
glimlach). Voor kinderen van 0 tot 6 jaar zijn 
deze voorschriften wat soepeler.

Een Kids-ID kost € 8. De kaart is 3 jaar geldig. 

De productie van een Kids-ID duurt 2 tot 3 
weken. In drukke periodes kan deze termijn 
nog oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig 
aan, bij voorkeur één maand voor je op reis 
vertrekt. Om de Kids-ID af te halen, moet het 
kind niet meekomen.

Opgelet! Voor reizen naar de meeste niet-
Europese landen is een paspoort vereist, ook 
voor kinderen. Het kind moet aanwezig zijn 
bij de aanvraag. Breng een recente, ICAO-
conforme pasfoto mee. Onder de 18 jaar kost 
een reispas € 40. Het paspoort wordt een week 
later geleverd.

FONS-zitdagen
Heb jij vragen over jouw 
huidig groeipakket? Of wil 
je een nieuwe aanvraag 
doen? Vanaf heden kan 
je elke eerste maandag 
van de maand terecht 
in 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. 

Je kan een afspraak maken via het nummer 
053 64 55 51 of ocmw@liedekerke.be
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Inschrijvingsdata schooljaar 2020-2021
Omwille van een wijziging in de wetgeving 
en uit praktische overwegingen, zal er in de 
Liedekerkse scholen dit schooljaar niet met 
een online aanmeldingssysteem gewerkt 
worden. 

Is je kind geboren in 2018 en gaat het voor het 
eerst naar school, of wil je jouw kind in een 
andere school inschrijven, hou dan rekening 
met onderstaande datum.

Vanaf maandag 16 maart 2020 kan je in alle 
Liedekerkse scholen inschrijven. 

Veelgestelde vragen:
Mijn kind is geboren in 2018, maar start pas in 
september 2021 met school. Moet ik dan ook al 
inschrijven?
Ja, bovenstaande periode geldt voor alle 
kinderen geboren in 2018 en vroeger.

Is er voldoende plaats in de scholen in 
Liedekerke?
Het is mogelijk dat in bepaalde klassen het 
maximaal aantal leerlingen is bereikt. Dan 
moet de school leerlingen weigeren. Je kan 
hiervoor altijd telefonisch contact opnemen 
met de scholen.

Hoe schrijf ik mijn kind in?
Je gaat naar de school van keuze. Tijdens 
de inschrijvingsperiode krijg je alle nodige 
informatie. Vergeet de SIS- of ISI+-kaart of 
de identiteitskaart van jouw kind niet mee te 
nemen.

Hoe kies ik een school voor mijn kind?
Liedekerke telt 1 kleuterschool, 4 basisscholen 
en 2 secundaire scholen. Meestal kiezen 
mensen voor een school in de buurt en in 
Liedekerke is dat zeker mogelijk. Hou je ook 
graag rekening met andere zaken, bekijk dan 
even de website van de school of breng (na 
afspraak) een bezoek aan de school.

Hoe zit het met voor- en naschoolse opvang?
In elke school zijn er mogelijkheden wat 
betreft de voor- en naschoolse opvang. Vraag 
ernaar in je school naar keuze. Je kan ook 
beroep doen op Infano. Meer info op  
www.infano.be.

Wil je inschrijven in het secundair onderwijs, 
dan kan dat ook vanaf 16 maart 2020.

Meer informatie over onder andere de 
studierichtingen vind je op  
www.atheneumliedekerke.be of  
www.atheneumdenderleeuw. be.

De paashaas komt er aan!
Op zondag 12 april verzamelen alle 
kinderen van 0 tot 12 jaar om 14.45 uur 
in de Steinfurtdreef voor de jaarlijkse 
paaseierenraap. De paashaas huppelt vanaf 
15.00 uur door het park en strooit heerlijke 
chocolade-eitjes rond. De kinderen gaan naar 
huis met chocolade én een gezond 4-uurtje!
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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



Opencampusdag

Stroom door 12 tot 14 jaar

STEM

Zondag 29 maart 2020 - 13 u. tot 17 u.
Affligemsestraat 100, 1770 Liedekerke

Vlieg naar onze websites:

www.debij.be - www.atheneumdenderleeuw.be - www.atheneumliedekerke.be

Duaal
Leren

Bloei
open

Spaghettifestijn
- 

Inschrijven 
schooljaar 20-21 

-
'Interactieve 

kennismaking 
met alle vakken'

2,5 tot 12 jaar

14 tot 19 jaar
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ELKE LIEDEKERKENAAR

Flyer_A5_AW_thuisindetoekomst_voetbal.indd   1 3/12/19   15:11

Hoe wil jij wonen in de toekomst?
Wil je dat elke Liedekerkenaar een gigantische tuin met al z’n buren deelt? 
Dat is zo gek niet als het klinkt.

Hoe we leven verandert razendsnel. 
Hoe we wonen ook. Dat brengt 
nieuwe mogelijkheden met zich mee. 
Mogelijkheden waar iedereen beter van 
wordt.

Denk aan:
• vlotter verkeer
• meer parken en meer groen
• meer ruimte voor sociaal contact
• of wat dacht je van meer winkels op 

wandelafstand?

Omdat heel wat Liedekerkenaren 
nieuwsgierig zijn naar dat wonen van 
morgen, lanceert Liedekerke Thuis in 
de Toekomst. Via deze online woontest 
geef jij jouw gemeentebestuur 
informatie over hoe je graag wilt 
wonen. En daarmee kunnen zij 
plannen voor de toekomst maken.

Bovendien krijg je al een klein 
voorproefje van het wonen van morgen.

Nieuwe handelszaak! 
Dierenarts - op afspraak (kan ook aan huis)

Echografie (kleine huisdieren en paarden,  
specialisatie hart, long, buik, ...),  

elektrocardiogram (in rust bij kleine huisdieren  
en paarden of tijdens inspanning, vooral bij paarden),  

sportbegeleiding en voedingsadvies bij paarden,  
endoscopie of gastroscopie.

Dr. D. De Clercq
Begonialaan 19

1770 Liedekerke
0497 04 88 11

Ook nieuwsgierig? Doe de woontest op  
www.thuisindetoekomst.be
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Een Minder Mobielen 
Centrale in Liedekerke
Mensen die wat moeilijker te been zijn, krijgen 
vaak onvoldoende kansen om hun huis uit te 
komen. Daarom hebben de provincie Vlaams-
Brabant en de gemeente Liedekerke de 
handen in mekaar geslagen om een minder 
mobielen centrale uit te bouwen in de stad. 

Wat doet een minder mobielen centrale 
(MMC)? Samen met een aantal vrijwilligers 
organiseert een MMC het vervoer van minder 
mobiele inwoners die niet rolstoelgebonden 
zijn. Ben jij minder goed te been en wil je een 
uitstap maken naar de winkel, de bibliotheek, 
een optreden, een restaurant, op bezoek bij 
vrienden, familie, naar de kapper, de tandarts, 
de dokter, ...? Dan bel je naar de centrale om 
een rit aan te vragen. Zij boeken die in en 
zoeken een chauffeur. De vrijwilligers rijden 
vervolgens met hun eigen voertuig om je naar 
je bestemming te brengen.

Om van de diensten van de MMC gebruik te 
maken mag je inkomen niet hoger zijn dan 
tweemaal het leefloon.

Wat is de eerste stap om de minder mobielen 
centrale uit de grond te stampen? We zoeken 
in de eerste plaats vrijwillige chauffeurs. 
Rij je graag met de wagen, heb je een 
eigen wagen en help je daarmee graag een 
stadsgenoot? Dan ben jij de persoon die we 
zoeken. Er is een vergoeding per kilometer 
voorzien voor de chauffeur en een omnium 
verzekering.

Wil je zelf rijden, ken je mensen die dat graag 
willen doen of wil je meer info ? Neem contact 
op via mmc@liedekerke.be (binnenkort zal er 
ook een telefoonnummer beschikbaar zijn).

Vinden we geen vrijwilligers, dan dreigt dit 
mooie initiatief niet door te gaan. En geef toe, 
dat zou toch jammer zijn.
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Voedselteam Liedekerke: 
lekker eten van dichtbij!
Een voedselteam is een groep mensen 
uit dezelfde buurt die gezamenlijk en 
rechtstreeks basisvoedsel aankopen bij lokale 
(bio- of natuur-)boeren en hun producten 
wekelijks afhalen in een depot. 

Door het oprichten van lokale teams 
wil Voedselteams vzw de korte keten 
promoten, door de voedselkilometers tot 
een minimum te herleiden, maar ook door 
de lokale en kleinschalige voedselproductie 
te stimuleren en het contact tussen boeren 
en consumenten te bevorderen. Het biedt 
tevens een kader waarbinnen mensen samen 
duurzaam en eerlijk voedsel aan interessante 
prijzen krijgen aangeboden. 

Het aanbod varieert en wordt volledig bepaald 
door de lokale producenten, die gescreend 
worden op allerhande kwaliteitscriteria. 
Zuivel, fruit, groenten, vlees, ... allemaal van 
lokale boeren en van gegarandeerde goede 
kwaliteit. Lekker eten van dichtbij dus!

Wij nodigen iedereen uit op de infoavond!
Wanneer? Vrijdag 8 mei 2020 om 18.30 uur
Waar? GC Warande, Opperstraat 31,  

1770 Liedekerke

Indien de boeren het niet te druk hebben 
zullen er enkele aanwezig zijn op de 
infoavond. Natuurlijk brengen ze heerlijke 
proevertjes mee! 

Meer info?  
Surf naar www.voedselteams.be of contacteer 
ons via liedekerke@voedselteams.be.

Keuzemenu 112 – 101
Voortaan heeft België een keuzemenu voor 
de noodnummers 112 en 101. Ongeacht of 
je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe 
om te kiezen welke hulp je nodig hebt: de 
brandweer, de ambulance of de politie. Dit 
keuzemenu maakt het gemakkelijker om in 
noodsituaties een keuze te maken en helpt 
vermijden dat je oproep wordt doorgeschakeld 
van 112 naar 101 (of vice versa).
Als je een smartphone hebt, kan je de app 
112 BE ook als alternatief gebruiken voor het 
keuzemenu.

Hoe werkt het menu?
1.  Bel naar het noodnummer 112 of 101.
2.  Luister naar de boodschap: “Noodcentrale. 

Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. 
Voor politie, druk 2.”

3.  Maak je keuze.
4.  Indien je geen keuze maakt, herhaalt de 

boodschap zich: “Voor ziekenwagen of 
brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2. Blijf 
aan de lijn. We verbinden u door.”

5.  Blijf aan de lijn: een operator zal je oproep 
beantwoorden.

Eerst hoor je dus het keuzemenu. Zodra je 
je keuze valideert word je doorgeschakeld 
naar een operator van de noodcentrale die je 
nodig hebt. Indien je geen keuze maakt, wordt 
de boodschap één keer herhaald en word je 
daarna automatisch doorgeschakeld naar 
de noodcentrale die territoriaal bevoegd is. 
Indien je een verkeerde keuze maakt, word je, 
net zoals voorheen, door de operator naar de 
juiste noodcentrale doorgeschakeld.



14
#1770

Ken jij het  
overstromingsrisico  
voor jouw woning of straat?

om te komen tot concrete en haalbare acties. 
Het forum gaat door tussen 19.30 en 22.30 
uur, onthaal is voorzien vanaf 19.00 uur.

• Kom naar het feestelijk slotevent waar we 
de beste ideeën voorstellen.

Op het einde van het traject leggen we de 
engagementen van alle betrokkenen vast in 
een riviercontract voor de Bellebeek. Dat vormt 
dan de komende jaren de rode draad voor de 
uitvoering van concrete oplossingen, zodat we 
vooral van het water kunnen genieten.

Benieuwd? 
Doe de test op de website  
https://bellebeek.riviercontract.be/ 
en je komt te weten hoe groot jouw 
overstromingskans is en 
hoe de kans stijgt door de 
klimaatverandering. 

BIN-update
Sinds 12 februari 2020 is de 
geografische compartimentering, 
die de BIN-zones in onze gemeente van 
elkaar scheiden, actief. De BIN-Z Liedekerke 
werd eveneens geprogrammeerd. Hierdoor 
kunnen de patrouilleploegen nu sneller aan 
de dispatching vragen om een BIN of BIN’s te 
activeren.

Er zijn op dit ogenblik 250 aansluitingen,  
wie wil kan nog steeds aansluiten door  
zijn/haar gegevens te sturen naar  
liedekerke.bin@gmail.com. Je vindt alle info 
ook terug op www.liedekerke.be/bin.

Herinner jij je nog de wateroverlast door de 
Bellebeek bij hevige regenbuien? Er is de 
laatste jaren gelukkig al veel gebeurd om 
het overstromingsrisico te verminderen. 
Maar hoe is het nu eigenlijk gesteld met dat 
risico in Liedekerke? En zijn we klaar voor de 
toekomst? 

