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Beste inwoners,
De zomer is voorbijgevlogen, maar dat 
betekent niet dat het leven in Liedekerke 
stilvalt, wel integendeel! Nu de boeken-
tassen terug van onder het stof zijn 
gehaald en het schooljaar opnieuw 
van start is gegaan, wordt het alweer 
uitkijken naar hét evenement van het 
jaar, Kermis Opperstraat! 

Vier dagen “op en af” langs de talrijke 
attracties en een jaarmarkt om u tegen 
te zeggen. Ga zeker even langs op de UiT-
beurs, waar de Liedekerkse verenigingen 
u welkom heten en graag informatie 
verschaffen over hun werkzaamheden. 
Ook de Academie voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten zet tijdens dit 
feestweekend haar deuren open, net als 
de Heemkundige Kring die naar jaar-
lijkse gewoonte van zaterdag tot en met 
maandag tentoonstelt in GC Warande.

Op zondag trekken de moedigsten 
onder ons hun loopschoenen aan voor 
de Anti-Katerloop, gevolgd door een 
aperitiefconcert met Jan Decleir, de 
rommelmarkt en de braderie. Om 21 u 
trakteren we jullie op een diervriende-
lijke vuurwerkshow. Ook in Liedekerke 
kiezen we voor de geluidsarme variant, 
vriendelijker voor de diertjes, maar een 
even groot spektakel.

Maar eerst wordt op 21 september nog de 
aftrap gegeven van ons nieuwe cultuur-
seizoen met een klepper van formaat. 
Niemand minder dan Guga Baúl zakt 
af naar Liedekerke voor een try-out 
van zijn Studio Guga. In het uitgebreide 
cultuuraanbod zit overigens voor ieder 
wat wils, van bewegen en leren, over 
food en groen tot beleven en diy, zonder 
ook theater, comedy, muziek, literatuur 
en de jeugd te vergeten. En dat allemaal 
onder onze kerktoren. Beter wordt het 
niet. Spreek dus af met vrienden, familie 
en kennissen en beleef een spetterend 
najaar. We zien elkaar daar!

Met vriendelijke groeten,
Steven Van Linthout



Gespot in Liedekerke…
We willen jou graag aan 
het woord laten in #1770 
en daarom gaan we 
voortaan 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!

Maxime, Helena, Lowie en Rob “De beste 
manier om je leven door te brengen is je te 
omringen met vrienden…”

\ Parkconcerten\

Ella-Louise en Yelina “Wij zijn de enige meisjes op 

de voetbalstage en vinden het hier superleuk omdat 

we toffe trainers hebben! En we wonnen elk een 

beker, een voor de penaltybokaal en een voor het 

vaardigheidsparcours!”

\ VK Liedekerke \

\ De krolfers \

“Het is een plezier om in het Pastoriepark te komen spelen.  

Elke woensdag komen we een balletje slaan. Er wordt hier heel 

wat afgelachen, maar we houden ook van de ontspanning in de 

natuur.”

Grégory “De politie kwam op bezoek 

naar de zomerschool en ik mocht 

op de moto zitten!”

\ Zomerschool  \

Sara (en haar familie) “Wij komen voor de cocktails.”

\ berreFOODs \



NIEUWS
Parkeren 
Muilenstraat/
Ommegangstraat
Steeds meer wagens vinden hun 
weg naar het station van Liedekerke, 
ondanks de verschillende  maatrege-
len van de gemeente om het openbaar 
(bus)vervoer en het fietsgebruik te 
stimuleren.

Dit heeft nadelige effecten op de ver-
keersleefbaarheid van de woonstraten 
binnen en rond de stationsomgeving. De 
parkeerdruk ligt hier heel hoog en stijgt 
zelfs bij de straten die verder van de 
stationsomgeving liggen.

Een maatregel om deze verkeersleefbaar-
heid te verbeteren en het parkeren voor 
de bewoners opnieuw mogelijk te maken, 
is het invoeren van een blauwe zone.

De gemeenteraad heeft dan ook beslist 
om de blauwe zone rond de stationsom-
geving uit te breiden. 

Vanaf het najaar wordt een blauwe zone 
(uitgezonderd bewoners) ingevoerd in 
de Ommegangstraat en ter hoogte van 
de openbare parking Muilenstraat 33 
(blauwe zone uitgezonderd speciale 
dienstenkaart).

De openbare parking op de hoek 
Muilenstraat/Ommegangstraat, waar 
voorheen tijdelijk een deel ter beschik-
king was voor de pendelaars van het 
station, wordt opnieuw volledig ingericht 
als blauwe zone (uitgezonderd bewoners).

Deze maatregelen zullen na invoering 
worden geëvalueerd en indien nodig 
worden bijgestuurd.

Rookmelders laten 
je niet stikken!
Wist jij dat als er ‘s nachts brand uitbreekt 
je heel weinig kans hebt om tijdig wakker 
te worden? Als je slaapt, ruik je immers 
niets. De rook van een brand verspreidt 
zich zeer snel en is verstikkend. Investeer 
daarom in voldoende rookmelders om 
jou en je gezin tijdig te alarmeren. 
Jaarlijks sterven er in België meer dan 
100 mensen door woningbranden. Zorg 
mee dat we deze slachtoffers kunnen 
vermijden! Brandveiligheid is immers 
ieders verantwoordelijkheid.

Meer info
www.speelnietmetvuur.be
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Weesfietsenactie
Op donderdag 26 september 2019 wordt 
aan het station van Liedekerke opnieuw 
een weesfietsenactie georganiseerd. Dat 
betekent dat alle fietsen die langere tijd 
niet meer gebruikt zijn, worden verwijderd. 

Met de vernieuwing van de stations-
omgeving worden de fietsenstallingen 
intensiever gebruikt. Jammer genoeg telt 
de fietsenstalling aan het station echter 
aardig wat fietswrakken en weesfiet-
sen. Die ‘achtergelaten’ fietsen wil de 
gemeente op 26 september weghalen 
zodat de capaciteit van de fietsenstalling 
opnieuw optimaal kan benut worden.

De weesfietsenactie gebeurt in samen-
spraak met de NMBS, politiezone TARL, 
Groep Intro en de gemeente Liedekerke 
en wordt ook ter plaatse op voorhand 
aangekondigd. Met behulp van een label, 
dat vier weken vooraf wordt aangebracht 
aan het achterwiel (tussen spaken en 
trengel), worden de te knippen fietsen 
geselecteerd. Dat geeft de eigenaars van 
de fietsen de tijd om zo nodig hun fiets 
alsnog te verplaatsen.

De weesfietsen worden nog 3 maanden 
bewaard! Diegene wiens fiets verwijderd 
werd, kan deze oppikken bij Groep Intro, 
voorlopig gevestigd in het voormalig 
gemeentelijk arsenaal, Nijverheidszone 
Begijnenmeers 8 (elke werkdag open 
van 8.30 uur tot 16 uur).

Wijk-werken 
In 2018 startte het nieuwe systeem 
van wijk-werken, de opvolger van het 
PWA-systeem, waarbij 26 gemeenten in 
Halle-Vilvoorde samenwerken. Haviland 
is wijk-werkorganisator. Zowel parti-
culieren, onderwijsinstellingen, vzw’s 
als gemeentes en OCMW’s kunnen 
een beroep doen op wijk-werkers voor 
het uitvoeren van bepaalde (eenvou-
dige) taken. Klanten moeten hiervoor 
wijk-werkcheques aanschaffen van 
7,45 euro.
 
Wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk 
werkervaring moeten opdoen om 
op termijn terecht te kunnen op de 
reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken 
uit zoals klein tuinonderhoud, bus-
begeleiding, hulp bij middagtoezicht, 
kleine herstellings- en onderhoudswer-
ken, logistieke hulp bij evenementen, 
enzovoort.
 
In onze gemeente houdt de wijk-werk-
bemiddelaar Candy Stockmans op 
woensdagvoormiddag en woensdagna-
middag van 09.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 16.00 uur zitdag in het Sociaal 
Huis. Zij is bereikbaar via het telefoon-
nummer 0491 35 31 71 of via mail op 
candy.stockmans@vdab.be  
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Budgetbegeleiding 
en budgetbeheer
Als je problemen hebt met het onder 
controle houden van je uitgaven, dan 
kan budgetbegeleiding een mogelijke 
oplossing zijn. Het doel van budgetbe-
geleiding is dat je goed leert hoe je je 
inkomsten en uitgaven kan beheren. 

Budgetbeheer gaat verder. Een maat-
schappelijk werker maakt samen met 
jou een inventaris van jouw schulden en 
stelt een budgetplan op. Het verschil met 
budgetbegeleiding is dat de maatschap-
pelijk werker jouw inkomsten ontvangt 
en de betalingen van jouw vaste kosten 
en schulden doet in jouw plaats. Je 
krijgt leefgeld om eten mee te kopen of 
om andere noodzakelijke aankopen te 
kunnen betalen.

Vrijetijdskompas
Via een vrijetijdskompas krijgen 
mensen met een beperkt budget voor 
vrije tijd de kans om toch deel te nemen 
aan het gemeentelijk aanbod. Echter 
ook verenigingen kunnen hun aanbod 
hiervoor openstellen. Kinderen vanaf zes 
jaar krijgen een eigen vrijetijdskompas. 
Kinderen jonger dan zes kunnen via 
de pas van hun ouders deelnemen aan 
activiteiten. Voor een nieuwe aanvraag 
kan je in het sociaal huis terecht. Een 
brochure met het volledige aanbod, kan 
je verkrijgen in het vrijetijdshuis.