Op 12 februari 2020 ondertekenden de 
gemeentebesturen van Affligem, Asse, Gooik, 
Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, de 
provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse 
Overheid een charter waarmee ze zich 
engageren om samen maatregelen te zoeken 
die de problematiek rond wateroverlast, 
droogte, erosie en waterkwaliteit verminderen. 
Het resultaat wordt vastgelegd in een 
riviercontract voor de Bellebeek.

Maar de overheid kan het niet alleen. 
Maatregelen en oplossingen moeten ook 
gedragen worden door alle betrokken burgers, 
bedrijven, verenigingen … Daarom startte de 
Vlaamse Milieumaatschappij een project om 
iedereen te betrekken. Met de online test op 
https://bellebeek.riviercontract.be/ wordt het 
startschot gegeven voor een jaar meedenken, 
voorstellen formuleren, discussiëren, … 

Ook jij, jouw bedrijf of vereniging kan 
de komende maanden op verschillende 
manieren bijdragen:
• Deel online, bediscussieer en steun ideeën en 

oplossingen op https://bellebeek.riviercontract.
be.

• Ga zelf aan de slag op het Bellebeekforum op 
2 april (in GC Warande in Liedekerke, samen 
met gemeenten Affligem, Asse en Ternat) met 
de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld 
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MEER INFO
Woonloket Liedekerke (gemeentehuis) 

  Dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur   
Donderdag van 17.30 tot 20.00 uur

  wonen@liedekerke.be / 053 64 55 17

Ben je eigenaar-bewoner in Liedekerke met 
een beperkt inkomen dan kan je met dit 
project je woning laten renoveren tot een 
veilige, kwaliteitsvolle en energiezuinige 
woning. 

Je krijgt een budget van max. 30.000 euro dat je pas moet 
terugbetalen wanneer je woning van eigenaar verandert. 
Het project zorgt voor gratis begeleiding en advies bij de 
verbouwplannen.

VOOR WIE?
 Je bent eigenaar-bewoner

  Je hebt geen andere eigendommen

 Je hebt een beperkt inkomen

 Extra aandacht voor 65+

  Je staat open voor technische en sociale begeleiding

WAAR?
  Je woning moet gelegen zijn in de afgebakende  

zone op het kaartje

INFOAVOND
FINANCIËLE STEUN 

EN BEGELEIDING
BIJ JE RENOVATIE

DINSDAG 31 MAART 2020  
19.30 UUR - GC WARANDE

Inschrijven is niet verplicht maar wel gewenst 
(wonen@liedekerke.be of 053 64 55 17)

©google maps

Liedekerke renoveert-advertentie-250-180.indd   1 19/02/2020   10:54:20
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De Grote Grondvraag  
Hoe gezond is uw grond?
Door ons rijke industriële verleden zijn 
er in Vlaanderen nog steeds een pak 
verontreinigde gronden. Die hebben een niet 
te onderschatten invloed op je dagelijkse 
leven. OVAM wil in kaart brengen welke 
gronden gezond zijn én welke niet. Want het 
zijn die verontreinigde gronden die we willen 
opsporen en saneren. Samen kunnen we zo 
elke vierkante meter grond in Vlaanderen 
gezond maken. Voor onze leefomgeving, en 
voor huidige en toekomstige generaties. 
Benieuwd hoe het gesteld is met jouw grond? 
www.degrotegrondvraag.be

Adopteer jouw 
straatlamp!
Het gemeentebestuur 
heeft 60 nieuwe armaturen 
en ledlampen geplaatst in de Mobilaswijk. 
Ledstraatlampen hebben esthetische 
armaturen en verbruiken minder energie. 

Het aangename witte licht verhoogt ook het 
veiligheidsgevoel in de buurt en verlicht 
de omgeving gelijkmatig. Tijdens de nacht 

worden ze gedimd zodat het verbruik nog 
meer gereduceerd wordt.

De gemeente deed voor dit project beroep 
op Pajopower. Deze coöperatie bestaat uit 
burgers uit het Pajottenland en de Zennevalei, 
die samen duurzame energieprojecten 
uitwerken in de regio. Inwoners van 
Liedekerke kunnen mee investeren en krijgen 
hiervoor financieel rendement én inspraak 
in projecten van Pajopower. Voor 2018 keerde 
Pajopower een dividend van 2 % uit. Er werd 
reeds meer dan 30 % van de totale kostprijs 
ingezameld via burgerparticipatie. 

Interesse om deel te nemen? 

Meer info op  
www.liedekerke.be/adopteerjouwstraatlamp

Word deelnemer  
van de volkstuintjes!
Heb je zin om zelf groenten te kweken maar 
heb je er thuis de ruimte of materialen 
niet voor? Dan zijn de volkstuintjes in de 
Beysstraat misschien de perfecte oplossing 
voor jou! Je kan er op een ecologische 
manier groenten kweken op een perceel of 
in een moestuinbak. Voor goede raad of een 
leuke babbel kan je steeds terecht bij de 
medetuiniers en compostmeester.

Meer info:  
https://www.liedekerke.be/volkstuintjes.
Vragen en inschrijvingen:  
milieu@liedekerke.be
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Proper Liedekerke:  
neem deel aan de  
2de editie!
In 2019 werd voor de eerste keer de 
zwerfvuilactie Proper Liedekerke georganiseerd. 
Het was een enorm succes! Maar liefst 67 
deelnemers zetten zich in om van Liedekerke 
een propere gemeente te maken! 
Daarom organiseren we een tweede editie op 
zondag 17 mei. Heb je ook zin om de handen 
uit de mouwen te steken? Schrijf je dan zeker 
in en spreek ook je buren, vrienden en familie 
aan. Vele handen maken licht werk!
 
Alle deelnemers worden in de bibliotheek 
verwacht vanaf 09.00 uur. De gemeente 
voorziet alle materiaal (handschoenen, 
grijpers, vuilzakken, fluohesjes, …) om aan de 
slag te gaan. Kies een van de routes, vergeet 
je snack voor onderweg niet en ga op pad. 
Samen maken we er werk van!
 
Rond de middag wordt iedereen terug 
verwacht in de bibliotheek om te genieten 
van een welverdiende receptie met hapjes en 

drankjes als dank voor het harde werk.  
Want opgeruimd, staat netjes!
 
Inschrijven kan tot de dag zelf via  
www.liedekerke.be/properliedekerke of via 
mail naar milieu@liedekerke.be.  
Samen gaan we voor een proper Liedekerke! 
Meer info? milieu@liedekerke.be.

In de bres voor bijen!
Het gemeentebestuur werkt momenteel 
volop aan een bijenplan met acties om bijen 
een handje te helpen. Deze insecten spelen 
namelijk een belangrijke rol als bestuivers 
van wilde planten en landbouwgewassen. In 
het algemeen is er de laatste decennia een 
achteruitgang zichtbaar, wegens een toename 
in pesticidengebruik, vernietiging van kleine 
landschapselementen en een afname in het 
voedselaanbod. 

Wil je zelf ook een handje helpen? 
Het plaatsen van een bijenhotel biedt 
nestgelegenheid en is een leuke manier 
om het leven van wilde bijen van dichtbij 
te kunnen volgen. Een bijenhotel kan je 
makkelijk zelf in elkaar steken! Je moet 
enkel rekening houden met zaken zoals 
de oriëntatie, afdak en soort materiaal. Een 
handleiding voor verschillende hoteltypes 
vind je op: https://www.natuurpunt.be/
hanleidingbijenhotel. Veel knutselplezier!

Ga zeker eens een kijkje nemen naar enkele 
mooie bijenhotels op het Gravenplein en 
Monniksplein!

Links Monniksplein, rechts Gravenplein.
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Inschrijvingsformulier bebloemingsactie 2020 Fleurig Liedekerke

Naam:  

Adres:  

Wenst deel te nemen aan de actie Fleurig Liedekerke 2020 met 
 gesloten bebouwing zonder voortuin
 gesloten bebouwing met voortuin
 halfopen bebouwing
 open bebouwing 

#1770 voortaan 
klimaatneutraal
Het gemeentebestuur heeft een 
nieuwe drukker aangesteld voor de #1770 
en die is 100 % klimaatneutraal. Via een 
proactief milieubeleid, de ontwikkeling van 
nieuwe producten en innovatieve diensten, 
emissiereducties en ecologisch verantwoord 
drukken, slaagt drukkerij Van der Poorten 
uit Leuven erin haar ecologische voetafdruk 
sterk te reduceren. Ecologisch drukken 
betekent drukken op FSC-gecertificeerd 
papier, vervaardigd uit duurzaam beheerde 
bossen. In combinatie met het gebruik van 
biologische inkt drukken zij dan ook groener 
dan ooit. Wat verandert dat voor jou? Weinig, 
je merkt er zelfs niets van, tenzij je gezien 
had dat er voortaan een FSC-label in ons 
magazine staat. Voor het klimaat maakt het 
echter wel een verschil, en dat is een goede 
zaak voor ons allemaal, toch?

Fleurig Liedekerke  
wordt vervroegd! 
Het gemeentebestuur organiseert ook dit 
jaar de bebloemingsactie, met als doel kleur 
te brengen in de gemeente. Maar door de 
droge zomers van de afgelopen jaren werd de 
wedstrijd vervroegd naar de maand juni!
Heb je zin om deel te nemen en kans te 
maken op leuke prijzen? Schrijf je in en 
versier je gevel, balkon en/of tuin met 
bloemen en sierplanten. De jury beoordeelt 
jouw creatie tijdens de maand juni. Ze 
houdt hierbij rekening met de diversiteit, 
verzorgdheid, het kleurenpallet en de 
ecologische waarde. De jury zal ook zelf 
enkele Liedekerkse tuinen, balkons en gevels 
nomineren!

Er vallen fantastische prijzen te winnen!  
Zo maak je kans op de hoofdprijs, een 
weekendje weg!
Elke deelnemer wordt via brief persoonlijk 
uitgenodigd op het milieufeest en wordt er 
beloond voor zijn deelname. 
Inschrijven kan tot 17 mei door onderstaand 
formulier in te vullen en af te geven in het 
gemeentehuis, of via e-mail naar  
milieu@liedekerke.be te sturen. 
De deelnemers van vorig jaar worden 
automatisch opnieuw ingeschreven.

✁
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Dag van de Academies
De Dag van de Academies was in de 
Academie voor Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten een feestdag. Alle studenten konden 
in de 4 filialen (Liedekerke, Ninove, Oetingen 
en Opwijk) gratis workshops volgen. Ze 
kozen voor een techniek die ze niet kenden, 
bij een leerkracht waar ze nog nooit les bij 
volgden. Spannend! Schilders boetseerden 
en tekenaars werkten met kant of textiel. 
Sommige kinderen drukten hun werk met de 
pers, anderen vonden nieuwe machines uit. 
De dag was een cadeau van de leraars aan 
hun leerlingen die met aandacht, goesting en 
creativiteit de ateliers inpalmden.
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Jeugdboekenmaand
Kunst! Een prachtig thema om het jong 
geweld van de academiestudenten op los te 
laten. Kinderen en jongeren tonen werken 
die geïnspireerd zijn door kunstenaars. 
Aandacht, goesting en talent: een ideale mix 
om te tekenen, te schilderen, te drukken en te 
boetseren. Bovendien kan je hen op zaterdag 
21 maart live aan het werk zien of je kan mee 
tekenen in het Klein Montmartre.

23 mei opendeurdag: 
welkom!
Kom mee proeven van de ateliersfeer of neem 
een kijkje in onze open lessen. Praat eens met 
leerkrachten, misschien krijg je zin om zelf 
les te volgen!
Je kan je die dag ook al inschrijven. 
Sommige richtingen of 
lesdagen zijn immers 
snel volzet.

Praktisch:
• Tentoonstelling Jeugdboekenmaand van  

5 maart tot 26 april, op 2 locaties:
- in de bib tijdens de openingsuren van de bib
- in Galerij Transit in de Academie, tijdens de 

lesuren
 Opperstraat 33 in Liedekerke
 www.liedekerke.be/ABAK - 053 64 55 97
• les van juf Sien op zaterdag 21 maart tussen 

11.00 en 12.15 uur.

Praktisch:
Zaterdag 23 mei
Van 10.00 – 17.00 uur
Academie voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten
Opperstraat 33
www.liedekerke.be/ABAK
053 64 55 97
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DOSSIER

Op bezoek bij zorgboerderij  
‘t FramboZENHOF
Freya, Kendy en Sandra zijn zussen, Summer is de dochter van Sandra. Samen 
runnen ze sinds iets meer dan een jaar een zorgboerderij in de Den Haesestraat. 

Freya is voorzitter van  
vzw ’t FramboZENHOF en heeft 
daarnaast ook nog een fulltime job 
in een uitzendbedrijf. 
Bijna elke verlofdag 
brengt ze door in ‘t 
FramboZENHOF. Sandra 
is fulltime bezig met 
de dagelijkse werking 
en is eigenaar van het 
huis en de boerderij. 
Summer studeert vroedkunde, maar 
springt bij wanneer ze kan. Tijdens 
de vakantieperiodes organiseert zij 
samen met haar mama, Sandra, de 
kampen. Kendy, ten slotte, is een jonge 
mama die de specifieke activiteiten 
zoals kermis, Halloween, Pasen, … 
organiseert. Naast een dagaanbod, 

vakantieaanbod en weekendaanbod 
hebben ze ook nog mooie plannen voor 
de toekomst. Vier sterke madammen 

die paraat staan om 
allerlei projecten op maat 
uit te werken!