Studietoelage
In het verleden moest de studietoelage 
manueel aangevraagd worden via het 
studentenportaal. Voortaan zal deze 
beweging automatisch uitgevoerd 
worden via het nieuwe groeipakket 
(voormalige kinderbijslag) wanneer 
het kind schoolloopt (kleuter-, lager of 
secundair onderwijs) in Vlaanderen.

Studenten hoger onderwijs die de eerste 
keer een aanvraag doen moeten dit 
manueel doen, bij studenten die eerder 
reeds recht hadden op een toelage zal 
dit automatisch opgestart worden. In 
Brussel en Wallonië blijven de huidige 
systemen in werking tot 2020.  
Meer info op www.groeipakket.be.

Schoolkansenpas
De schoolkansenpas, uitgereikt door het 
OCMW, geeft alle schoolkinderen de kans 
om deel te nemen aan activiteiten van 
sociale, culturele en sportieve aard die op 
school worden georganiseerd. Ouders met 
een beperkt inkomen die in Liedekerke 
wonen en met kinderen die naar school 
gaan in Liedekerke of een naburige 
gemeente waarmee het OCMW een 
overeenkomst heeft afgesloten, kunnen 
een schoolkansenpas krijgen. Je kan 
de schoolkansenpas aanvragen in het 
OCMW. Bij goedkeuring betaal je voortaan 
slechts € 1,50 voor een halve dagactivi-
teit, € 3 voor een volle dagactiviteit en 
25 % van de kostprijs voor meerdaagse 
uitstappen.
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Adviesraad 
Lokaal Overleg 
Kinderopvang  
zoekt leden
Wat is het LOK?
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 
is een gemeentelijke adviesraad die 
iedereen in Liedekerke samenbrengt die 
bezig is met de opvang en opvoeding 
van jonge kinderen (0-12 jaar). We gaan 
in dialoog over de nieuwe regelgeving 
inzake kinderopvang, het welzijn van 
kinderen, de nood aan kinderopvang 
en mogelijke oplossingen, het Huis van 
het Kind en zoveel meer. Het LOK neemt 
verschillende opdrachten op:
• advies uitbrengen over alle aangele-

genheden die betrekking hebben op 
kinderopvang

• activiteiten en initiatieven inzake 
kinderopvang stimuleren

• overleg en samenwerking tot stand 
brengen tussen de verschillende 
betrokkenen

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

Voor wie?
U kunt lid worden als gebruiker van de 
kinderopvang, lokale actor, ambtenaar 
of politiek afgevaardigde van het lokaal 
bestuur .

Geïnteresseerd?
Kom naar één van de volgende LOK-
vergaderingen: 26 september om 19.00 u 
en 28 november (opgelet: nieuwe datum!) 
om 19.00 u in de vergaderzaal van het 
Sociaal Huis.

Meer info
Sociaal huis Liedekerke
Opperstraat 33
1770 Liedekerke
053 64 55 51
huisvanhetkind@liedekerke.be

Samana 
Boodschappenlijn
De boodschappenlijn is een project van 
Samana in samenwerking met Colruyt, 
met als doel te werken aan een warmere 
buurt. Een buurt waar mensen bood-
schappen meebrengen voor hen die zelf 
vanwege ziekte of een beperking niet 
meer naar de winkel kunnen gaan. Ook 
mantelzorgers kunnen hierdoor ontlast 
worden.

Mensen die zelf niet meer naar de 
winkel kunnen gaan of niet meer 
kunnen sleuren met zware boodschap-
pen, kunnen naar het gratis nummer 
0800 95 001 bellen. De operatoren 
noteren hun boodschappenlijstje en 
bekijken wie er uit die buurt deze bood-
schappen kan meenemen.

Zowel het telefoongesprek als de 
levering is gratis, omdat het gebeurt 
door mensen uit de buurt die hiervoor 
zo weinig mogelijk rond moeten rijden. 
Je hoeft geen CM-lid te zijn om gebruik 
te maken van de dienst, de Samana 
Boodschappenlijn is er voor iedereen!
Alle info over het project vind je hier: 
www.samana.be/boodschappenlijn
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Schrijf je in  
voor het BIN!
Een BIN is een gestructureerde samen-
werking tussen burgers, zelfstandigen, 
bedrijven, de lokale politie en de bestuur-
lijke overheid die steunt op participatie, 
communicatie en preventie. In Liedekerke 
hebben we gekozen voor 3 BIN-zones die 
overeenstemmen met onze wijken, en een 
BIN-zone voor de zelfstandigen. 

Intussen kreeg iedere bewoner van de 
gemeente een folder in de bus met meer 
informatie en een inschrijvingsstrook 
voor geïnteresseerden (vanaf 18 jaar). 
Heb jij interesse om aan te sluiten bij 
een van de drie BIN’s? Vul de strook in 
en geef ze af aan het onthaal van het 
gemeentehuis of stuur de informatie 
naar: liedekerke.bin@gmail.com. 

Je vindt alle info ook terug op 
www.liedekerke.be/bin.

Test BE-Alert  
op 3 oktober 2019 
Een grote brand, een overstroming of 
een stroomonderbreking? Bij een nood-
situatie willen we jou graag snel verwit-
tigen. Daarom beschikt onze gemeente 
over BE-Alert, een systeem dat je op de 
hoogte stelt van een noodsituatie via 
sms, e-mail of telefoon. Op 3 oktober 
zullen we dit systeem testen. 

Nationale test 
Op 3 oktober houden verschillende 
gemeenten in België een BE-Alert test. 
Ook onze gemeente doet mee. Inwoners 
die ingeschreven zijn op BE-Alert 
zullen die dag via sms een testbericht 
ontvangen. Door BE-Alert te testen, kan 
onze gemeente de procedures inoefenen. 

Bovendien willen we hiermee onze 
inwoners bewust maken van het feit 
dat het belangrijk is om meteen op de 
hoogte te zijn bij een noodsituatie. 

Registreer je 
Om een bericht te ontvangen moet je je 
registreren. Dit kan heel gemakkelijk op 
www.be-alert.be. Vul het inschrijvings-
formulier zo volledig mogelijk in. 
Schrijf je vandaag nog in en test mee op 
3 oktober! 
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Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 

1 september en 31 oktober op www.behaagjetuin.be 

Behaag je tuin_samenaakoop_�yer.indd   1 18/05/2018   11:49:56

Kom op voor  
een propere buurt!
Het gemeentebestuur zet 
zich in tegen zwerfvuil 
en sluikstorten en 
organiseert in september 
verschillende acties. 
Iedereen kan hierbij 
helpen, want zwerfvuil is 
een zaak van ons allemaal. 

Extra controles
Zwerfvuil en sluikstorten kost de 
overheden handenvol geld dat nuttiger 
kan besteed worden. Ook de milieu-im-
pact is niet gering. Daarom organiseert 
Mooimakers samen met lokale overheden 
van 30 september tot 6 oktober de Week 
van de Handhaving. Tijdens deze periode 
zal de politie en de gemeentewacht extra 
controles houden op vervuilers. 

Hondenpoep,  
niet op de stoep!
Elke hondeneigenaar is veplicht om de 
poep van zijn hond op te ruimen, ook 
in de hondenweide. Jammer genoeg 
houdt niet iedereen zich aan de regels. 
In september zal de gemeentewacht 
extra controleren of hondeneigenaars 
hondenpoep opruimen en hondenpoep-
zakjes bij zich hebben. Verder worden er 
speciale vuilnisbakken voor hondenpoep 
geplaatst op 3 testlocaties: Warandepark, 
Heidestraat en Velodroomplein. 

De peuk, een ramp  
voor het milieu
Wist je dat één peuk 500 liter drinkwater 
kan vervuilen? Ondanks dat peuken 
klein zijn, zorgen ze voor heel wat 
opruimellende en milieuschade. 
We reiken rokers net als vorig jaar 
een alternatief aan: de hermetisch 
afsluitbare pocketasbakjes. Deze worden 
verdeeld door de gemeentewacht en 
kunnen op het gemeentehuis afgehaald 
worden, zolang de voorraad strekt. 

Word Mooimaker!
Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen 
een mooie buurt! Ruim zwerfvuil op 
in je straat of op je favoriete plaats. 
Het gemeentebestuur ondersteunt jou 
hierbij en voorziet grijpers, handschoe-
nen, fluovestjes en vuilniszakken. Elke 
deelnemer ontvangt een raamaffiche 
met krijtje en een leuk bedankje! Hoe 
deelnemen? Claim jouw buurt of route 
op www.mooimakers.be. Het materiaal 
vraag je aan via de Mooimakers claim of 
via milieu@liedekerke.be. Wij bezorgen 
jou het materiaal en maken de nodige 
afspraken over het ophalen van het ver-
zamelde zwerfvuil.

Meld sluikstort online 

Merkt u ergens sluikstort op? Meld 
dit dan via het online meldpunt op 
www.liedekerke.be/meldpunt.
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Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 

1 september en 31 oktober op www.behaagjetuin.be 

Behaag je tuin_samenaakoop_�yer.indd   1 18/05/2018   11:49:56

Loofbomen en knotwilgen
Een zomereik, winterlinde, boskers of 
zwarte els zullen prachtig staan in je 
tuin. Veldesdoorn is geschikt voor een 
kleine tuin en een zegen voor de bijen.  
Wilgen zijn ideaal voor een nattere 
bodem. 