Dag dames, hoe is het 
idee ontstaan om een 
zorgboerderij op te 
starten?

Sandra: Ik had een grote tuin en heel 
wat dieren, die, bovenop mijn job 
als leerkracht, veel werk met zich 
meebrachten. 

Kinderen  
weten dat  

anders zijn  
ok is
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DOSSIER zorgboerderij ‘t 
FramboZENHOF

Toen ik dat tegen mijn zus zei, bracht 
Kendy het idee van een zorgboerderij 
naar voren. Samen zochten we er meer 
informatie over en merkten al snel dat 
er wel al verschillende organisaties 
bestonden, maar dat er een groot tekort 
is aan plaatsen voor kinderen met “een 
zware rugzak”. 
Summer: Kinderen vanaf 3 jaar 
en jongvolwassenen tot 20 jaar 
die voor korte of lange duur niet 
meer naar school kunnen, worden 
naar ons doorverwezen. Vaak 
gaat het om depressie, ADHD, 
ASS (autisme spectrum stoornis), 
eetstoornissen, gedragsproblemen, 
zelfmoordneigingen of nood aan extra 
zorg of aandacht, omdat zij thuis 
bijvoorbeeld een ongeneeslijk zieke 
ouder hebben. De ‘rugzakjes’ zijn zeer 
divers, zodat wij sterk op maat werken.

Hoe komen kinderen voor 
dagbesteding in ’t FramboZENHOF 
terecht?
Sandra: Wij ontvangen enkel kinderen 
op doorverwijzing. Vaak zijn het ‘time-
outs’ via het CLB of een psycholoog. 
Zij contacteren ‘Steunpunt Groene 
Zorg’, die op hun beurt naar ons 
doorverwijzen. Dit kan soms even 
duren, omdat er aan een aantal 
voorwaarden moet voldaan worden. 
Ouders kunnen niet rechtstreeks met 
ons contact opnemen. Bij dagbesteding 
krijg ik gelukkig hulp van Els (een 
gezinsverzorgster), vrijwilligers en 
soms is mijn dochter of mijn zus ook 
aanwezig. 
Freya: Wij helpen het CLB met het 
opmaken van een plan voor het kind. 
Dit is zeer individueel: er zijn kinderen 
die voor een heel lange periode blijven 
komen. Soms zelfs langer dan een 
schooljaar. Andere kinderen komen een 
halve dag per week.

Hoe ziet zo’n 
dagbesteding er uit?
Sandra: Gezien 
de kinderen die 
aanwezig zijn zo 
verschillend zijn, 
ziet geen enkele 
dag er hetzelfde uit. 
We aanvaarden 
nu maximaal 8 
kinderen per dag. 
Structuur is de 
basis voor elke dag.
Summer: De kinderen worden hier niet 
gepest of uitgelachen, want iedereen 
heeft wel “iets”. 
Freya: Zelfs de voorzitter heeft ADHD, 
dus de kinderen weten dat anders 
zijn ok is. Ze vormen al snel een hecht 
groepje en noemen zich de ‘ASS-
broeders’. (lacht)
Summer: In de voormiddag focussen 
we op schoolwerk. Vooral in het 
lager onderwijs proberen we er voor 
te zorgen dat ze zo weinig mogelijk 
achterstand oplopen. We gaan ook 
dagelijks naar de tuin bij de dieren: 
de hokken openen, water bijvullen, 
kammen, stro bijvullen, eitjes rapen, … 
’s Middags koken en eten we samen. 
Dessertjes maken kent het meeste 
succes. (lacht)
Freya: We verplichten tot niets: 
knutselen, spelletjes spelen, helpen in 
de tuin, … Er is heel veel mogelijk! Er 
zijn geen “moetjes”, maar wel heel veel 
“magjes”. 

Buiten de dagbesteding doen jullie 
nog tal van andere zaken. 
Sandra: Wij werken samen met 
scholen uit de buurt. Op vraag van 
een leerkracht kan de klas op bezoek 
komen en kan er een activiteit 
uitgewerkt worden. Wij luisteren altijd 
naar hun vraag: we bakken brood, 
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we leren over de kip, het ei en 
de kuikentjes en organiseren 
een doorschuifsysteem om de 
verschillende dieren te ontmoeten.
Summer: Ouders contacteren ons ook 
om verjaardagsfeestjes te organiseren. 
We luisteren naar wat de interesse 
van het kind is en dan werken we een 
themafeest uit: prinsessen, dino’s, 

maffia… Verjaardagsfeestjes gaan 
door op zaterdag.
Sandra: Tijdens vakanties 
organiseren we ook kampen. De 
kinderen die tijdens het schooljaar 
komen, blijven ook vaak tijdens 
vakanties komen, omdat zij die 
vaste structuur nodig hebben. We 

hebben ‘friemelkampjes’ die gericht 
zijn op kinderen met ASS of ADHD en 
we organiseren ‘boerderijkampen’ voor 
kinderen die genieten van de vrijheid 
in kleine groepjes, maar we houden 
vast aan een bepaalde structuur. 
Uiteraard kunnen ouders hun kind 
hiervoor wel rechtstreeks inschrijven.

Dat is al een heus aanbod. Wat zijn 
jullie nog meer van plan?
Freya: Kendy wil werk maken van 
een volwassenwerking. Samen met 
Summer zijn er plannen om iets op 
poten te zetten voor nieuwe mama’s 
met postnatale depressie.
Sandra: In samenwerking met de 
Arteveldehogeschool starten we vanaf 
1 september met hippotherapie. Zij 
bieden het postgraduaat aan en wij 

voorzien een plek om dit in praktijk te 
brengen. Begeleiders van personen met 
specifieke hulpvragen gaan samen 
met een paard bewegingstherapie 
volgen. Summer volgt deze opleiding 
en zal de specialist in huis zijn om dit 
op te volgen.
Freya: En als we nog eens wild mogen 
dromen, zouden we graag een grote 
vierkantshoeve bouwen en een 
opleiding psychologie volgen om de 
zorgboerderij nog sterker uit te bouwen.
Summer: Als we dan toch bezig 
zijn met dromen… liefst met 
geboortecentrum, waarin we kunnen 
werken met jonge gezinnen en de 
eventuele problemen die zij ervaren.
Sandra: Er zijn zoveel kinderen die 
op een wachtlijst staan en hulp nodig 
hebben. Ik zou veel meer vestigingen 
willen openen, zodat de kinderen zich 
kunnen uitleven en plezier beleven. 
Dit doe je niet om rijk te worden, want 
momenteel ‘overleven’ wij door de 
vele acties die organisaties voor ons 
organiseren.

Er zijn  
geen “moetjes”,  

maar wel  
heel veel  
“magjes”

Nieuwsgierig? 
Zorgboerderij ’t FramboZENHOF heeft geen 
openingsuren, maar je kan 2 keer per jaar een 
kijkje nemen:
• op zaterdag 11 april organiseren ze een 

paashappening
• op zaterdag 31 oktober organiseren ze een 

halloween-happening ter gelegenheid van hun 
2-jarig bestaan

Dieren in ’t FramboZENHOF: geiten, ganzen, 
alpaca’s, minipaarden, wallaby’s, allerlei kippen, 

te veel om op te noemen! Ga een kijkje nemen 
op de website en word meter/peter  

van één van de dieren.
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Minor-Ndako streek onlangs neer in 
Liedekerke en kreeg de naam ‘Junior’ mee. 
Junior opende de deuren in januari, in het 
vroegere Simbahuis van SOS Kinderdorpen. 
Wij liepen even langs om kennis te maken.

Waar komen jullie vandaan?
Uit alle windstreken. Junior is een residentiële 
leefgroep voor maximaal 10 jongeren van 8 
tot 13 jaar. In Junior worden niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen opgenomen die 
omwille van een verhoogde kwetsbaarheid 
bijzondere zorg en begeleiding nodig hebben. 
Soms is dit voor korte, soms voor langere tijd.

Waarom hebben jullie voor Liedekerke 
gekozen als woonplaats?
Vroeger zat Junior in Dilbeek op een tijdelijke 
locatie, maar we zijn steeds op zoek geweest 
naar een aangepaste woning. Via SOS 
Kinderdorpen zijn we dit mooie huis op het 
spoor gekomen.

Wat is jullie eerste indruk van Liedekerke?
Het is een gezellig, rustig dorpje. De eerste 
contacten met de dienst Integratie en 
Samenleven waren zeer positief. Ook in de 
straat is het gezellig. Onlangs werden we 
aangesproken, en dat appreciëren we wel!

Wat is jullie favoriete/mooiste plek in 
Liedekerke?
We zijn Liedekerke nog volop aan het 
ontdekken, moeilijk dus om nu al een 
favoriete plaats op te noemen. Maar de 

kinderen zullen steevast de schaatsbaan 
kiezen!

Wat vinden jullie van het Likerts dialect?
Wir moet’n vosh doen… miskien? We verstaan 
er niks van (lacht).

Vul aan...
Ik vind Liedekerke…
…TOP

In Liedekerke zijn de mensen…
…VRIENDELIJK

Dit vragen we ons af over Liedekerke?
“Hoe oud is Liedekerke”?
“Eerst en vooral is het moeilijk hier een 
antwoord op te geven, want wat wordt 
bedoeld met een gemeente? Het grondgebied, 
eigendommen, bevolking, bestuur, … ? 
Het oudste element is ongetwijfeld het 
grondgebied. Het is bijna zeker dat het dorp 
Liedekerke wortel geschoten heeft nabij 
de huidige Dorpsplaats. Ook is het een 
uitgemaakte zaak dat ons grondgebied reeds 
bewoond was ten tijde van Julius Caesar, thans 
2000 jaar geleden. Op verscheidene plaatsen 
in de gemeente werden namelijk stenen 
bijlen gevonden die in de eeuwen voor Julius 
Caesar door onze voorouders gebruikt werden. 
Daarnaast doorkruisten in de onmiddellijke 
nabijheid ook een paar bekende wegen onze 
streek, waaronder een Romeinse heirbaan. 
Het meest doorslaande element is echter 
het feit dat in onze streek tal van Romeinse 
voorwerpen gevonden werden.” We kunnen er 
dus van uitgaan dat Liedekerke ongeveer 2000 
jaar oud is, maar de naam Liedekerke werd pas 
later opgetekend. (Liedekerke, van vroeger tot 
nu – Maurits Bronselaer)

WELKOM

IN LIEDEKERKE
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WERKEN

Onze wegenis- en 
rioleringsprojecten 
Rozenlaan en Resedalaan
De opdracht voor het uitvoeren van 
de wegenis- en rioleringswerken 
in de Rozenlaan en Resedalaan 
werd in december 2018 gegund aan 
Ondernemingen Lievens bvba uit 
Kruishoutem. De werken zijn gestart begin 
september 2019. De uitvoeringstermijn 
is voorzien op 180 werkdagen. De werken 
worden uitgevoerd in 6 fasen. 
Momenteel worden de werken van fase 4 
en 5 uitgevoerd.

Fase 1: Aanleg van riolering en fietspad 
vanaf Laan I tot Rozenlaan
• Aanleg van rioleringen en tijdelijke 

steenslagfundering 
• Aanleg van nutsleidingen tussen Laan I 

en Rozenlaan
• Aanleg van steenslagfundering voor het 

latere fietspad
• Asfaltverharding wordt nog NIET 

aangelegd

Fase 2: Werken langs Affligemsestraat/
Muilenstraat
• Werken overlappen de werken binnen 

Fase 1 en startten begin oktober.  
• Aanleg riolering vanaf aansluiting met 

Affligemsestraat tot de aansluiting met 
de Rozenlaan.

• Afwerking van de bovenbouw van rijweg, 
fiets- en voetpad op uitzondering van 
de afwerkingslaag van het asfalt van de 
rijweg. 

Fase 3: Muilenstraat tot Resedalaan
• Aanleg van rioleringen en huisaan slui-

tingen
• Volledige afwerking van de bovenbouw en 

dit voor zowel de voetpaden als de rijweg.
• Groenaanleg in deze zone zal pas in het 

plantseizoen worden uitgevoerd.  

Fase 4: Resedalaan
• Aanleg van rioleringen en huisaan slui-

tingen
• Volledige afwerking van de bovenbouw 

en dit voor zowel de voetpaden als de 
rijweg op uitzondering van de toplaag 
van het asfalt voor de rijweg.
$ Uitvoeringstermijn: 15 werkweken 

Fase 5: Rozenlaan vanaf Resedalaan tot 
aansluiting met fietsverbinding richting 
Laan 1
• Aanleg van rioleringen en 

huisaansluitingen
• Volledige afwerking van de bovenbouw 

en dit voor zowel de voetpaden als de 
rijweg.

• In deze fase ook aanleg toplaag asfalt 
langs Resedalaan.
$ Uitvoeringstermijn: 14 werkweken 

De voorziene uitvoeringstermijnen van de 
werken zijn afhankelijk van onder meer de 
weersomstandigheden. 

Bereikbaarheid van het project.
Door deze werken zal er ongetwijfeld enige 
hinder optreden. Wij trachten de werken 
zo comfortabel mogelijk te laten verlopen 
met een maximum aan toegankelijkheid 
en veiligheid.
Tijdens de rioleringswerken zal de 
bereikbaarheid van de straat beperkt zijn.
Gedurende de vordering der werken zal 
plaatselijk verkeer mogelijk zijn. Het deel 
van het project waar de riolering reeds 
is aangelegd, zal bereikbaar zijn via een 
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steenslagfundering. De opbraak van 
de rijweg mag slechts 50 tot 100 m ver 
gebeuren voorafgaand op de aanleg van 
de riolering. Omtrent speciale leveringen, 
verhuis, ziektezorg, … moeten afspraken 
gemaakt worden met de aannemer.
Voor fietsers en voetgangers is er steeds 
doorgang mogelijk.

Omleiding tijdens uitvoering der werken
Fase 5: Werken tot einde Rozenlaan
• Fietsverbinding richting Laan I als 

tijdelijke ontsluitingsweg met tijdelijke 
verkeerslichten. 

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

Infrastructuur
 tel. 053 64 55 27;  

e-mail: oliver.hertsens@liedekerke.be;
• ontwerper Studieburo Goegebeur:  

tel. 054 32 04 70;
• aannemer Lievens bvba: tel. 053 72 91 10; 

e-mail: jan@lievensbvba.be
of tijdens de wekelijkse werfvergadering 
op dinsdagnamiddag (in de werfkeet t.h.v. 
de werken)

Beysstraat (tussen N207 en 
Heuvelkouterweg), Vijfhoekstraat 
(tussen Heuvelkouterweg en Gaston 
Mertensstraat) en Gaston Mertensstraat
De rioolbeheerder van de gemeente 
Liedekerke maakt momenteel in 
samenwerking met het gemeentebestuur 
plannen op om een gescheiden 
rioleringsstelsel aan te leggen in de 
Beysstraat, de Vijfhoekstraat en de G. 
Mertensstraat. In het voorjaar van 2020 zal 

een afkoppelingsdeskundige de bewoners 
langs deze projectzone contacteren om 
een inventarisatieplan voor de afvoer 
van het afvalwater en het regenwater 
op te maken. Met dit inventarisatieplan 
beschrijft de afkoppelingsdeskundige, in 
overleg met de bewoners, de beste manier 
om het afvalwater en het regenwater 
op de private percelen te scheiden. Met 
de verzamelde informatie finaliseert de 
ontwerper het rioleringsplan.

De ontwerper is eveneens belast met 
het ontwerp van een wegenisplan. 
Na goedkeuring van de wegenis- en 
rioleringsplannen kan de aanbestedings-
procedure voor het aanstellen van een 
aannemer opgestart worden. De aanvang 
van de werken is voorzien voor het 
najaar van 2020. De rioolbeheerder en het 
gemeentebestuur organiseren een eerste 
infovergadering voor de aangelanden in 
het voorjaar van 2020.

De nutsmaatschappijen hebben hun 
nutsleidingen aangepast in functie van de 
geplande wegenis- en rioleringswerken in 
deze straten. 

Molenstraat (tussen Kleemputtenstraat 
en Muilenstraat), Bunderstraat en 
Meregrachtstraat (tussen Bunderstraat en 
N207)
De nutsmaatschappijen passen hun 
nutsleidingen aan in functie van de 
geplande wegenis- en rioleringswerken in 
deze straten. 
De ontwerper is bezig met het ontwerp 
van bovenbouw van de rijweg en 
het definitief aanbestedingsdossier. 
Van zodra dit is goedgekeurd, kan 
de aanbestedingsprocedure voor het 
aanstellen van een aannemer opgestart 
worden. De aanvang van de werken is 
voorzien voor 2021.
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Frank Vermoesen, 
‘The Godfather van 
het curve bowls’
Het is dinsdagnamiddag 16.00 uur in Sportkaffee Bokaal,  
aan het sportcentrum op de Heuvelkouter. We hebben, op 
vraag van enkele spelers, afgesproken met curve bowler 
Frank Vermoesen. De huidige generatie merkt immers dat het 
moeilijk is om nieuwe mensen aan te spreken en te verleiden 
om dit interessante spelletje eens te komen uitproberen. 
Frank mag daarom uitleggen wat de sport zo speciaal en 
aantrekkelijk maakt…

Dag Frank, vertel eens wat 
meer over jezelf. Wie is Frank 
Vermoesen? 
Ik ben eigenlijk afkomstig 
van Essene, maar woon 
sinds 1972 in de Meersstraat 
in Liedekerke. Mijn vrouw 
Louisa is van Liedekerke. Ik 
ben dus de liefde gevolgd en 
ben hier komen wonen. Op 
sportief vlak ben ik altijd een 
bezige bij geweest. Ik heb nog 
26 jaar gevoetbald voor onder 
andere FC Denderleeuw, 
waarvan 2 seizoenen in de 
eerste ploeg (toen nog in 
3de nationale). Nadien in 
Nieuwerkerken (4 jaar) en 
4 jaar bij de Leeuwkens in 
Teralfene. Op mijn 36e ben ik 
gestopt met voetballen. Sinds 
2005 ben ik actief als curve 
bowler.

Wat is jouw favoriet plaatsje 
in Liedekerke?
Het Pastoriepark, omdat 
het overdag aangenaam en 
rustig is. Ik ga er dikwijls 
wandelen en rustig op een 
bankje zitten, terwijl ik geniet 
van de omgeving en de 
voorbijgaande mensen. 

Hoe ben je in aanraking 
gekomen met curve bowl, 
‘short mat bowls’. Het is 
een typisch Britse sport, 
zoals snooker. Ben je 
een Engelandliefhebber 
misschien of hoe zit dat? 
Als kind heb ik nog veel 
gekrulbold in het café van 
mijn grootvader, in Essene. 
Toen was al duidelijk dat ik 
er wel wat aanleg voor had. 
Misschien dat daar de kiem 

wel gelegd is voor mijn latere 
passie. Ik ben voor de eerste 
keer in contact gekomen met 
curve bowls in Liedekerke toen 
dit in 2005 door de sportdienst 
werd gelanceerd. Enkele 
kennissen vroegen of ik dit 
ook niet wou komen proberen. 
Zo ben ik er letterlijk in gerold. 
In eerste instantie speelde 
ik enkel in Liedekerke, maar 
omdat ik me er echt in wou 
verdiepen, bleek al gauw 
dat ik meer oefenkansen 
nodig had. Daarom ben ik 
ook in Ninove begonnen 
om tweemaal in de week te 
oefenen. De sport sprak me 
echt aan op competitieniveau 
en om mee te kunnen 
doen aan tornooien heb 
ik me bij de Merelcurvers 
in Merelbeke aangesloten 

DE ONTMOETING
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en ben ik met competitie 
gestart in 2012. Merelbeke 
is de dichtstbijzijnde club. 
Het merendeel van de 
Vlaamse clubs bevindt 
zich in de regio Kempen en 
Limburg, waar de sport veel 
populairder is dan hier. Bij de 
Merelcurvers zijn een 30-tal 
leden aangesloten. Ik ben 
vooral liefhebber geworden 
van de Britse cultuur sinds ik 
een paar keer naar Engeland 
geweest ben voor het spelen 
van internationale tornooien. 
De verbroedering en 
kameraadschap tijdens deze 
evenementen is ongelofelijk 
leuk om mee te maken. Ik heb 
ook enorm veel opgestoken 
van de Britse spelers, en 
vooral van de Ieren, door te 
stelen met mijn ogen. 

Mogen we jou als een topper 
in het Belgische curve bowls 
omschrijven? 
Ik blijf liever bescheiden, 
maar heb toch wel enige 
verdienste in de sport. Sinds 
ik competitie speel heb ik toch 
al 3 WK’s mogen 
mee maken, 
wat toch niet 
onverdienstelijk 
is. In 2014 heb 
ik in Cardiff 
deelgenomen, 
in 2016 in 
Manchester 
en in 2018 in het Zweedse 
Strömstad (daar werd 
trouwens een Belg 
wereldkampioen n.v.d.r). 
Vorig jaar onderging ik een 
operatie aan het kraakbeen 
van mijn knie en nu moet ik 

het noodgedwongen kalmer 
aan doen. De competitie is er 
nu dus wel uit, maar ik blijf 
wel nog 1 keer in de week 
naar Denderhoutem gaan om 
te curve bowlen. Het tijdstip 
komt me daar beter uit dan 

hier en ik ken 
er ook veel 
mensen. 

Hoe geraak je 
op zo’n WK? 
Er is elke 2 jaar 
een WK. Om 
hier aan deel 

te kunnen nemen moet je bij 
de best geklasseerde spelers 
in jouw land behoren. Er zijn 
punten te verdienen door deel 
te nemen aan verschillende 
tornooien. Voor België mogen 
20 personen aan het WK 

De verbroedering 
en kameraadschap 

tijdens een 
wedstrijd is 
ongelofelijk
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deelnemen. Je kan kiezen 
aan welke categorie je 
deelneemt: singles, doubles, 
triples of fours. De eerste op 
de rangschikking kiest waar 
zijn voorkeur naar uitgaat, 
dan de tweede, enzovoort. 
Zo worden de verschillende 
teams samengesteld.

Singles, doubles?
Bij singles speel je 1 tegen 
1. Elke speler heeft 4 ballen. 
Bij het doubles speel je 2 
tegen 2 met 3 ballen elk, en 
met triples 3 tegen 3 met elk 
2 ballen en bij de fours… Je 
raadt het nooit: 4 tegen 4, met 
elk 2 ballen.

Is België een 
sterk curve 
bowls land?
Jonathan 
Payne (zoals 
de naam het 
doet vermoeden 
een ingeweken Belg) is 
regerend wereldkampioen 
en bondscoach van België. 
We zijn dus zeker niet slecht. 
Maar het niveauverschil 
met landen zoals Engeland 
en Ierland is in de breedte, 
vooral op tactisch vlak, toch 
wel aanzienlijk. Hier in België 
zijn er misschien in totaal 
1500 curve bowls spelers. In 
Groot-Brittannië mag je dat 
makkelijk maal 10 of zelfs 100 
doen.

Hoe speel je curve bowls? 
Leg je kort even uit hoe het 
spelletje in elkaar zit? 

Je kan het vergelijken met 
petanque of curling. Je speelt 
met een aantal ronde bollen 
met langs een zijde een 
gewicht in op een mat van 

14 m lang en 
1.83 m breed en 
je probeert je 
bowls zo dicht 
mogelijk bij de 
‘jack’ (een klein 
geel balletje) 
te bowlen. De 
bowls zijn 

afgerond en als je ze rolt, 
maken ze eigenlijk een 
kromgebogen baan. In het 
midden van de mat ligt een 
houten balk die je niet mag 
raken, je moet er dus sowieso 
een boogje rond maken. Elke 
bal die het dichtste bij de jack 
rolt, levert je een punt per 
‘end’ op. De bal die buiten de 
mat rolt, is uit het spel en telt 
niet mee. De houten balk op 
het einde van de mat raken, 
geldt ook als buiten het spel.

Stel, ik wil zelf beginnen 
spelen, wat heb ik dan nodig 
en waar kan ik terecht?

Een paar sportieve schoenen 
en comfortabele kledij zijn 
eigenlijk al genoeg. Hier in de 
regio kan je op verschillende 
plaatsen terecht om 1 keer 
per week te bowlen. Meestal 
zelfs gratis. In Liedekerke 
op dinsdag tussen 17.00 
en 19.00 uur in Bokaal. 
Maar ook in Denderleeuw, 
Affligem, Denderhoutem, 
Ninove, Aalst, Erpe-Mere, … 
zijn er mogelijkheden om te 
curve bowlen. Meestal in het 
gemeentelijk sportcentrum. 
Als je competitie wil spelen, 
heb je wel eigen bowls nodig. 
Die kan je al kopen voor 350 
euro (set van 4).

Is curve bowls moeilijk aan 
te leren? Van wie heb jij de 
kneepjes geleerd?
Het begin is niet zo moeilijk. 
Na enkele keren spelen, 
kan je wel al gericht een 
bal ongeveer in de buurt 
van de jack rollen. Maar om 
competitie te spelen heb je 
wel enkele jaren ervaring 
nodig. Van de Ieren heb ik 
veel geleerd, enkel door ze te 

De onkosten  
wegen niet op  
tegen wat je  
er voor moet 

opofferen
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observeren, vooral op tactisch 
vlak dan. Het is één ding om 
technisch een perfecte worp 
te bowlen, maar als ze zonder 
verpinken die perfecte worp 
wegkaatsen bij een volgende 
worp, heb je daar natuurlijk 
helemaal niets aan.