Wilgenhut
Met bundels wilgentakken bouw je een 
levende groene speelhut of een scha-
duwrijk plekje. Een handleiding vertelt 
je stap voor stap hoe je hiervoor te werk 
gaat.

Nieuw in 2019: paardenheg 
Dit pakket vormt een ideale natuurlijke 
afsluiting voor je paardenweide. Eén 
paardenpakket bevat een mix van 30 
inheemse plantjes voor één of meer rijen 
met 3 planten per meter..  

Info en bestellen?
Alle informatie vind je op 
www.behaagjetuin.be. Bestel online 
tussen 1 september en 31 oktober. 
Het bestelde plantgoed wordt door de 
gemeentelijke loods midden december 
verdeeld. 

Wens je ondersteuning en advies? Stuur 
een mailtje naar leen@pajot-zenne.be of 
milieu@liedekerke.be.

Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 

1 september en 31 oktober op www.behaagjetuin.be 

Behaag je tuin_samenaakoop_�yer.indd   1 18/05/2018   11:49:56

\ Leve de tuin \
Haal meer uit je tuin. Tips op  
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin

Samenaankoop:  
behaag je tuin met 
streekeigen planten
85 % van de Vlaams-Brabanders heeft 
een tuin. Grote kans dus dat jij er ook één 
hebt. Dan is de samenaankoop ‘Behaag 
je tuin’ iets voor jou., want jouw tuin kan 
al een verschil maken voor natuur en 
klimaat. Maak van je tuin een fijne plek 
voor vogels, bijen en vlinders en geniet 
zelf ook volop van de bloesems en het 
fruit. 

Aanbod
Gemengde pakketten voor hagen, 
heggen, houtkanten en bosranden
Je kan kiezen uit gemengde pakketten 
van telkens 30 streekeigen planten: een 
doornloze haag, doornige haag, bloesem-
heg, bijenheg, houtkanten voor verschil-
lende bodems, een bosrandpakket of 
een vogelbosje. Met een gemengde haag 
trek je meer dieren aan en vergroot je de 
natuurwaarde van je tuin.
 
Hoogstamfruitbomen 
In het aanbod vind je tientallen oude 
variëteiten die zeer lekker smaken: 
appel, peer, kers, kriek, pruim, okkernoot, 
kweepeer, mispel en moerbei. 
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Dit evenement is gratis, open voor 
iedereen en makkelijk toegankelijk. 
Inschrijven is niet nodig.
Vragen of extra toelichting: 
jakob@endeavours.eu of telefonisch op 
het nummer 0483 40 31 23.

Meer info:  
www.vlaamsbrabant.be/
projectpajottenland

Nieuwe ledlampen 
in Mobilaswijk  
in samenwerking 
met inwoners
De gemeente Liedekerke heeft beslist om 
zuinigere straatverlichting te voorzien in 
de Mobilaswijk. Hiervoor gaat ze in zee 
met de energiecoöperatie Pajopower. Alle 
inwoners van Liedekerke kunnen mee 
investeren en krijgen hiervoor een finan-
cieel rendement. Ledstraatlampen hebben 
een esthetische armatuur en verbruiken 
minder energie. Ze vallen minder op in 
het straatbeeld en verlichten gelijkmatig 
de omgeving. Het aangename witte licht 
verhoogt het veiligheidsgevoel in de buurt 
en voldoet aan de nieuwe voorschriften. 
Tussen 23 uur en 6 uur worden de lampen 
tot 50 % gedimd. In totaal gaat het om 60 
ledlampen en een investering van 26 000 
euro, die Pajopower en het gemeentebe-
stuur Liedekerke op zich neemt.

Strategisch 
project Opgewekt 
Pajottenland
De provincie Vlaams-Brabant, het 
Regionaal Landschap Pajottenland 
& Zennevallei, Pajopower vzw en tien 
Pajotse gemeenten (Bever, Galmaarden, 
Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, 
Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en 
Liedekerke) slaan de handen in elkaar 
en werken de komende drie jaar aan 
een strategisch project dat de naam 
‘Opgewekt Pajottenland’ meekreeg. Dit 
project heeft als doel een gedragen 
ruimtelijke visie op hernieuwbare 
energie te creëren en inspiratie te bieden 
voor enkele concrete projecten waarbij 
eveneens ingezet wordt op verbetering 
van de leefbaarheid in de dorpen en 
het versterken van de open ruimte door 
landschapszorg. Het strategisch project 
‘Opgewekt Pajottenland’ is een project 
voor en door de (opgewekte) Pajotten!

Denk mee over hernieuwbare energie 
tijdens het publieksmoment!
Bekijk het Pajotse landschap door een 
duurzame bril en denk mee over de 
plaats van hernieuwbare energie in het 
Pajottenland. We nodigen iedereen uit op 
woensdag 18 september vanaf 19.30 uur 
in de Pastorie van Vlezenbeek.

• Loop even binnen en bezoek de expo 
met de eerste resultaten van de land-
schapsstudie.

• Ontdek de uitdagingen waar het 
Pajottenland voor staat en bekijk 
mee de ambities voor een ‘Opgewekt 
Pajottenland’.

• Volg het open debat ‘Samenwerken voor 
een energieneutraal en klimaatbesten-
dig Pajottenland’ (start om 20.10 uur).
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Veilig naar school 
met gemachtigde 
opzichters
Veel kinderen komen te voet of met de 
fiets naar school. Toch kiezen ouders 
ook heel vaak voor de auto omdat ze 
de schoolomgeving niet verkeersveilig 
genoeg vinden. Zo wordt de schoolom-
geving nog onveiliger. Het gevolg is dat 
steeds meer kinderen met de wagen 
worden gebracht. Een vicieuze cirkel...
Gemachtigde opzichters zorgen ervoor 
dat de schoolomgeving veel veiliger 
wordt voor kinderen. Ze helpen kinderen 
de straat over te steken en veilig de 
schoolpoort te bereiken. De provincie 
Vlaams-Brabant zoekt daarom voortdu-
rend kandidaat-gemachtigde opzichters.

Wil je gemachtigd opzichter 
worden?
Dan volg je dit opleidingstraject: the-
orieopleiding (door PIVO) van 3 uur, 
praktijkcursus van een halve dag in het 
reële verkeer (door de lokale politie) en 
een officiële aanstelling door de burge-
meester van de gemeente waar je als 
gemachtigd opzichter zal optreden. 

Heb je de opleiding tijdens de provin-
ciale campagne gevolgd? Dan krijg je 
bovendien eenmalig een uitrusting 
(armband, fluohesje en stopbordje) van 
de provincie Vlaams-Brabant. 
Kandidaten kunnen tot 1 oktober 2019 
inschrijven via www.vlaamsbrabant.be/
gemachtigdeopzichters.

Pajopower bestaat uit burgers uit het 
Pajottenland en Zennevallei, die samen 
duurzame energieprojecten uitwerken 
in de regio. De coöperatie bestaat vijf jaar 
en plaatste onder andere 450 ledlampen 
langs invalswegen in Halle. Pajopower is 
eveneens meegestapt in het duurzame 
scholenproject waarbij zonnepanelen 
schoolgebouwen van de nodige energie 
voorzien. Ook plaatste ze zonne-instal-
laties op gemeentelijke gebouwen in 
Tervuren.  

De coöperatie kan rekenen op de steun 
van meer dan 200 vennoten, waardoor 
ze de hernieuwbare energieprojecten 
kan uitwerken en financieren. Voor het 
werkjaar 2018 keerde Pajopower een 
dividend van 2 % uit. 

Investeren via burgers is niet nieuw. 
In Europa schat men het aantal echte 
energiecoöperaties op meer dan 1500. 
Deze vertegenwoordigen 1 000 000 
vennoten. In ons land is Ecopower de 
grootste met meer dan 50.000 vennoten. 
Wie als burger mee investeert in 
lokale duurzame energieprojecten, kan 
rekenen op een financieel rendement en 
heeft inspraak in de projecten. Met ieder 
nieuw project worden we iets minder 
afhankelijk van de multinationale 
energiereuzen en nemen we onze ener-
gievoorziening meer in eigen handen, 
zodat de opbrengsten in de regio blijven 
en niet wegvloeien naar het buitenland. 
Bovendien is er nood aan hernieuwbare 
energieprojecten in de strijd tegen de 
klimaatcrisis. Niet alleen de productie 
ervan is belangrijk, ook op energiebe-
sparing moet ingezet worden. Dit past 
volledig in het Burgemeestersconvenant 
dat de gemeente Liedekerke mee onder-
tekende in 2014, samen met 56 andere 
Vlaams-Brabantse gemeentes. 

Op 15 september organiseert Pajopower 
een infomoment in de Mobilaswijk.

Meer info:  
www.liedekerke.be/
adopteerjouwstraatlamp.
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24/24 tot uw dienst 
met het thuisloket
Een subsidie of attest aanvragen, een 
aangifte doen of een kandidatuur voor 
vrijwilligerswerk indienen? Dit kan ook 
zonder verplaatsing naar het gemeen-
tehuis!

Dankzij het thuisloket krijg je 
jouw formulieren zomaar binnen 
in je mailbox. Probeer het nu 
www.liedekerke.be/thuisloket!