Waarom raad je deze 
sport aan voor (jong-)
gepensioneerden? Wordt 
de sport ook beoefend 
door kinderen of jonge 
volwassenen? 
De sport is naar mijn mening 
ideaal voor jongere mensen 
die het niet zo op intensieve 
of competitiesporten 
begrepen hebben. In 
Kortessem hebben ze 
bijvoorbeeld 4 jeugdleden. 
Die zijn mee gekomen met 
hun grootvader. Voor jong-
gepensioneerden is de sport 
ideaal om het sociaal contact 
te behouden en tegelijk 
op een gezonde manier 
in beweging te blijven. Je 
wandelt steeds op en af, je 
bukt, gebruikt je been- en 
bilspieren… Ik vind vooral 
het samenspel tussen het 
fysieke en het mentale zeer 
fascinerend. Je hebt echt wel 
een op en top concentratie 
en focus nodig om goed te 
kunnen spelen. Het is dus ook 
een ideale ‘braintraining’.

Het WK vindt plaats op 20 en 
22 maart in Herentals? Doe jij 
mee? Ga je kijken?
Ik doe niet mee omdat 
ik door mijn operatie 

niet genoeg punten kon 
verzamelen. Kijken doe ik 
wel uiteraard, dat wil ik niet 
missen. De verbroedering op 
internationale tornooien is 
echt treffend. Verschillende 
culturen komen samen en er 
is heel veel kameraadschap. 
Dat is wat er mij zo in 
aantrekt. Mijn vrouw gaat 
ook altijd mee als ik naar het 
buitenland ga.

Er zijn maar een 16-tal clubs 
in Vlaanderen. Heb je er al 
aan gedacht om zelf iets 
uit de grond te stampen in 
Liedekerke?
Ik heb er aan gedacht, maar 
het is moeilijk om mensen 
te vinden die de sport in 
competitieverband willen 
spelen. De meesten willen het 
op vrijblijvende basis blijven 
beoefenen. Eén of maximaal 
2 keer spelen volstaat voor 
de meeste deelnemers hier. 
De meeste oudere mensen 
zijn ook niet zo competitief 
meer ingesteld. Zij vinden 
het dus voldoende om samen 
in een gemoedelijke sfeer 

te spelen. Daarom hebben 
ze ook niet echt behoefte 
aan ondersteuning vanuit 
clubverband.

Je hebt de wedstrijdoutfit 
aan. Zijn er speciale regels 
voor?
Voor tornooien moeten 
de clubkleuren gedragen 
worden. Voor internationale 
tornooien is er een Belgische 
outfit, waarbij de broek wit 
moet zijn. Voor de rest zijn er 
geen speciale voorschriften.

Valt er iets te verdienen met 
curve bowls?
Op internationale tornooien 
kan je tot 600 pond 
verdienen bij winst. Maar 
de onkosten wegen niet op 
tegen wat je er voor moet 
opofferen. Er is geen enkele 
andere ondersteuning 
van de federatie uit, met 
uitzondering van het 
truitje. Vliegtickets, verblijf, 
deelname, … mag je allemaal 
zelf bekostigen. Rijk zal je er 
dus zeker niet van worden. 
Hartelijk dank, Frank.
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Erfgoeddag ‘Cinema Likert’
Op zoek naar de geschiedenis van Cinema Boudewijn…

De Erfgoeddag komt er weer aan, het thema dit jaar is “De Nacht”, daarom staan we stil bij de 
geschiedenis van de Likertse cinema’s. Er waren destijds 3 cinema’s: Cinema Palace, Cinema 
Churchill en Cinema Boudewijn. Jammer genoeg zijn ze alle drie intussen verdwenen, maar 
we brengen die cinemasfeer van weleer terug en openen voor één avond ‘Cinema Likert’ op 
zaterdag 25 april. 

Maar eerst gaan we langs bij Boudewijn De Schryver om meer te weten te komen over dit 
unieke stukje Liedekerks erfgoed… Boudewijn is de zoon van de voormalige uitbaatster ‘De 
Rouck Louise’ van Cinema Boudewijn, en de laatste overlevende van hun cinema-generatie. 
Cinema Boudewijn was gelegen in de Kleemputtenstraat en bestond van 1962 tot 1985…

Vanwaar de naam Cinema Boudewijn? 
De cinema is naar mij vernoemd omdat ik de 
oudste zoon ben.

Boudewijn, wat weet je nog over het gebouw?
In 1960 werd het pand in de 
Kleemputtenstraat gebouwd. Piet De Maegd 
was de toenmalige architect.

Wanneer was de eerste filmvertoning? 
In de winter van 1962 (vermoedelijk 
december) werd de eerste film vertoond, “Café 
zonder bier”. De film werd een hele week lang 
één keer vertoond, behalve op zondag, dan 
speelde hij twee keer. 

Het uitbaten van een cinema brengt 
ongetwijfeld veel werk met zich mee? Was er 
veel personeel aan het werk?
Mijn mama, De Rouck Louise, mijn papa De 
Schryver Jozef (Jef Kaat), mijn tante, Julia De 
Rouck, mijn broer, Antoine De Schryver, en 
ikzelf, hebben in de eerste plaats geholpen. 
Daarnaast hadden we nog Willy en François 
die ons hielpen. Later hielpen mijn kinderen, 
De Schryver Rika en De Schryver Kurt, nog 
mee.
 
Hoeveel keer per dag of per week werden er 
films vertoond?
De cinema was gesloten op maandag 
en dinsdag. Op zondag waren er twee 
vertoningen en een kindervertoning. Op de 
andere dagen was er één vertoning. Maar 
op bepaalde momenten verplichtten de 
filmhuizen ons om elke dag een film te 
vertonen. Dat was zo bij “De langste dag”, 
“Grease”, Keetje Tipple”, …

 

Voor Cinema Boudewijn, Kleemputtenstraat 31, dochter Rika 
gaat van links naar rechts: De Schryver Jozef (Jef Kaat, zoon van 
Netteke Kaat, mijne pepe), Spiessens Rosa (mijn ma), De Rouck 
Louise (mijn meme), De Rouck Julia (meme haar zus). De kinderen 
vooraan: De Schryver Rika (ik) en De Schryver Kurt (mijn broer). 
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Wat was het gemiddeld aantal bezoekers per 
film? 
Er waren 500 zitplaatsen in de cinema, 
maar die zaten niet altijd vol. Het aantal was 
afhankelijk van de film zelf.
 
Om welk uur en voor hoe lang werden de 
films vertoond?
Elke dag was dit vanaf 20.00 uur en op 
zondag 17.00 uur. De kindervoorstelling was 
om 13.00 uur, als ik het mij nog goed herinner. 
Als er een kaskraker in aantocht was, werd de 
film ongeveer twee weken vertoond. Anders 
was het standaard één week.

Wat was de gemiddelde prijs voor een 
filmticket doorheen de jaren? 
Ik denk dat het in het begin zo ongeveer 15 
frank was voor een ticket en dat de prijs op 
het einde rond de 30 of 35 frank lag, maar ik 
ben er niet meer zo zeker van.
 
Wat waren de meest succesvolle films?
Histoire d’or, The Birds, De langste dag, Keetje 
Tipple, De Kanonnen van Navarone, The Sound 
of Music en Jonathan Livingston Seagull.
 

Hoe en waar werden de films aangekondigd?
De films werden aangekondigd in de 
regionale pers van Ninove, onder andere in de 
Streekkrant. 

Wat was het profiel van de bezoekers?
Het waren vooral Liedekerkenaren die 

kwamen, zowel ouderen als jongeren. Maar 
ook wel wat Aalstenaars en Ninovieters.

Hoe was de relatie met de andere cinema’s in 
Liedekerke? 
Eigenlijk vulden we elkaar goed aan en waren 
we niet echt concurrenten. Elke bioscoop was 
afhankelijk van zijn eigen filmhuizen. Op die 
manier speelde elke cinema andere films.
 
Mocht je eten en drinken in de cinema? Zo ja, 
wat kon je er kopen? 
Ja, chips, ijscrème, wafeltjes, chocolade, 
allerlei snoepgoed, mattentaarten, frisdranken 
in flesje, … De bieren waren alleen in het café 
te verkrijgen. Het grootste succes was toch 
voor de mattentaarten en de ijscrème. Hoeveel 
dat alles kostte weet ik wel niet meer zo goed.

Hebt u of iemand van uw familie een leuke 
anekdote over de tijd in de cinema?
(Dochter Rika): Ik kreeg altijd ijspralines als ik 
heel goed meegewerkt had! Mmmmm, lekker!
 
Wat zal je altijd bijblijven? 
(Dochter Rika): Ik mocht als kind altijd 
meehelpen in de cinema. Als de zaal vol zat 
keek ik vanop de trappen naar de film. The 
Sound of Music heb ik zo vaak gezien dat ik de 
tekst van buiten kende. Bij de film “Jonathan 
Livingston Seagull” herinner ik mij nog dat er 
nonnen kwamen kijken die al wenend de zaal 
verlieten. Door zoveel films te kijken herinner 
ik me nog steeds sommige muziekstukken. 
De zaal werd ook gebruikt voor de sinterklaas-
feesten van de basisschool van het 
gemeen  schaps onderwijs alsook door de 
protestantse gemeenschap (van vrijdag 
t.e.m. zondagmiddag). Van 1963 tot 1968 werd 
het hoofdgebouw voor de helft in gebruik 
genomen door de basisschool van het 
gemeenschapsonderwijs.

Wanneer was de laatste filmvertoning?
De laatste vertoning was in december 1985.
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Programma  
Cinema Likert 
We starten met de documentaire ‘Te voet door 
Liedekerke’, die ons terugbrengt naar het 
Liedekerke van 50 jaar geleden. Aangevuld 
met ludieke commentaren van ‘Likertse 
historici’. 
Nadien gaan we verder met ‘Schipper naast 
Mathilde’, de grootste klassieker uit de 
Vlaamse televisiegeschiedenis. Maak tijdens 
de aflevering ‘Alles loopt in het honderd’ 
kennis met Mathilde, Marianneke en schipper 
Matthias, die verwikkeld raken in komische 
omstandigheden.
Neem ook een kijkje bij de tijdelijke expo 
‘Cinema Likert’, die je terugvoert naar de 
historiek van een uniek stukje Liedekerkse 
cinemageschiedenis en naar de retrokleuren 
en -beelden van de legendarische 
filmaffiches van toen…
In de namiddag kan je ook zelf een filmpje 
maken. Maak de regisseur in jezelf wakker 
en neem deel aan onze vlogworkshop over 
“De Nacht” voor jeugdige cineasten tussen 
10 en 16 jaar. Deze workshop start om 15.00 
uur en wordt begeleid door een expert in 
audiovisuele media. 

Programma zaterdag 25 april
15.00 uur: Vlogworkshop “De Nacht”  
voor jongeren van 10 tot 16 jaar
In de nacht, terwijl iedereen slaapt, gebeurt 
er van alles. Vreemde wezens sluipen over de 
straten, gluren vanuit het bos, mensen worden 
maanziek en gaan op jacht of kruipen juist 
heel angstig onder hun dekens. Ergens schijnt 
nog een geel licht, je hoort muziek… daar is 
nog een feestje bezig. We duiken in de wereld 
van de nacht met onze iPad. Wedden dat 
iedereen op het puntje van zijn stoel zit terwijl 
ze naar jouw vlog kijken? Spanning verzekerd! 

Deelname gratis, inschrijven via  
uit@liedekerke.be.

18.00 uur: Opening ‘Cinema Likert’
Ontdek de expo van de heemkring bij een 
drankje. Kies uit de smakelijke cinemasnacks 
en zoek je zitje voor een legen darische retro-
cinema-avond.

20.00 uur: Start filmvertoning:
• Filmpje vloggers “De Nacht”
• Docu “Te voet door Liedekerke”
• Schipper naast Mathilde: “Alles loopt in het 

honderd”

22.00 uur: Einde filmvertoning
Nababbelen en -knabbelen, slotbezoek expo 
‘Cinema Likert’ 

Waar? Retro-cinemaschuur Op ’t Hof, 
Vijfhoekstraat 45, 1770 Liedekerke
Hoe? Claim je gratis cinema ticket via 
uit@liedekerke.be of aan de UiT-balie 
(Vrijetijdshuis, Warandestraat 22, 1770 
Liedekerke). Plaatsen beperkt!

In samenwerking met het Liedekerks 
Heemkundig Genootschap en Op ’t Hof.

Zaterdag 25 april 2020
“Terug naar de tijd van 

Cinema Palace, Cinema Boudewijn 
& Cinema Churchill”

EXPO ‘CINEMA LIKERT’ EN FILMVERTONING 
We starten met de docufi lm ‘Te voet door Liedekerke’, ontdek het Liedekerke 
van 50 jaar geleden & nadien ‘Alles loopt in het honderd’ (een cultaflevering 
van ‘Schipper naast Mathilde’ uit 1959).