Evenementenloket
Organiseer je een evenement in 
Liedekerke? 
Heb je vergunningen, toelatingen, 
logistieke hulp of advies nodig van het 
gemeentebestuur? Vul het formulier in 
via ons digitaal evenementenloket.
Opgelet: minstens 3 maanden voor 
jouw evenement invullen!!!
www.liedekerke.be/vrije-tijd/
evenement-organiseren

ADiL zet koers
ADiL legde de eerste steen voor een 
samenwerking en uitwisseling rond 
integratie binnen de gemeenten 
Affligem, Denderleeuw en Liedekerke. 
Vanaf januari zet iedere gemeente 
zijn eigen koers verder. Kom ADiL mee 
uitzwaaien op ons kleurrijk netwerk-
moment met een hapje en een drankje 
en bepaal mee welke weg we willen 
uitgaan.

In deze buurt ontmoeten we elkaar

ADiL zet koers!

Kom netwerken 
met ADiL

UITNODIGING

Deuren open vanaf 18.30 uurDinsdag 24 september 2019
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Opendeurdag 
Academie 
Beeldende en 
Audiovisuele  
Kunsten
Op zaterdag 6 oktober 
nodigen we je uit om 
kennis te maken met de 
verschillende ateliers.  
De deuren staan voor je 
open!

Opendeurdag ABAK

Zaterdag 6 oktober van 10u tot 17u
Opperstraat 33 in Liedekerke
www.liedekerke.be/ABAK
053 64 55 97

Kinderen van 6 en 7 jaar volgen er de 
1ste graad. Van 8 tot 11 jaar starten ze 
in de 2de graad. Wandel even rond in 
de lessen beeldende vorming waar 
kinderen tekenen, schilderen, boetseren, 
bouwen, drukken, collages maken, …

Jongeren van 12 tot 17 jaar starten in de 
3de graad waar de artistieke disciplines 
worden uitgediept. 

In de 3de graad volwassenen volgen 
leerlingen een algemene opleiding 
beeldende vorming: tekenen, schilderen, 
beeldhouwen, keramiek, …

Volwassenen kunnen ook terecht in 
de 4e graad tekenkunst, schilder-
kunst, modeltekenen of keramiek. 
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst kan 
je in Ninove volgen, net als kant en 
textiel. 

Kom de sfeer opsnuiven in onze 
ateliers, praat met de enthousiaste 
leerkrachten en voel het kriebelen. Let 
wel: inschrijven voor volgend schooljaar 
2019-2020 kan nog tot 30 september!
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We trappen de Week van het Bos af 
op 13 oktober: een week vol natuur- 
en spelplezier! Buiten spelen en op 
avontuur gaan in de natuur maakt 
ons immers gezonder én creatiever. 
Hou zeker de gemeentelijke website en 
Facebookpagina in het oog voor meer 
info over leuke activiteiten in het bos!
De gemeenten Liedekerke en Ternat 
organiseren ook voor de lagere scholen 
weer verschillende toffe en leerrijke 
activiteiten zoals wandelingen, vleer-
muizennestkastjes bouwen, sport- en 
klimparcours, woonwagenverhalen en 
creatieve workshops. Misschien kom je 
tijdens een wandeling wel een creatie 
van jouw kids tegen! 

Verken Liedekerke- en 
Hertigembos
Het Liedekerke- en Hertigembos zijn 
samen 200 hectare groot. Natuur lief-
hebbers kunnen het mooie bosgebied 
verkennen via verschillende wandel-
paden en genieten van de rust. Op 
www.routeyou.com vind je verschillende 
wandelingen die je kan volgen. Ook 
minder mobiele mensen kunnen hier 
volop genieten dankzij het verharde pad. 
De uitgebreide speelfaciliteiten zullen 
jonge deugnieten dan weer verrassen. 
Honden kunnen ravotten en vrij 
rondlopen in de hondenzone. En met de 
picknickweide erbij zijn alle ingre diënten 
aanwezig voor een heerlijk dagje uit. Wie 
weet zie je wel enkele bijzondere dieren 
zoals de kamsalamander, de wespendief, 
de hazelworm of enkele mooie reetjes.
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\ Tip \
De parking aan de ingang van 
Liedekerkebos langs de Ed. Schelf-
houtstraat kan soms heel druk zijn!
Geraak je er niet te voet? Overweeg 
zeker een alternatief!
• Kom met de fiets! Dat bespaart je 

benzinekosten en helpt je te ont-
spannen! 

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

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

DOSSIER
Week van het Bos! 
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Natuurgids  
Lucia De Backer 
stelt educatieve 
wandeling 
voor…

Er was eens… een jonkvrouw Lucia 
die een cursus natuurgids volgde bij 
de afdeling Affligem-Liedekerke van 
Natuurpunt. In haar eerste jaar leerde 
ze van alles over planten, dieren, 
landschapsstudie en natuurbeheer. 
Ze maakte ook vrienden, Tijl De Bast 
en Peggy Piret, die samen met haar 
naar de les gingen. Maar toen vroeg de 
(niet zo boze) begeleider plots om een 
innovatief eindproject te maken rond 
een natuurgebied, voor een specifieke 
doelgroep! Lucia bedacht een verhaal 
en stippelde een educatieve wandeling 
uit. Haar vrienden vonden dit zo’n tof 
idee dat ze zich bij haar aansloten en 
samen het project op poten zetten. En 
Knot, de Palitsekoning, leefde nog lang 
en gelukkig! Of toch niet… ?

Hoe is dit project tot stand gekomen?
Lucia: Eigenlijk kwam het idee van mij. 
Ik woon in Liedekerke vlakbij de vallei 
van de Palitsebeek. Het is een prachtig 
natuurgebied met onzichtbare bronnetjes 
en poelen waar amfibieën in leven. Onze 
begeleider, Erik De Block, is er trouwens 
natuurgids. Medecursist Tijl woont in 
Ternat en Peggy in Roosdaal, het was dus 
voor iedereen in de buurt. Het idee was 
een belevingswandeling voor kinderen 
uit te stippelen waaruit ze ook informatie 
over de natuur zouden halen.

En toen zag Knot het licht?
Lucia: Inderdaad. Het verhaal van Knot 
heb ik zelf geschreven en de illustraties 
zijn van de hand van mijn collega Sien 
Berghmans. De bedoeling is dat het 
boekje thuis of in de klas voorgelezen 
wordt zodat kinderen Knot leren kennen 
en zo enthousiast gemaakt worden voor 
de wandeling.

En wie is Knot?
Lucia: Knot is een koning die in een van 
de knotwilgen woont die de Vallei van 
de Palitsebeek rijk is. Hij vertelt wat er 
zoal groeit en leeft in zijn omgeving. 
Ook Ekster woont in zijn buurt. Zij neemt 
voortdurend dingen die ze vindt mee 
naar haar nest. Op een dag raakt Ekster 
echter gewond door een stuk zwerfvuil. 
Daar wordt Knot triest van en hij roept 
iedereen dan ook op om zorg te dragen 
voor de natuur.

Een niet mis te verstane boodschap…
Tijl: Het is vooral een wandeling waarbij 
kennis, doen en beleven centraal staan, 
maar uiteraard ook het even stilstaan 
bij en leren waarderen van de natuur. 
Zo vragen we bijvoorbeeld om ook wat 
niet thuishoort in de natuur, terug mee 
te nemen. Er zit dus inderdaad wel een 
boodschap achter om de natuur mooi 
achter te laten.
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De wandeling richt zich zowel tot 
scholen als naar ouders?
Lucia: Dat klopt. In de rugzakjes voor de 
scholen ligt de focus op de zintuigen: 
ruiken, voelen, zien en horen en heeft 
elk zintuig een eigen rugzakje. De 
smaakzin kan er ook in verwerkt 
worden door bijvoorbeeld op het einde 
van de wandeling een picknick te 
houden. In de rugzakjes voor gezinnen 
zijn alle zintuigen vertegenwoordigd, 
maar zitten er ook doe-activiteiten 
aan vast. Deze kunnen gelijk waar en 
wanneer tijdens de wandeling uitge-
voerd worden. Daarnaast zit er ook een 
handige insectengids in met een doek 
en vergrootglas. Op het doek kunnen 
insecten verzameld worden, die vervol-
gens met het vergrootglas van dichtbij 
bekeken kunnen worden.

Jullie geven binnenkort ook een 
voorproefje van de wandeling?
Peggy: Op 20 oktober organiseren we 
een eenmalige (ingekorte) gezinswan-
deling met gids, waarbij we afsluiten 
met een drankje en natuurvertellingen. 
Het is de bedoeling dat de mensen die 
dag de smaak te pakken krijgen om 
de wandeling individueel (opnieuw) te 
maken. De wandeling is zo’n 3,4 km lang, 
maar je bent toch al snel 2 uur onderweg 
als je ook de opdrachten erbij neemt. Na 
20 oktober zullen ouders dan terecht-
kunnen in de bibliotheek van Liedekerke 
om de rugzakjes uit te lenen.  

Deze zijn te herkennen aan de opdruk van 
koning Knot door Saartje Antoons. De start 
van de wandeling is aan de Slochtestraat 
ter hoogte van nummer 16. Er zal nog een 
bord geplaatst worden met de afbeelding 
van koning Knot en een plan van de 
wandeling. Doorheen het natuurgebied 
zullen er ook herkenbare bewegwijzering 
komen met houten paaltjes waarop de 
beeltenis van Knot te zien zal zijn.

Opgelet, door de aanwezigheid van 
paaltjes kunnen rolstoelgebruikers 
zich geen toegang verschaffen tot de 
wandeling. Een buggy kan wel over de 
paaltjes getild worden. 

Voor gevorderde wandelaars: de 
wandeling maakt deel uit van de 
Tweedorpenwandeling, die in totaal 
8km bedraagt.

Gezinswandeling Knot De Palitsekoning 
Zondag 20.10.2019 // 10.00 - 12.00 uur 
Afspraak ter hoogte van Slochtestraat 16  
Gratis, vooraf inschrijven is een must. 
Inschrijven kan via uit@liedekerke.be  
of aan de UiT-balie in  
het vrijetijdshuis.

 \  Lucia De Backer \

 \ Natuurgids in opleiding \
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Op stap in  
Liedekerke…
Wil je de prachtige groene 
omgeving rond Liedekerke 
bewonderen? Op gebied 
van recreatie hebben 
we heel wat troeven in 
Liedekerke!

De Lus rond Liedekerke
Deze route loodst je doorheen de blauw-
groene gordel rond Liedekerke. Tijdens 
deze 15 kilometer lange wandeling ontdek 
je heel wat interessante plekjes zoals 
de vallei van de Palitsebeek, de groene 
zone rond de Aldriezen, Liedekerke- en 
Hertigembos, natuurgebied De Valier, de 
Dendervallei en het natuurgebied rond 
de Dommelingen. De wandeling start aan 
het sportcentrum en kan men in beide 
richtingen volgen.

Tweedorpenwandeling
De Tweedorpenwandeling is een beweg-
wijzerde wandeltocht van 8 km die 
de mooiste plekjes van Liedekerke en 
Roosdaal aandoet. Over en langsheen 
de vallei van de Palitsebeek, langs de 
prachtige vergezichten vanop de Aldriezen, 
de Pamelse Meersen en de Keirekenslos. 
En langsheen de Dommelingen naar het 
Pastoriepark. Starten doen we opnieuw 
aan het sportcentrum.

Wandelzoektocht  
Cultuur en Natuur
Deze wandeling werd uitgestippeld door 
Curieus Liedekerke en is niet bewegwij-
zerd. Je kan wel een plannetje downloaden 
met wegbeschrijving op de website onder 
vrije tijd - spel en recreatie. De wandeling 
start aan het gemeenteplein en loodst je in 
een 8 kilometer lange tocht aan de hand 
van enkele interessante vragen langsheen 
de interessantste plekjes van Liedekerke. 
Je ontdekt er alle verborgen plekjes en 
erfgoed in de dorpskern en groene rand 
van Liedekerke. Vertrekken doe je aan 
het gemeenteplein in Liedekerke. De 
wandeling loopt over de weg, betonwegen 
en veldwegen, aangepast schoeisel is dan 
ook aangewezen.

Likerts kasjkespad
Toegegeven, veel groen zal je op deze 
wandeling niet tegenkomen, maar ze 
neemt je wel mee terug in de geschie-
denis van onze gemeente. Zo liggen 
aan beide kanten van de Opperstraat 
in Liedekerke nog meer dan 10 “oude” 
zijwegen, ook wel “kasjkes” genoemd, die 
samen een langgerekt dambordpatroon 
vormen van genummerde straatjes. 
De meeste zijwegen zijn nog goed te 
herkennen. Langs de smalle paden die 
amper breder zijn dan een voetweg, liggen 
naast elkaar de kleine huizen, hokken, 
hofjes en koeren van vroegere families 
die uit armoede hun erf opdeelden tot 
iedereen een woonst had. Tussen de 
huizen ligt hier en daar een oude gemeen-
schappelijke waterput. Bewandel en 
ontdek zelf de Likertse kasjkes.
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Of met de fiets…
Voor de liefhebbers van de fiets is 
Liedekerke een ideale uitvalsbasis 
om een tochtje aan te vatten langs 
het fietsknooppuntennetwerk van 
de provincie Vlaams-Brabant. Via de 
website www.fietsnet.be kan je zelf je 
route samenstellen. Je hoeft enkel nog 
de nummertjes te volgen en klaar…

Wie het liever iets groener en avontuur-
lijker heeft, kan natuurlijk ook de 31 km 
lange Tingelroute mountainbiken. Deze 
route sluit aan op het netwerk van het 
Pajottenland en is in totaal goed voor 
maar liefst 323 kilometer mountain-
bikeplezier. Start en aankomst aan het 
sportcentrum.  

Tot slot…
Lopen in Liedekerkebos is een echte 
verademing op een van de 100 % 
natuurlopen van Sport Vlaanderen. Er 
zijn 2 lussen uitgepijld, eentje van 6 en 4 
kilometer. Puur genieten… Starten kan je 
aan de ingang van het bos in Liedekerke 
of Ternat.

Meer info 
https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/
spel-recreatie/wandelen-en-fietsen.

Het Steunpunt Bos 
staat voor je klaar! 
Ben jij in het bezit van bos of wil je 
graag een stuk bos aanleggen? Het 
Steunpunt Bos helpt je graag volledig 
gratis op weg met al jouw vragen rond:
• een vrijblijvend verkennend terrein-

bezoek; 
• vragen over en hulp bij administra-

tieve aspecten zoals kapmachtigin-
gen, subsidies, wetgeving, … ;

• advies en ondersteuning;
• beheer van je bos en/of opmaak van 

een natuurbeheerplan;
• aankoop en verkoop van hout en 

beplanting;
• planning en uitvoering van bosbe-

heerwerken;
• uitbreiding van een bestaand bos;
• aanplant van een nieuw bos.

Dit steunpunt ondersteunt alle bosei-
genaars (kleine, grote, particulieren, 
overheden, …). De bosmedewerkers 
doen dat volgens jouw wensen én met 
aandacht voor het economische, ecologi-
sche en sociale aspect. 

Meer info
www.vlaamsbrabant.be/steunpuntbos
Maarten Decoene - 0476 91 03 94 of 
maarten.decoene@vlaamsbrabant.be
Bram De Lameillieure  - 02 452 60 45 of 
bram@pajot-zenne.be
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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.  

Op donderdag 27 juni 2019 vond er een 
tweede infovergadering plaats voor de 
aangelanden waarbij de werken werden 
toegelicht. 

De werken zijn gestart begin september 
2019. De uitvoeringstermijn is voorzien 
op 180 werkdagen. De werken worden 
uitgevoerd in 6 fasen:

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
 ⤷ Uitvoeringstermijn: 12 werkweken 
(eind november) 

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

Fase 1 en starten begin oktober  
• Aanleg riolering vanaf aansluiting 

met Affligemsestraat tot de aanslui-
ting met de Rozenlaan

• Afwerking van de bovenbouw van 
rijweg, fiets- en voetpad op uitzonde-
ring van de afwerkingslaag van het 
asfalt van de rijweg

 ⤷ Uitvoeringstermijn: 9 werkweken 
(eind november zoals Fase 1)

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

sluitingen
• 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 

 ⤷ Uitvoeringstermijn: 13 werkweken 
(begin december tot 2de helft maart 
2020) 

Fase 4: Resedalaan
• Aanleg van rioleringen en huisaan-

sluitingen
• Volledige afwerking van de 

bovenbouw voor zowel voetpaden 
als rijweg, op uitzondering van de 
afwerkingslaag van het asfalt voor de 
rijweg

 ⤷ Uitvoeringstermijn: 15 werkweken 
(2de helft maart tot juli 2020)

Fase 5: Rozenlaan vanaf Resedalaan 
tot aansluiting met fietsverbinding 
richting Laan I 
• Zelfde principe als vorige fases met 

aanleg van riolering en aanslui-
tend de volledige afwerking van de 
bovenbouw

• In deze fase ook aanleg afwerkings-
laag asfalt langs Resedalaan

 ⤷ Uitvoeringstermijn: 14 werkweken 
(augustus tot november 2020)

 ⤷ Tijdens deze fase zullen ook tijdelijke 
verkeerslichten geplaatst worden 
langsheen de fietsverbinding

Fase 6: Groenaanleg en afwerking 
parkings
• 2-tal werkweken (eind november 

2020) voor groenaanleg
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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 zeer 
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 steenslagfundering. De opbraak 
van de rijweg mag slechts 50 tot 100m 
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 maximale doorgang 
mogelijk.

Omleiding tijdens uitvoering der werken
Fase 1 (aanleg fietsverbinding Laan I)
• Geen omleiding voorzien.
Fase 2 (werken langs Muilenstraat)
• Aanbrengen van tijdelijke markerin-

gen t.h.v. Affligemsestraat
• Omleiding plaatselijk verkeer 

te voorzien via Nieuwbaan, 
Sluisvijverstraat, Stationsstraat en 
Affligemsestraat

• Tijdelijke verbinding maken met 
Muilenstraat vanaf Rozenlaan

Fase 3 (Rozenlaan tussen Muilenstraat 
en Resedalaan)
• Tijdelijke werfweg naast de werkzone 

tussen Muilenstraat en Resadalaan
Fase 4 (werken langs Resedalaan)
• Tijdelijke ontsluitingsweg te voorzien 

t.h.v. Resedalaan
Fase 5 (werken tot einde Rozenlaan)
• Fietsverbinding richting Laan I als 

tijdelijke ontsluitingsweg/verkeers-
lichten

In de volgende editie van #1770 
volgt er meer informatie omtrent de 
contactpersonen voor deze werken en de 
wekelijkse werfvergaderingen.