Expo vanaf 18.00 uur, vertoning fi lm om 20.00 uur. 
Vlogworkshop voor tieners om 15.00 uur.

WAAR?  Retro-cinemaschuur Op ’t Hof, Vijfhoekstraat 45, 1770 Liedekerke

Claim je gratis cinematicket via uit@liedekerke.be of aan de UiT-balie 
(Vrijetijdshuis, Warandestraat 22, 1770 Liedekerke). Plaatsen beperkt!

CINEMA
LIKERT
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LikART  
komt terug in 2021, 
schrijf je nu al in!
Volgend jaar is het eindelijk zover! Op 
zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021 toveren 
we Liedekerke opnieuw om tot het 
grootste kunstendorp van Vlaanderen en 
vindt de tweede editie van LikART plaats.

LikART is een kunstenpromenade waarop 
van alles te beleven valt, binnen en 
buiten, met expo’s, demo’s, animaties en 
demonstraties. Jij doet toch ook mee?
 
GEZOCHT
Creatieve beesten, verenigingen, dansers, 
kunstenaars, fotografen, poëten, schilders, 
beeldhouwers, zangers, toneelspelers, 
cineasten of hobbyisten, …
Beeldende kunst, muziek, theater, zang, 
schilderkunst, illustratie, beeldhouwen, 
videokunst, grafiek, keramiek, dans, 
poëzie, fotografie, installaties, glaskunst, 
graffiti, film, ambachten, collage, textiel, …  
een combinatie, iets tussenin, of iets 
compleet anders… 
Jij of je vriendengroep, met je klas of 
vereniging of met je straat… kom met je 
creatie naar buiten en doe mee!

Interesse?
Vul het inschrijvingsformulier in 
op onze website en meld je aan als 
deelnemer(sgroep), ten laatste tegen 15 
september 2020. Deelnemen kan op eigen 
locatie* of op een locatie op voorstel van 
de organisatie (binnen en/of buiten).
 
* Enkel als jouw locatie is het centrum van Liedekerke ligt.  
   Op maximum 1,5 km afstand van het vrijetijdshuis.

Summer  
is coming! 
Prik deze data alvast in je 
zomeragenda!

Zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020:  
Braderie Stationsstraat
Zaterdag 27 juni 2020: BerreFOODs / 
Foodtruckfestival met kleur
Zaterdag 27 juni 2020: 
Vakantiefeestmarkt
Vrijdag 10 juli 2020:  
Eerste Parkconcert
Zaterdag 11 juli 2020: 1770 ZOMERT! 
Vrijdag 7 augustus 2020:  
Tweede Parkconcert
Zondag 16 augustus 2020:  
BK voor Aspiranten
Vrijdag 28 augustus 2020:  
Derde Parkconcert

2020
Organiseer met je vereniging of buren  
een evenement tijdens de ‘11-daagse’  

en krijg tot 180 euro van je  
organisatiekost terugbetaald.

Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP

Alle info en voorwaarden vind je vanaf maart op www.vlaanderenfeest.eu

/0
12
0/

80
0/
AD
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Ijzersterke nieuwe 
voorstelling
William Boeva verovert 
harten en lachspieren 
met B30VA

Eén februari was Boeva-dag. 
Een uitverkochte Arenberg 
maakte een prachtige première 
mee van William Boeva’s derde 
voorstelling. William opende 
zijn ziel, het publiek opende zijn 
armen. We hebben Arenberg 
zelden zo uit het dak zien gaan.

“Het blijft natuurlijk wel lachen met de geweldige nieuwe 
grappen die Boeva voor deze show bedacht heeft. Niet 
alleen omdat ze zo goed zijn, scherp en origineel, maar 
ook omdat hij ze eerder speelt dan vertelt. Deze man heeft 
zonder twijfel komisch acteertalent, in zijn timing, in zijn 
gelaatsexpressie, in zijn gebaren en bewegingen.”

 - De Standaard

“Een beklijvend slot van een heerlijke show.”
 - Het Nieuwsblad

“Petje af, meneer William Boeva. Wat een première.”
dj Sen De Paepe (MNM)

Reacties van het publiek:
“Nog beter, nog sterker, nog straffer. Op en top genieten.” 
- Thierry
“William kreeg de zaal aan ‘t lachen en kreeg de zaal stil.” 
- Paulette
“Kijk nu al uit naar een volgende show” - Brenda

Op donderdag 30 april is William met zijn nieuwe show 
ook te gast @GC Warande Liedekerke, de laatste 30 tickets 
moeten nog de deur uit!
Basis: € 15 \ Abo € 13 \ via www.liedekerke.be/vrije-tijd 
of in het vrijetijdshuis

Kinderspel
Ben jij op zoek naar een groot 
speelparadijs in Liedekerke 
voor jouw baby, peuter of 
kleuter? Kom op zondag 17 
mei vanaf 09.00 uur naar 
BOKAAL en ontdek samen 
met jouw (klein)kind allerlei 
activiteiten!

Dit jaar werken we rond 
het thema ‘opvoeden is 
geen (wed)strijd’ waarbij 
we focussen op warmte 
en verbinding. Niet alles 
hoeft competitief te zijn! 
Heel wat Liedekerkse 
verenigingen stellen er hun 
kleuteraanbod voor, je kan 
al jouw (opvoedings)vragen 
stellen aan professionele 
organisaties, je leert jezelf én 
jouw kindje beter kennen. 

Het uitgebreide programma 
kan je binnenkort vinden op 
www.liedekerke.be of op een 
foldertje in de verschillende 
gemeentelijke gebouwen.
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UiT in Denderleeuw

Poëziedag Bruegel
Zak af naar de gezellige parketzaal van  
’t Kasteeltje voor een namiddag vol poëzie.  
Ivo van Strijtem, Geert Jan Beeckman, 
Hilde De Cock en Guido De Bruyn krijgen 
versterking van Jan De Leeuw, wiens 
werk eveneens deel uitmaakt van de 
tentoonstelling. De dichters brengen een 
bloemlezing uit eigen werk, overgoten met 
een muzikaal sausje door The Brussels Swing 
Society. 

\Praktisch\
Waar: Parketzaal, ’t Kasteeltje  
(Stationsstraat 7, Denderleeuw)
Wanneer: inhuldiging van de tentoonstelling 
op zondag 15 maart 2020 om 14.00 uur, de 
tentoonstelling is vrij te bezoeken in de tuin 
van ’t Kasteeltje tot de zomer
Kostprijs: gratis
Inschrijven: via de dienst Vrije tijd, via 
vrijetijd@denderleeuw.be of telefonisch via 
053 64 54 00.

Arte Amanti in Welle
Arte Amanti is een internationaal 
kamermuziekfestival dat je uitzonderlijke 
artistieke persoonlijkheden voorstelt. 
Elk concert wordt ingezet met een jong 
uitzonderlijk talent uit België, Yunah Proost, 
celliste van eigen bodem. Daarnaast staan 
Artiom Shishkov en Ivan Kariznaof, het duo 
Artio-Ivan, op het programma. Op zaterdag 28 
maart brengen zij werken van Zoltán Kodály, 
Maurice Ravel en Bohuslav Martinů.

\Praktisch\
Waar: Sint-Pietersbanden kerk  
(Welleplein 27, 9473 Welle)
Wanneer: zaterdag 28 maart, om 20.00 uur
Kostprijs: € 15 voor volwassenen, € 12 voor 
+60, -18 en leden van het Davidsfonds, € 30 
gezinskaart (ouders en kinderen onder 18 jaar)
Inschrijven via vrijetijd@denderleeuw.
be of via bestuursleden van Davidsfonds 
Denderleeuw en Welle
Meer info: Dienst Vrije tijd –  
vrijetijd@denderleeuw.be of 053 64 54 00
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Geef jij de -collectie 
mee vorm?
Weet jij veel af van toneel, poëzie, Franse of 
Engelse literatuur? Ben je een specialist in 
kinderboeken? Andere genres die je op dit 
moment volledig mist in de bibliotheek? 
Leg jij graag mee de accenten in een steeds 
veranderend collectielandschap?
Laat het ons weten! We zoeken enkele mensen 
die mee willen nadenken en bouwen aan een 
hedendaags aanbod in de bibliotheek.

Stuur een mailtje naar  
bibliotheek@liedekerke.be en vermeld kort 
voor welk genre je eventueel interesse hebt.

Eindelijk is het dan zover. 

Er is een einde gekomen aan je beroepsloopbaan of dat langverwachte pensioen komt stilaan in 
zicht. 

Je zoekt een zinvolle en leuke manier om die vrije tijd in te vullen. Je ontmoet graag gelijkgestemde, 
actieve mensen uit je kennissenkring en je leert graag nieuwe vrienden kennen? Je houdt van 
ontspanning met inhoud, van cultuur, van leuke onvergetelijke momenten? 

Wel dan ben je bij NEOS Liedekerke aan het juiste adres! 

NEOS is de afkorting van “Netwerk van Ondernemende Senioren”. 

Voor inlichtingen kan je contact opnemen  met: 

Voorzitter: Kestemont Roger 
 0477/74 76 72 - roger.kestemont@skynet.be 
 
Penningmeester: Van Oost Liliane 
 0476/39 56 52 liliane.vanoost@skynet.be 
 
Secretaris: Van der Wulst Lieven 
 0474/49 71 37 – lieven.vanderwulst@telenet.be 
 
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS
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Likerts poëzieplatform  
-poëzie aan de Dender-
Op 5 februari, tijdens de Poëzieweek, 
dichtten 8 getalenteerde dichters uit de 
regio de pannen van het bibliotheekdak. 
Mooi om te zien dat de sprekers zoveel 
van zichzelf blootgaven tijdens de eerste 
editie van het Likerts poëzieplatform, een 
succesformule die zeker een vervolg krijgt.
In deze nieuwe rubriek publiceren 
we voortaan enkele gedichten van de 
deelnemers. Ditmaal zijn Hilde Geeraerts en 
Liese L aan zet.

Aanstekelijk

Jij ziet 
mijn glimlach

jij glimlacht 
dan ook

Jij schenkt
mijn glimlach
aan een ander

Soms herken ik
mijn glimlach

bij een ander
dan lach ik

jij lacht 
dan ook

als ik
mijn lach

terugzie
schater ik

jij dan ook?

Liese L.

Een steir op de velau

De zonne skenjt weirem
op de zauterdag van kerremes Deppestraut.
Perre velau nor de met.
Velaukabassen boezjevol,
velaumenjeken vanveren leeg,
menjeken geraukt los.
Verskooten smejt eere velau
eer op de kassoiën
veeren de keirk.
Ze ziet steirrekes.

Hilde Geeraerts

Hilde Geeraerts 
• komt uit Teralfene 
• Likertse roots 
• houdt van beelden, woorden en muziek
• houdt van toegankelijke poëzie, van 

woordspelingen en van poëzie die 
verleidt of misleidt. Niets is wat het lijkt.

• Eerste dichtbundel: “Handtaspoëzie” 
(2017)

Liese Leunens 
• volgt poëzieklas bij 

Ivo Van Strijtem en 
een opleiding ‘Vertellen’ bij  
Chris Lomme

• gebruikt verschillende materialen om 
poëzie op te schrijven: bloempotjes, 
onderleggers, stenen, mokken, …

• haar tekstjes zijn glimlachjes in 
versvorm, met een knipoog en een twist.

• motto: “Ga voor je passie!”
• meer dan 4000 volgers op Instagram 

c @poëziejegraag

NIEUWS
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Wist je dat …
… je in de bibliotheek educatieve 
rugzakjes kan uitlenen om op 
pad te gaan met het hele gezin 
in de Palitsebeekvallei? Vraag 
ernaar aan de bib-balie!

De Palitsebeekvallei is een 
groen lint dat zich slingert 
doorheen het omringende 
landbouwgebied en bestaat uit 
onzichtbare bronnetjes (kwel) 

en natte broekbosjes. Spot 
er in het voorjaar (en 

het hele jaar door) de 
prachtige flora en 
fauna.

De rugzakjes 
vertellen het 
verhaal van ‘Knot, 
de Palitsekoning’ 
en bevatten een 
routebeschrijving, 

infofiches, boekjes, 
opdrachtjes en leuk educatief 
materiaal (zelfs een schepnet) 
om er op uit te trekken in de 
natuur met je (klein)kinderen.
Gebruik je zintuigen: ruik, voel, 
kijk en luister om meer te weten 
te komen over de natuur en de 
diertjes in de buurt.
Startpunt is het wandelpad 
tussen Slochtestraat nr. 14 en 16.

Je kan de tassen uitlenen voor 
4 weken. Uitlenen en inleveren 
aan de bib-balie. Avontuur 
verzekerd!