Afkoppeling Monnikveld
De nieuwe gracht is ontworpen achter 
de woningen van de Begonialaan met 
huisnummers 34 tot 64 tot ongeveer 
ter hoogte van de begraafplaats 
Kruisbeekveld. Met de nieuwe gracht 
wil Aquafin het afspoelend hemelwater 
van de velden achter Monnikveld 
afkoppelen van het rioleringsstelsel 
en wateroverlast in de Begonialaan 
voorkomen. Aquafin is er in geslaagd om 
een mondeling akkoord voor de aankoop 
van de resterende, noodzakelijke 
gronden te verkrijgen.

Nieuwe gracht in de 
Zilverberkenlaan
In de Zilverberkenlaan moet een gracht 
worden aangelegd voor de afvoer van 
het hemelwater. Voor de realisatie 
van deze gracht zijn een zevental 
grondinnemingen noodzakelijk. De 
onderhandelingen hiervoor met de 
grondeigenaars zijn nog steeds lopende. 
Ook de rijweg van de Zilverberkenlaan 
wordt vernieuwd. De gemeenteraad 
keurde in november 2017 het bestek 
van de werken goed. De uitvoering 
van de werken ter hoogte van de 
Zilverberkenlaan is samen met de 
werken op grondgebied Roosdaal 
voorzien in 2019.

Zijwegen Opperstraat
De werken aan Zijwegen 6, 8, 10 en 12 
zijn volledig afgerond. 
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De ontmoeting
Hubert De Neys, de laatste der
bierhandelaren in Liedekerke

Ooit waren ze met dertien…
Authentieke Liedekerke-
naren kennen zonder 
twijfel bier- en wijnhandel 
De Neys – Asselman in de 
Opperstraat. Dat kan ook 
moeilijk anders, de zaak 
is er al gevestigd sinds 
1920. En dat betekent een 
honderdjarig jubileum in 
2020. Tijd dus om samen 
met Hubert terug te kijken 
naar het verleden, even 
stil te staan bij het heden, 
maar ook een blik te 
werpen op de toekomst…

Het waren Huberts grootouders, 
Bernardus Guldemont en Maria Van Der 
Plas, die in 1920 het gebouw “Den Ouden 
Tassel” aan de Diepestraat (intussen 
Opperstraat) kochten, waarna Bernardus 
zich voornamelijk bezig hield met de 
Liedekerkenaren bekend te maken 
met Ginder-Ale (dat hij overigens met 
paard en kar aan de man bracht, ook ver 
buiten Liedekerke). Het gebouw was vóór 
1920 een muziek- en cultuurzaal avant 
la lettre geweest, waar toneelstukken 
plaatsvonden en muziek werd gemaakt. 
De zoldering, die nog steeds in oorspron-
kelijke staat is, is hier overigens een 
overblijfsel van.

Na de dood van Bernardus zette zijn 
dochter Gabrielle en haar echtgenoot 
Arthur De Neys in 1945 de bierhandel 
verder en pasten zich aan de naoorlogse 
situatie aan: particuliere klanten werden 
voortaan thuis bediend, het vervoer 
werd moderner en het drankengamma 
werd uitgebreid. Helaas stierf Arthur in 
1967 reeds op 49-jarige leeftijd. Van zijn 
vijf kinderen was Hubert de oudste en 
hoewel hij nog op school zat, besliste hij 
toch om de zaak van zijn ouders over te 
nemen. De rest is geschiedenis…

Weinig mensen weten dat je eigenlijk 
een opleiding tot brouwer hebt genoten.
Dat klopt en ondertussen heb ik ook 
vier bieren op de markt gebracht: 
Oud Tassels, ter ere van ons 90-jarig 
bestaan, Berrevoesj als eerbetoon aan de 
gemeente Liedekerke, Kleine Payott en 
het Jubileumbier, naar aanleiding van 
het 100-jarig bestaan van de zaak. Ik werk 
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voor deze bieren samen met brouwerij 
Boelens uit Belsele en Den Triest uit 
Kapelle-op-den-Bos. Daarnaast heb ik ook 
de hand in drie andere bieren: Hoptimist, 
Hubert Witbier en Biobier Tripel Bos, maar 
die heb ik niet alleen gebrouwen.

Naast bier maak je ook nog andere 
ambachtelijke producten…
Inderdaad. Zo is er Oud Tassels kaas, een 
lichtpikante halfharde, volle boeren-
kaas met een zachtromige toon. De Oud 
Tassels Kaas wordt bereid uit dagverse 
gepasteuriseerde koemelk, maar wordt 
gewassen met Oud Tassels in plaats 
van met water, zodat hij de smaak van 
het bier opneemt. Daarnaast hebben 
we Confi-Payott, een confituur op basis 
van het Kleine Payott bier, likeurpra-
lines Amer Labiau en ten slotte een 
Limoncello die de naam “Allegro ma non 
troppo” kreeg, wat zoveel betekent als 
“Vooruit, maar niet te snel”.

Zowel in de naam van het gebouw als in 
een van jouw bieren en kaas zit de naam 
Tassel, waar komt die vandaan?
Een Tassel is eigenlijk een tak van de 
stamboom van de familie Asselman. 
Een deel van de familie Asselman wordt 
dus Tassels genoemd. 

Je staat ondertussen al meer dan 52 jaar 
in de zaak. Zijn lokale bierhandels nog 
in trek bij particulieren?
De klant keert steeds makkelijker de 
kleinhandelaar de rug toe. De lokale 
handelaar heeft het niet makkelijk om op 
te boksen tegen webshops. We zijn in een 
tijdperk beland waarin de klant steeds 
meer kanalen heeft om een product te 
kopen, vaak tegen een lagere prijs en ten 
koste van de kwaliteit en de expertise van 
de vakman. Webwinkels hebben geen 
winkel nodig, geen stock of personeel, ze 
werken met robots in opslagplaatsen en 
dit tot ver in het buitenland. Ze zijn ook 
24/24 bereikbaar en worden alsmaar 
sterker en groter. Toch blijf ik geloven 
in de overlevingskansen van de lokale 
handelaar die kennis en service biedt.

Door op een andere manier handel te 
gaan drijven?
Aandacht voor klanten- en goederen-
verkeer, een klantvriendelijk en toegan-
kelijk centrum zijn belangrijke factoren 
voor lokale handelaars. In dit digitale 
tijdperk zal door de overheid moeten 
geïnvesteerd worden in een functionele 
infrastructuur die het winkelen voor 
klanten makkelijker maakt.

Sinds 1974 stond je echtgenote, Frieda 
Asselman, mee in de zaak. Ook zij stond 
mee in voor een goede klantenservice.
Frieda bezat een enorme creativiteit die 
ze gebruikte om prachtige verpakkingen 
te maken. Steeds opnieuw toverde zij 
verpakkingen uit haar mouw die tot op 
heden nergens hun gelijke kennen. Na 
haar overlijden in 2004 hebben we haar 
verpakkingsthema verdergezet onder de 
noemer “A Tribute to Frieda”. 

Is er ook opvolging voor de zaak?
Neen, die is er niet, maar ik ga door 
tot aan mijn dood. Ik heb twee zonen: 
Wim is professor aan de Sorbonne en 
werkt momenteel als hoofd van de 
afdeling psychologie. Zijn vriendin 
is licenciaat pedagogie aan de Sint-
Lievenshogeschool in Aalst. Samen 
hebben ze een zoontje Wies. Mijn andere 
zoon Rik is machinist-eerste klasse-in-
structeur en zijn vriendin is hoofd van 
de afdeling marketing bij de KBC. 

We wensen jou in ieder geval nog vele 
gezonde jaren toe!
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De Boerderij is een project van De Loods vzw.  
Wij stellen meer dan 120 mensen tewerk die 
elders moeilijk aan een job geraken.

Er is ook een afhaalpunt in Liedekerkewekelijks vers geoogste

BIOLOGISCHE  
GROENTEN & FRUIT 
 
Geniet wekelijks van je portie gezonde 
seizoensproducten. Kies voor een biologisch  
groente- en of fruitpakket. 
 

BESTEL NU : boerderij@deloodsvzw.be – 053 77 65 72

BEZOEK : www.deloodsvzw.be



Welkom in 
Liedekerke
We spreken af met het 
gezin Osondu, dat onlangs 
in Liedekerke kwamen 
wonen, in het Pastoriepark 
in Liedekerke.

Welkom Margaret, je woont nu 2 
maanden in onze gemeente. Waar kom 
je vandaan en waarom koos je voor 
Liedekerke?
Ik ben 2 maanden geleden toegekomen 
in Liedekerke vanuit Nigeria. Ik ben mijn 
man achterna gekomen samen met mijn 
dochter Emmanuella. Mijn man Elias 
kwam 15 jaar geleden naar België om te 
studeren, en ondertussen heeft hij hier 
een netwerk opgebouwd. We kozen voor 
Liedekerke voor de rust en het veilige 
gevoel dat de gemeente ons geeft.

Wat was je eerste indruk van Liedekerke?
Mijn eerste kennismaking met de 
gemeente was met de dienst bevolking 
en Julie, een toeleider van de vzw PIN. Ik 
kreeg info over de Nederlandse lessen, de 
scholen in Liedekerke voor Emmanuella, 
en over het vrijetijdsaanbod. Mijn eerste 
doel is de Nederlandse taal  onder de knie 
krijgen. Vandaar dat één van onze eerste 
uitstappen naar de bibliotheek  
van Liedekerke was. 

We waren aangenaam verrast door de 
vriendelijkheid van de medewerkers. We 
kregen onmiddellijk alle informatie over 
de zomerschool en de vakantiekampen 
voor onze dochter en over de praatgroep 
en het taalpunt Nederlands voor mij.
We vinden Liedekerke ook een propere, 
rustige gemeente.