Klein 
Montmartre! 
Laat je in maart in de bib 
portretteren door kleine 
kunstenaars.
Kom op zaterdag 21 maart 
tussen 11.00 en 12.15 uur 
naar de bibliotheek en zet je 
gerust even neer: leerlingen 
van de 2de graad uit de 
Academie voor Beeldende 
en Audiovisuele Kunsten tekenen samen met juf 
Sien je portret. Speciaal voor de jeugdboekenmaand 
brengt de academie een stukje kunst naar de bib. Je 
portret neem je achteraf mee naar huis. Sprankelend 
en helemaal gratis.

Wat

doet

kunst ?

Jeugdboekenmaand.be
iedereenleest.

1–31 maart 2020 
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Opening Taalpunt Jeugd
De taaltassen vormen de eerste aanzet tot 
het Taalpunt Jeugd, dat op 25 april feestelijk 
zal worden geopend. Dit Taalpunt zal een 
nieuw leeshoekje vormen in de jeugdafdeling 
van de bib. Je vindt er een nieuw stukje 
collectie specifiek gericht op kinderen 
van 0 tot 12 jaar oud met een thuistaal 
anders dan het Nederlands. Het omvat 
verschillende materialen, van woordenloze 
prentenboeken tot meertalige leesboekjes 
en eenvoudige Nederlandse luisterboeken, 
die de taalontwikkeling ondersteunen en het 
leesplezier stimuleren. 

Nieuwe taaltassen 
verkrijgbaar in de bib
Begin februari overhandigde de provincie 
Vlaams-Brabant 15 nieuwe taaltassen aan 
onze bibliotheek. Zo maakt ze deel uit van de 
5 Vlaamse bibliotheken die dit proefproject in 
gang trekken.

De taaltassen vormen een educatief spel- en 
boekenpakket waarmee leerkrachten en 
(huiswerk)begeleiders aan de slag kunnen 
gaan met hun anderstalige leerlingen. De 
eenvoudige Nederlandstalige boeken en 
taalspelletjes vormen zo een ondersteuning 
tijdens de Nederlandse lessen. De tassen zijn 
er in 5 thema’s voor zowel kleuter-, lager als 
secundair onderwijs. Vanaf maart 2020 zijn 
de tassen beschikbaar in de bibliotheek!
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UiT je winterslaap 
#sportersbelevenmeer  
#liedekerke

half uurtje bewegen per dag, minimaal 5 
dagen per week. Voldoende bewegen kan op 
verschillende manieren: neem de fiets naar 
het werk of doe je boodschappen te voet, neem 
de trap, poets het huis of werk in de tuin. 
Bewegen kan ook leuk zijn. Wij geven alvast 
enkele tips voor de absolute beginner om dit 
voorjaar vlot van start te gaan:

Wat? Waar? Wanneer? Inschrijven en info
Start2Run Ingang Liedekerkebos Elke maandag, start 

na de paasvakantie 
om 19.00 uur

Gratis, online registratie 
via www.liekerkjogging.be

10 000 stappen Startplaats bepijlde 
2-dorpenwandeling of 
de Lus rond Liedekerke 
aan sportcentrum 
Heuvelkouter

Wanneer je wil Probeer elke dag  
10 000 stappen te zetten 
en registreer je op 
www.10000stappen.be

Ochtend- en 
middagzwemmen

Zwembad 
Heuvelkouter

Dagelijks van 07.30 tot 
9.00 uur en van 12.00 
tot 13.00 uur

Haal je beurtenkaart of 
abonnement aan de balie 
van het zwembad

Badminton Sporthal Heuvelkouter Elke maandag om 
19.00 uur

Koop je ticket 
of beurtenkaart 
maandagavond in de 
sporthal

Provinciaal 
netwerk 
mountainbike: 
Tingelroute

Startplaats 
Sportcentrum 
Heuvelkouter

Wanneer je wil www.sport.vlaanderen/
waar-sporten/sporten-in-
de-natuur

Curve bowls Polyvalente zaal 
Bokaal

Dinsdag van 17.00 tot 
19.00 uur

Deelname is gratis, kom 
langs en probeer het eens 
uit

Krolf Pastoriepark Woensdag van 14.00 
tot 16.00 uur

Gratis sets te ontlenen in 
het vrijetijdshuis

Circuit training, 
fatburning en 
zumba

Sporthal Heuvelkouter Maandag en dinsdag 
tussen 19.00 en 21.00 
uur

Homepagina Vrije Tijd $  
tickets

Hoog tijd om de winterkilte uit je botten 
te verdrijven. Meer bewegen helpt je die 
vervelende winterblues te overwinnen, 
scherpt het concentratievermogen aan, geeft 
je meer energie, verhoogt het zelfvertrouwen 
en verbetert de mentale gezondheid. 
Voldoende bewegen is makkelijker dan 
men denkt. De bewegingsnorm ligt op een 
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Wat? Waar? Wanneer? Inschrijven en info
100 % natuurloop Liedekerkebos Wanneer je wilt Gratis, er is een bepijlde 

lus van 5 en 10 km 
doorheen Liedekerkebos. 
Aan de ingang staat een 
startbord met uitleg

Petanque Pastoriepark Wanneer je wilt De petanqueterreinen 
zijn gratis toegankelijk. 
Petanquesets op 
aanvraag te verkrijgen bij 
de sportdienst

Start2Swim Zwembad 
Heuvelkouter

Elke maandag tussen 
16.00 en 18.00 uur

sport@liedekerke.be 

   

Geïnspireerd? Via de beweegcampagne 
#sportersbelevenmeer zet Sport Vlaanderen 
beweging en sporten in de kijker. Doe mee 
en laat zien dat Liedekerke beweegt door 
foto’s te delen op Instagram, Twitter of 
Facebook met de vermelding/commentaar 
#sportersbelevenmeer #liedekerke.

Moeilijk te motiveren? Laat je helpen door de 
vele applicaties:
• MyFitnessPal: hou je calorieën bij en breng 

je beweging in kaart. 

• MyTrails: plan zelf je outdoorroute. Via deze 
app kan je makkelijk jouw geplande route 
importeren vanuit je gps, of van websites als 
www.routeyou.com of www.afstandmeten.nl

• Strava: de app voor wielrennen, recreatief 
fietsen of lopen. Registreert al je sportieve 
activiteiten en laat je deze delen met andere 
leden uit de community.

• 7 minute Ab Workout – applicatie met goede 
en rugvriendelijke buikspieroefeningen.   
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Samen sporten?
Ben je meer het type om in clubverband 
te sporten? Ontdek het aanbod op de 
sportdatabank Vlaanderen.  
Via de website van Sport Vlaanderen  
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/
vind-een-sportorganisatie/ kan je makkelijk 
alle sportinfrastructuur en -clubs uit de buurt 
terugvinden. 

Beweging op verwijzing
Is al het voorgaande nog een te grote stap 
voor jou? Wist je dat je ook hulp kan krijgen 
van een Beweging Op Verwijzing Coach? 
Via deze persoon kan je een aangepast 
beweegplan laten opstellen en je laten 
begeleiden op weg naar een actievere 
levensstijl. Via handige tips en tricks zet jij de 
stap naar een gezonder leven. 

Meer info:
www.bewegenopverwijzing.be
BOV-coach Liedekerke - tel. 0474 96 48 65 - 
isabelle.messely@bewegenopverwijzing.be

Denderloop
Voor de loopfanaten onder ons: markeer 
met stip de 29e editie van de Denderloop, op 
donderdag 21 mei, in je kalender. 

Sportregio Pajottenland
Het samenwerkingsverband tussen 
de 10 gemeenten van het Pajottenland 
organiseert jaarlijks enkele niet te missen 
sportactiviteiten voor jong en oud. Zet 
alvast de sportdag voor 55-plussers, op 
dinsdag 28 april te Affligem, in je agenda. 
Inschrijven via sport@liedekerke.be
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BEWEGEN

Beats on Ice
vrijdag 20 maart 2020 
vrijdag 17 april 2020”
19.30 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
5 euro

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

LEREN

App-o-theker
donderdag 26 maart 2020 
donderdag 23 april 2020 
donderdag 28 mei 2020
18.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Waarom doet mijn tablet 
niet wat ik wil? Hoe kan ik 
de instellingen van mijn 
smartphone wijzigen? Of 
heb je een nieuwe tablet/
smartphone en wil je 
apps downloaden? Met 
deze en andere vragen 
ben je welkom bij onze 
app-o-theker, tijdens één 
van zijn spreekuren op 
donderdagavond.
uit@liedekerke.be

EXPO

Jeugdboekenmaand  
2020 - Wat doet Kunst? 
van 5 maart tot 27 april 2020
ABAK & vrijetijdshuis
gratis

Kunst! is een jeugdboeken-
maand-expo met werk van 
de 1ste, 2de en 3de graad 
ABAK in samenwerking 
met bibliotheek Liedekerke.
gabk@liedekerke.be

THEATER

Midzomernachtdroom - 
Toneel De Motoen
van 13 maart 2020 t.e.m.  
22 maart 2020
GC Warande
10 euro

In Midzomernachtdroom, 
een komedie van 
Shakespeare, ontmoeten 
allerlei geliefden elkaar in 
een toverbos. Heerlijk toch, 
die liefde...
www.demotoen.be

WORKSHOP

Maak zelf cider
maandag 16 maart 2020
19.30 uur
GC Warande 
30 euro

Cider, de (alcoholische) drank 
die gemaakt is van het sap 
van appels! We slaan aan 
het brouwen en maken het 
hele proces mee, van appels 
snijden tot persen. Naast 
proeven (natuurlijk!) leer je 
ook het verschil tussen de 
diverse soorten. Deelnemers 
gaan naar huis met een 
eigengemaakt brouwsel.
uit@liedekerke.be

LEZING

Het Luisterspel
dinsdag 24 maart 2020
19.30 uur
GC Warande
gratis

Luc Vierendeels geeft 
ons een overzicht 
van de geschiedenis 
van het luisterspel, 
geïllustreerd met 
authentieke fragmenten 
van luisterspelen en 
illustratiemateriaal.
heemkringliedekerke@
gmail.com

AGENDA
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BEWEGEN

Foute Party
vrijdag 27 maart 2020
19.30 uur
Sport Vlaanderen 
Liedekerke
5 euro

Kom en (her)beleef de 
discosfeer van toen (op 
schaatsen).
margaretha.laurent@sport.
vlaanderen

COMEDY

The return of the Comeback
zaterdag 28 maart 2020
20.30 uur
GC Warande
19 euro

Al veertig jaar zijn 
Kamagurka en Herr Seele 
vrienden. ‘The Return 
of the Comeback’ wordt 
een hoogtepunt uit hun 
absurdistische oeuvre, 
een vrolijk en creatief 
weerzien op de scène. 
Hilarische sketches en zotte 
verkleedpartijen die je moet 
gezien hebben!
uit@liedekerke.be

BEWEGEN

Viervoeterwandeling: 
“Tussen Palitsebeek & 
Pamelse Meren”
zondag 29 maart 2020
09.00 uur
Kantine VK Liedekerke
5 euro

Start met ontbijt @ 
kantine VK Liedekerke. 
Twee wandellussen met 
tussenstop met drank en 
versnapering, Lus 1: 5 km, 
lus 2: 3 km. Wandeling is 
toegankelijk voor iedereen, 
een viervoeter is niet 
verplicht.
Liedekerke@n-va.be

LITERATUUR

Leesclub: de acht bergen 
van Paolo Cognetti
maandag 30 maart 2020
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Eén keer om de zes weken 
komen we samen in het 
gezellige leessalon van de 
bib. Met een glaasje praten 
we over het boek dat we 
samen lazen, en over de 
andere dingen des levens.
bibliotheek@liedekerke.be

LEREN

Smartcafé: Smart Things
woensdag 1 april 2020
19.00 uur
Vrijetijdshuis
7 euro

In het Smartcafé ga je 
aan de slag met je tablet 
of smartphone. Tijdens 
deze sessie ontdek je een 
hoop slimme huis-tuin-
en-keukenapparaten die 
gebruik maken van het 
internet.
uit@liedekerke.be

LITERATUUR

Luistervinkjes
zaterdag 4 april 2020 
zaterdag 2 mei 2020 
zaterdag 6 juni 2020
11.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Kom elke eerste 
zaterdagvoormiddag 
naar de minibib om er 
weg te dromen bij een 
verhaal, zorgvuldig 
uitgekozen door één 
van onze voorlezers. 
bibliotheek@liedekerke.be
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SPORT EN CREAKAMPEN

Tijdens de verschillende vakantieperiodes kunnen de kinderen genieten van ons aanbod 

van sport-, spel- en creatieve activiteiten.  Er worden allerlei verschillende activiteiten georganiseerd.

Dit varieert van sportieve  activiteiten (doelspelen, terugslagspelen, gymnastiek, dans, zwemmen, schaatsen,...), 

spelactiviteiten (spetterend bosspel, new games, springkastelen, binnenspeeltuin,...)

tot creatieve activiteten (knutselen met papier, vilten, verftechnieken, ...).

Locatie: Sint-Antoniusschool - Liedekerke
Leeftijd: 3 jaar t.e.m. 12 jaar

Prijs: 90 euro/5 dagen
Activiteiten: 09.00u - 16.00u

Opvang: 08.00u - 09.00u / 16.00u - 17.00u
Info en inschrijvingen: www.becreactive.be

Easter Splash Camp: 6/4/20 - 10/4/20
Treasure Hunters Camp: 14/4/20 - 17/4/20
Hullabaloo Camp: 6/7/20 - 10/7/20
Adventureland Camp: 13/7/20 - 17/7/20
Outback Australia Camp: 3/8/20 - 7/8/20
Atlantis Camp: 10/8/20 - 14/8/20
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GROEN

Natuurbeheerwerken in 
Liedekerke
zondag 5 april 2020
zondag 17 mei 2020
08.30 uur
Boomgaard van  
Natuurpunt
gratis

In een ongedwongen sfeer 
werken onze vrijwilligers 
samen om de biodiversiteit 
in Liedekerke te versterken.
Neem een kijkje achter de 
boomgaard van Natuurpunt, 
Pamelsestraat 179. Parkeren 
kan aan het zwembad, 
vervolgens wandelpad in 
Sportlaan volgen achter het 
gasstation.
marcusmichiels@telenet.be

JEUGD

Vakantiekampen
van 6 t.e.m. 10 april 2020 
van 14 t.e.m. 17 april 2020
BOKAAL
10 euro/dag

Vakantiekampen zijn leuke 
themaweken tijdens de 
paasvakantie. Kinderen 
van 2,5 tot 12 jaar beleven 
samen met gebrevetteerde 
animatoren sport en spel.
uit@liedekerke.be

JEUGD

Easter splash camp
van 6 t.e.m. 10 april 2020
Sint-Antoniusschool
90 euro/week

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

JEUGD

Paaseierenraap
zondag 12 april 2020
15.00 uur
Pastoriepark
gratis

Kinderen van 0 tot 12 
jaar kunnen, samen met 
de paashazen, gratis 
paaseitjes zoeken. Als alle 
eitjes gevonden zijn, krijgen 
de kinderen nog een zak 
chocolade en een gezonde 
snack mee naar huis.
uit@liedekerke.be

JEUGD

Treasure Hunters Camp
van 14 april t.e.m 17 april 
2020
Sint-Antoniusschool
75 euro/week

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

LEZING

Waar komen onze 
familienamen vandaan?
donderdag 16 april 2020
19.30 uur
GC Warande
gratis

Prof. Dr. Magda Devos 
gaat in op de grote 
verscheidenheid in ons 
familienamenlexicon en 
op de moeilijkheden die 
we ondervinden om de 
oorspronkelijke betekenis 
van familienamen bloot 
te leggen. Zij zal het ook 
hebben over de betekenis 
van een aantal in de streek 
courant voorkomende 
familienamen.
heemkringliedekerke@
gmail.com
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BEWEGEN

Start2Run
maandag 20 april 2020
19.00 uur
Liedekerkebos
gratis

Motiveer jezelf en jog 
samen met kennissen, 
vrienden of familie richting 
jouw persoonlijke doel. Op 
20 april starten we met 
onze eerste les, nadien 
bouwen we elke week op tot 
en met 29 juni.
www.liekerkjogging.be

THEATER

De laatste kans -  
Toneel De Waag
23 t.e.m. 26 april 2020
GC Warande
9 euro

Een komische rollercoaster 
aan hilarische 
confrontaties.
www.dewaag.be

BEWEGEN

Retro Party on Ice
vrijdag 24 april 2020
19.30 uur
Sport Vlaanderen 
Liedekerke
5 euro

Gaan jullie graag eens uit 
de bol? Kom dan naar onze 
‘Let’s go retro’ met dj.
margaretha.laurent@sport.
vlaanderen

FILM & EXPO

Erfgoeddag: Cinema Likert
zaterdag 25 april 2020
18.00 uur
Op ‘t Hof
gratis

Terug naar ‘Cinema Palace, 
Churchill en Boudewijn’ 
met Cinema Likert: we 
spelen een docufilm 
over het Liedekerke van 
50 jaar geleden en een 
aflevering van Schipper 
naast Mathilde. De expo 
Cinema Likert toont je een 
uniek stukje Liedekerkse 
cinemageschiedenis, 
inclusief retrokleuren van 
legendarische filmaffiches! 
Claim je gratis cinematicket 
via uit@liedekerke.be 
(plaatsen beperkt).
uit@liedekerke.be

COMEDY

William Boeva / B30VA
donderdag 30 april 2020
20.30 uur
GC Warande
15 euro

Nu William Boeva 30 is 
geworden voelt hij dat hij 
zijn leven echt in handen 
moet nemen, want het 
is nog niet te laat! Denkt 
hij. Het leven ligt aan z’n 

voeten! Hij is er klaar voor, 
deze keer gaat hij echt alle 
kansen grijpen. Het is tijd 
om afscheid te nemen van 
de oude William!
uit@liedekerke.be

LEREN

Mooie foto’s maken  
met je smartphone
dinsdag 5 mei 2020
19.30 uur
Vrijetijdshuis
15 euro

Je bent onderweg en 
onverwachts doet zich 
de gelegenheid voor 
om een prachtfoto te 
maken. Fotograaf Niels 
Hemmeryckx leert je mooie 
beelden maken, bewerken 
en delen met anderen.
uit@liedekerke.be
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LEREN

Smartcafé: fiets- en 
wandelapps
woensdag 6 mei 2020
19.00 uur
Vrijetijdshuis
7 euro

In het Smartcafé ga je aan 
de slag met je tablet of 
smartphone. Tijdens deze 
sessie ontdek je welke 
wandel- en fietsapps, 
websites en gadgets het 
best bij je passen.
uit@liedekerke.be

BEWEGEN

Moederdagschaatsen
zondag 10 mei 2020
10.00 uur
Sport Vlaanderen 
Liedekerke
5 euro

Op zondag 10 mei tussen 
10.00 en 12.00 uur en tussen 
14.00 en 17.00 uur worden 
alle moeders extra verwend 
en mogen daarom gratis 
schaatsen.
margaretha.laurent@sport.
vlaanderen

LITERATUUR

Leesclub
maandag 11 mei 2020 
maandag 22 juni 2020
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Eén keer om de zes weken 
komen we samen in het 
gezellige leessalon van de 
bib. Met een glaasje praten 
we over het boek dat we 
samen lazen, en over de 
andere dingen des levens.
bibliotheek@liedekerke.be

GEZONDHEID

Screeningsactie 
retinopathie
woensdag 13 mei 2020
15.00 uur
Sint-Rafaël WZC
gratis

Gratis screeningstest 
van de ogen en voeten 
voor diabetespatiënten 
vanaf 40 jaar. Er is geen 
oogindruppeling vooraf 
nodig. Voor zij die nog nooit 
bij een oftalmoloog geweest 
zijn of gedurende 2 jaar 
nog geen oogonderzoek 
ondergaan hebben. Voeten 
wassen is aanbevolen.
ztp.amalo9@gmail.com

JEUGD

Kinderspel -  
Week van de Opvoeding
zondag 17 mei 2020
09.00 uur
BOKAAL
gratis

Neem samen met jouw 
kind deel aan één van de 
leuke workshops of kijk hoe 
jouw kind zich uitleeft in de 
randanimatie.
uit@liedekerke.be

BEWEGEN

10 000 Stappenclash 
wandeling - Pamelse 
Meersen
zondag 17 mei 2020
14.00 uur
BOKAAL
6 euro

Ontdek samen met 
onze natuurgids de 
vallei van de Pamelse 
Meersen, een natuurlijk 
overstromingsgebied 
van de Dender. Het is een 
typisch rivierlandschap 
met natte graslanden, 
rietkragen en bomenrijen. 
Een sportieve kennis-
making met de prachtige 
fauna en flora in je eigen 
gemeente.
uit@liedekerke.be
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INFOSESSIE

Energiezuinig ventileren
dinsdag 19 mei 2020
20.00 uur
GC Warande
gratis

In deze infosessie kom je te 
weten wat de meerwaarde 
is van een gecontroleerd 
ventilatiesysteem. Zowel 
regelgeving, werking, 
eigenschappen als 
aandachtspunten bij 
verschillende types 
(systeem A,C en D) komen 
aan bod.
wonen@liedekerke.be

BEWEGEN

Denderloop
donderdag 21 mei 2020
09.00 uur
BOKAAL
8 euro
De 29e editie verwelkomt 
jong en oud op een parcours 
van 5, 10 of 15 km. Voor de 
kleinsten is er een kidsrun 
per leeftijdscategorie.
www.maspoe.be

GOED DOEL

zaterdag 6 juni 2020 
11.00 uur tot +- 15.00 uur
Pastoriepark

Smoutebollenverkoop ten 
voordele van VZW De Valier 
en speeldag tussen 14.00 
en 16.00 uur initiatie en 
G-sport krolf 
magdaheymans@gmail.com

BELEVEN

Braderie Stationsstraat
zaterdag 13 en zondag 14 
juni 2020
10.00 uur
Stationsstraat
gratis

Dolle shop-tweedaagse 
in het centrum van 
Liedekerke. Geniet van 
attracties, straattheater, 
ambachten, kinderanimatie 
en lekker eten en drinken.
bram.bronselaer@hotmail.
com

BELEVEN

Berrefoods
zaterdag 27 juni 2020
11.00 uur
Pastoriepark & 
Steinfurtdreef
gratis

Foodtruckfestival 
met kleur: gezellige 
familieuitstap voor jong 
en oud met gratis toegang, 
animatie, theater, muziek, 
workshops, … en een groot 
aanbod aan kinderanimatie. 
En natuurlijk dé lekkerste 
fingerfood!
uit@liedekerke.be
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HIEP HIEP HOERA

D’hoe Albert  Van Cutsem Blondine
Gehuwd te Liedekerke op 20 februari 1970

Van Cutsem Freddy  Van Asbroek Monique
Gehuwd te Liedekerke op 27 februari 1970

Laurent John  Lievens Julienne
Gehuwd te Liedekerke op 13 maart 1970

Triest Carl  Pede Magda
Gehuwd te Liedekerke op 30 januari 1970

Vinck Rufin  Van den Borre Lydia
Gehuwd te Liedekerke op 6 februari 1970

50
GOUD



53
#1770

Coppens Gustaaf  Wille Maria
Gehuwd te Meldert op 23 januari 1960 

Asselman Petrus  Lievens Jeanne
Gehuwd te Liedekerke op 18 februari 1955

Van den Borre Adolf  Van den Borre Lucienne
Gehuwd te Liedekerke op 3 februari 1950

60
DIAMANT

65
BRILJANT

70
PLATINA
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GEMEENTEHUIS
Opperstraat 31
1770@liedekerke.be
tel. 1770
www.liedekerke.be

Openingstijden
• maandag tot vrijdag van 8.30 uur 

tot 12.00 uur
• woensdag van 14.00 uur tot 16.00 

uur
• donderdag van 17.30 uur tot 20.00 

uur

Secretariaat & Onthaal
1770@liedekerke.be

Personeel & Organisatie
personeel@liedekerke.be

Marketing & Communicatie
communicatie@liedekerke.be

Burgerzaken
burgerzaken@liedekerke.be

Ruimtelijke ordening/Mobiliteit
mobiliteit@liedekerke.be

Milieu
milieu@liedekerke.be

Financiën
financien@liedekerke.be

Openbare werken
openbarewerken@liedekerke.be

Wonen
wonen@liedekerke.be

VRIJETIJDSHUIS
Warandestraat 22
tel. 053 64 55 82

Openingstijden
• maandag, dinsdag en donderdag 

van 15.00 uur tot 20.00 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

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 vrijdag van 8.30 uur 

tot 12.00 uur
• woensdag van 14.00 uur tot 16.00 

uur
• donderdag van 17.30 uur tot 20.00 

uur

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

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

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

WACHTDIENSTEN

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

Wachtdienst apothekers
tel. 0900 10 500
www.apotheek.be

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

ANONIEME ALCOHOLISTEN
Luc tel. 0471 29 33 87
Danny tel. 0483 24 46 60
tel. 0471 29 33 87

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

CONTACT

De diensten van gemeente en
ocmw zullen gesloten zijn 
op maandag 13 april 2020 en 
vrijdag 1 mei 2020.
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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 elke dinsdag van
10.30 uur tot 12.00 en elke
donderdag van 18.00 uur tot
20.00 uur in het Sociaal Huis
of na 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. 14
\ 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, Robin Van den 
Berghe & medewerkers van 
gemeente en OCMW

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

Druk & lay-out
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 juni 2020. Gelieve teksten 
voor 15 mei 2020 te mailen naar 
communicatie@liedekerke.be,  
anders kunnen ze niet meer 
gepubliceerd worden.
De redactie is vrij om ingezonden 
teksten in te korten en/of te 
herschrijven met respect voor het 
meest essentiële van de inhoud.

Verenigingen en organisatoren uit Liedekerke kunnen activiteiten 
publiceren in #1770 via de 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