Heb je al een favoriete plek gespot in 
Liedekerke?
We komen heel vaak naar het park. 
Emmanuella kan er spelen en onder-
tussen rusten we uit op een bankje en 
proberen een babbeltje te slaan met de 
andere parkbezoekers.

Kan je voor mij even aanvullen?
Ik vind Liedekerke...
... een rustige, warme gemeente om in te 
wonen.

In Liedekerke zijn de mensen...
... vriendelijk!

Dit vraag ik me af over Liedekerke? 
Hoe groot is Liedekerke wel? 
We zochten dit even samen op en 
vonden al heel snel dat Liedekerke een 
oppervlakte heeft van 10.08km².

Dankjewel voor het gesprek, fijn dat we 
jou beter mochten leren kennen! 

 

De Boerderij is een project van De Loods vzw.  
Wij stellen meer dan 120 mensen tewerk die 
elders moeilijk aan een job geraken.

Er is ook een afhaalpunt in Liedekerkewekelijks vers geoogste

BIOLOGISCHE  
GROENTEN & FRUIT 
 
Geniet wekelijks van je portie gezonde 
seizoensproducten. Kies voor een biologisch  
groente- en of fruitpakket. 
 

BESTEL NU : boerderij@deloodsvzw.be – 053 77 65 72

BEZOEK : www.deloodsvzw.be

 \  Margaret, Emmanuella  

en Elias Osondu \
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De bevrijding 
van Liedekerke,  
3 september 1944

75 jaar geleden kwam er 
een einde aan de Tweede 
Wereldoorlog, zo ook 
in Liedekerke. Om dit 
te herinneren, citeren 
we de gebeurtenissen 
van die dag uit het boek 
van Maurits Bronselaer, 
‘Liedekerke, van vroeger 
tot nu.’

Na een bezetting van meer dan 4 jaar, 
“kwam op 3 september de bevrijding 
van het overgrote deel van België. Kort 
na de middag, kwamen er berichten 
van personen die beweerden de Engelse 
tanks te hebben zien voorbijrijden te 
Ninove, richting Aalst, en te Eizeringen, 

in de richting Asse en Brussel. De 
Duitsers blaasden de aftocht en de 
geallieerde legers rukten op in de rich-
tingen Brussel, Mechelen en Antwerpen. 
Vreugde en een zucht van verluchting 
doorzinderden de ganse bevolking van 
Midden-België, deels om de bevrijding 
van de Duitse bezetting, deels om de 
wijkende mogelijkheid van een in de 
lucht hangende frontstrijd, deels om het 
einde van het bombardementsgevaar. 
En dan kwam de roes van de bevrij-
dingsperiode…
De overgang van Duitse bezetting naar 
deze der geallieerden was zo plots 
gekomen dat de mensen zich die ver-
andering maar moeilijk konden reali-
seren. Iedereen was meer van mening 
dat er onvermijdelijk zou strijd geleverd 
worden tussen de aanrukkende Engelse 
en Amerikaanse legers en de Duitsers 
die nog steeds België bezetten. Doch één 
dag, die 3 september 1944, is voldoende 
geweest om heel Midden-België van 
Duitse soldaten te zuiveren.”

De bevrijding van Brussel, en vervol-
gens de rest van Midden-Vlaanderen,  
vond plaats op de avond van zondag 3 
september 1944, dankzij de komst van 
Britse troepen, geflankeerd door een 
Belgisch korps, en de Brigade Piron, 

 \  Op de motor, van links naar rechts:  

Willy Van Droogenbroeck, Adolf Van den Brande, 

Herman De Neys en Adolf Heymans.  

Vooraan: Magda Van den Brande, Irène  

Guldemont, Hedwig Van den Brande  

en Agnes Heymans. \
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bekend van hun deelname aan de 
landingen in Normandië. 

Op 4 september 1944 liet het college van 
burgemeester en schepenen volgende 
bekendmaking aanplakken:

Aan onze Dierbare Bevolking

Het College van Burgemeester en 
Schepenen, in functie en eer hersteld, 
door de Wettige Overheid, in naam der 
bevolking, dankt de Geallieerde Legers 
en Binnenlandsche Strijdkrachten, 
voor de zoo lang betrachte bevrijding. 
De overwinning mag en moet gevierd 
worden, doch waardig en kalm. Alle bui-
tensporigheden zullen gestraft worden. 
Het Bestuur en de bedienden staan ten 
dienste van de bevolking om haar te 
helpen waar het behoort; bijzonder voor 
de Ravitaillering wordt gezorgd. De leve-
ringsplicht moet op bevel der Militaire 
Overheid, onmiddellijk volbracht worden 
en dit in eersten rang voor de noodlij-
dende gezinnen onzer gemeente. Heil 
onze Verbondenen! Leve België!

Foto’s uit ‘Bevrijding 60 jaar geleden’, 
een publicatie van het Liedekerks 
Heemkundig Genootschap, 2004.

Ook in Liedekerke laten we de herden-
king aan de wereldoorlog niet zomaar 
voorbijgaan:

Maandag 11 november 2019 vindt de 
klassieke 11 novemberviering plaats 
in de voormiddag. En omstreeks 14.30 
uur verwelkomen we Rudi Vranckx 
in Liedekerke. Samen met Katarina 
Vermeulen, Wigbert, Charles Nagtzaam 
& Serge Feys brengt hij het muzikaal, 
aangrijpend oorlogsverhaal ‘Vriend of 
vijand’, doorspekt met Rudi’s persoon-
lijke getuigenissen en de muziek van 
Bram Vermeulen. Tickets kunnen gere-
serveerd worden via het vrijetijdhuis of 
liedekerke.be/vrije-tijd.

In 2020, 75 jaar na datum, herdenken 
we uitgebreid het einde van de tweede 
wereldoorlog. Met op 11 november, 
theater van eigen bodem, met verhalen 
over de Liedekerkse oud-strijders 
en gesneuvelden. In de komende 
maanden zullen we deze en andere 
herdenkingsinitiatieven zeker nog 
verder toelichten. Heb jij nog een 
verhaal of idee? Neem gerust  
contact via uit@liedekerke.be.

 \  Engelse soldaten te Liedekerke, met in het 

midden op de knie van de soldaat: Adolf Van den 

Brande, Vooraan in het midden, in de armen van 

een soldaat: Herman De Neys  

en Willy Van Droogenbroeck \
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\ Oproep \ 

Vrijwilligers  
dementie-
wandeling 2019

WZC Sint-Rafaël oraniseert naar aanlei-
ding van de Werelddag Dementie een 
wandeling met bewoners op donderdag 
19 september. De wandeling vertrekt 
in de namiddag (13.30 uur) van aan de 
beide residenties (Sint-Rafaël en Sara) 
naar het Pastoriepark in Liedekerke. Na 
aankomst volgt er een dans (flashmob) 
door de bewoners, een speech en drankje 
met versnapering (vanaf 14.30 uur). 

Sint-Rafaël is voor dit evenement nog op 
zoek naar enkele vrijwilligers om mee 
rolwagens te duwen vanuit de beide 
residenties naar het park.

Draag jij de ouderen van je gemeen-
te een warm hart toe en help je 
graag tijdens deze namiddag? Geef 
dan gerust een seintje aan Kirsten 
Fernandez-Suarez van Sint-Rafaël via 
mail op fernandezsuarezk@strafael.zkj.
be of telefonisch op 053 64 59 21.

Beste buur(t) 
zoekt buur(t)
ambassadeurs

Kletskabas voor petanque-
spelers Kruisbeekveld
Samenkomen voor een spelletje petanque 
doet ons ook de buurt(bewoners) beter 
leren kennen tijdens de daar gehouden 
buurtbabbel. Gilbert trok zijn stoutste 
schoenen aan en deed navraag of zij ook 
in aanmerking kwamen om een “kletska-
bas” te ontvangen, en dat kon.

In de week van 5 augustus werd deze 
geleverd en enkele dagen later werd er 
tijdens de pauze van hun dagelijkse 
partijtje koffie en fruitsap gedronken en 
speelde men een lekker koekje naar bin-
nen. Daarna werd met volle concentratie 
terug overgegaan tot de orde van de dag. 
De spelers van Kruisbeekveld willen 
langs deze weg de mensen bedanken 
van adil.

Wil jij ook een kletskabas ontvangen?  
Stuur een mailtje naar 
adil@liedekerke.be!
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Instaporkest ‘The Rising Stars’ 

   Afdeling van K.H. De Dendergalm Denderleeuw 
 

  ZOEKT 

beginnende muzikanten, jong en oud, 
die graag samen muziek willen spelen 

 
    JOU 

                  verwelkomen we graag op onze 

           OPEN REPETITIE     
              Zondag 22/9/2019 
             van 10u30 tot 12u 

 
           @ Foyer Den Breughel 

           Dorp Denderleeuw 
 

      of op de wekelijkse repetities elke zondag van 10u30 tot 12u 
 

info : harmoniemuziekschool@gmail.com    
 

Renovatiewerken  
zwembad Heuvelkouter 

De werken aan het zwembad vlotten goed. Er werd al een nieuw dampscherm 

aangebracht op het dak, het aangetaste beton en de tegels in kuip en kades 

werden verwijderd en een nieuwe chape met waterdichting werd aangebracht. 

In september komt er een nieuwe betegeling in kuip en kades en een nieuwe, 

energievriendelijker ledverlichting. Voorlopig zitten de werken nog steeds op 

schema om begin 2020 opnieuw open te kunnen gaan voor het publiek.
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Nederlands 
leren… de bib 
helpt je op weg!

Woon je pas in Liedekerke? Spreek 
je geen Nederlands of maar een beetje? 
Nederlands leren helpt je om je goed 
te voelen in Liedekerke. Je zal beter 
kunnen communiceren als je werk 
zoekt, naar de winkel gaat, een praatje 
maakt met de buren, tijdens het ouder-
contact op school, …

Dé manier om de Nederlandse taal te 
leren is een cursus Nederlands volgen.
In Liedekerke zijn twee scholen actief:
• Centrum voor Volwassenenonderwijs 

Merchtem-Ternat
• Centrum voor basiseducatie Halle-

Vilvoorde

Ook in de bibliotheek kan je terecht om 
Nederlands te leren en te oefenen! Wij 
zetten het bibliotheekaanbod graag voor 
jou ‘in the picture’!

Taalpunt Nederlands
Achteraan in de bibliotheek, links van 
het koffieapparaat, vind je het Taalpunt 
Nederlands. Je vindt er gratis materialen 
die je helpen om Nederlands te leren of 
om je taalkennis van het Nederlands uit 
te breiden. De collectie bestaat uit: 

• cursussen Nederlands voor beginners, 
halfgevorderden en gevorderden

• cursussen Nederlands met steuntalen
• aangepaste grammatica- & spellings-

boeken
• NT2-woordenboeken
• materialen voor spreek- & schrijfvaar-

digheid
• leesboekjes en infoboekjes in eenvou-

dige taal
• luisterboeken
• een krant (Wablieft) in eenvoudige taal

Thuis in Taal –  
voorlezen in de thuistaal
In de minibib vind je sinds één jaar 
anderstalige ‘Thuis in Taal-voorlees tassen’. 
Elke tas bevat een aantal voorleesboekjes 
in één van de 10 geselecteerde thuista-
len (Arabisch, Spaans, Turks, Russisch, 
Berbers, Pools, Portugees, Roemeens, 
Frans en Italiaans): enkele woordeloze 
prentenboeken, een liedjesboek, de dvd 
“Met een boekje op de schoot” en een meer-
talige brochure met tips over voorlezen. 
Het project ‘Thuis in Taal’ helpt je als 
anderstalige ouder bij het ontwikkelen 
van een taalrijke omgeving, ook in de 
thuistaal. Het biedt je de kans om in jouw 
eigen taal voor te lezen. Zo stimuleer je 
ook de Nederlandse taalverwerving van 
jouw kinderen.

NIEUWS32
Li

ed
ek

er
ke

 #
17

70



Praten en babbelen  
in de bib
Elke maandagvoormiddag
De bib is op maandagvoormiddag dé 
perfecte plek om de Nederlandse taal 
te oefenen en nieuwe mensen te leren 
kennen. Je leert van elkaar en deelt 
ervaringen. Elke maandagvoormiddag 
van 09.00 tot 11.00 uur in de bibliotheek, 
niet tijdens schoolvakanties. Vooraf 
inschrijven is niet nodig.

Elke eerste zaterdag van de maand
Wil je graag oefeningen maken, lessen 
inhalen, groepswerk of presentaties 
voorbereiden, informatie zoeken over 
Nederlands of gewoon deelnemen aan 
de conversatietafel? Welkom in het Open 
Leercentrum van het CVO (Centrum voor 
Avondonderwijs). We spreken af in de 
bibliotheek, van 10.00 tot 12.00 uur, niet 
tijdens schoolvakanties. Vooraf inschrij-
ven is niet nodig.

Nederlands oefenen op een 
bibliotheekcomputer
Heb je thuis geen computer of oefenma-
teriaal? In de bibliotheek kan je gratis 
1 uur per dag gebruik maken van een 
computer met internettoegang.

Op het internet vind je diverse websites 
waar je Nederlands kan oefenen. Zoek 
naar oefeningen van jouw leerniveau of 
vraag aan je leerkracht Nederlands tips 
om thuis zelf te oefenen.  Een overzicht 
van interessante websites: Nedbox, SNT, 
NT2-taalmenu, NT2-kennisnet, Margoo, 
Taalblad.

Lid worden  
van              

Dat is makkelijk en gaat snel!
Kom met je identiteitskaart naar 
de bibliotheekbalie, wij registreren 
je meteen als lid. Inschrijven is 
gratis en je kan meteen ook gratis 
(max. 15) materialen uitlenen.

Boekenstoet! 
Nieuw project!  
Doe jij mee?
Boekenstoet is een voorleesproject-
aan- huis voor anderstalige kinderen 
van 4 tot 9 jaar in samenwer-
king met de dienst Integratie, het 
Sociaal Huis en de lokale scholen. 
Vrijwilligers van de bibliotheek 
komen bij jou thuis voorlezen.  Zo 
ontdekken jouw kinderen hoe 
plezierig voorlezen kan zijn en 
genieten ze in hun vertrouwde 
omgeving van verhalen en boeken. 

De voorlezers komen 10x een uurtje 
bij je kindje(s) thuis voorlezen 
tussen januari 2020 en mei 2020.  In 
juni organiseren wij een slotfeestje 
met alle gezinnen én vrijwilligers in 
de bib.

Wil je jouw gezin graag  
kandidaat stellen?
Geef dan een seintje aan 
bibliotheek@liedekerke.be  
of via 053 64 55 81.
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Blij terug naar 
school met de bib

Yes! September. 
Fantastisch om alle 
vrienden terug te zien na 2 
maanden vakantie en weer 
heel wat bij te leren bij de 
juf of meester in de klas.
De bib is hierin je 
onmisbare maatje en helpt 
je graag. Hieronder een 
overzicht met de leukste 
lees-/leermaterialen.

Twee uitleenbare  
vertelpoppen 
 \ Een aanrader voor 
kleuterleerkrachten  \ 

Een vertelpop is geschikt voor thera-
peutische en educatieve doeleinden: 
ze kan een rol spelen tijdens kring-
gesprekken, de opening of afsluiting 
van de dag of bij de introductie van 
activiteiten. De pop helpt ook om de taal 
en sociaal-emotionele ontwikkeling te 
bevorderen. Het directe contact tussen 
kind(eren) en de pop is een effectief 
hulpmiddel om spreekdrempels te 
verlagen. Je vindt de 2 poppen in de 
linkerkast van de minibib. Uitlenen en 
inleveren doe je aan de bib-balie. De 
uitleentermijn bedraagt 4 weken.

AVI-boeken 
 \ Lees op je eigen tempo \ 

Vanaf 6 jaar starten de meeste kinderen 
met technisch lezen. Hun leesvaardig-
heid wordt in de klas getoetst aan de 
hand van verschillende AVI-niveaus. 
Deze worden op AVI-boeken vermeld 
zodat kinderen makkelijk een boek op 
hun niveau vinden.

In de bib hebben we heel wat van deze 
AVI-boeken. Bij de ‘Leren lezen’ afdeling 
staan ze volgens de AVI-niveau  gerang-
schikt: START, M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, 
E6, M7, E7, GROEI.

Er is geen directe koppeling tussen de 
leeftijd van kinderen en hun leesniveau. 
Als ouder vraag je best aan de juf of 
meester raad om te weten welk niveau 
je kind aankan. Er is nog nooit aange-
toond dat je leesniveau zakt als je een 
te makkelijk boek leest. Als kinderen 
boeken lezen die ze leuk vinden, stijgt 
hun leesniveau, simpelweg door het 
lezen zelf. Los van het AVI-niveau, dus! 

Wist-je-dat-boeken 
\ Ontrafel dierengeheimen en 
ontdek mooi geïllustreerde 
dinoboeken \ 

Moet je een spreekbeurt maken, zoek 
je een atlas, wat info op kindermaat 
over je volgende reis of een boek met 
(chemische) experimenten om thuis 
zelf te doen? Dan ben je bij de non-fictie 
afdeling voor jeugd aan het juiste adres. 
Alles staat volgens het ZIZO-systeem 
(Zonder Inspanning Zoeken) gerang-
schikt. Wedden dat je heel wat leuke 
weetjes ontdekt?

nieuw

34
Li

ed
ek

er
ke

 #
17

70



Lees eens met je oren  
 \ ‘Daisyboeken’:  
ook voor volwassenen \

In de bib kan je daisy-luisterboeken 
uitlenen. Daisyboeken zijn gewone lees-
boeken die volledig ingelezen zijn. Daisy 
staat voor Digital Accessible Information 
SYstem en is de wereldwijde standaard 
voor luisterboeken voor personen met 
een leesbeperking (dyslexie, blindheid, 
slechtziendheid, MS, afasie). Het grote 
voordeel is dat je zo’n luisterboek kan 
hanteren als een gewoon boek. Je kan 
in één ruk doorlezen (luisteren), maar 
je kan ook door het boek bladeren, van 
zin naar zin, bladzijde naar bladzijde 
en van hoofdstuk naar hoofdstuk. 
Stukken opnieuw beluisteren, stiekem 
vooruit lezen, een bladwijzer plaatsen, 
de leessnelheid aanpassen, ...  behoren 
eveneens tot de mogelijkheden.
  
Er bestaan verschillende manieren om 
daisyboeken te beluisteren: je neemt 
een klassiek schijfje mee naar huis en 
speelt deze af met een daisyspeler (ook 

uitleenbaar via de bib). Hiermee heb je alle 
voordelen van de daisystructuur (doorbla-
deren van hoofdstukken, aanpassen van 
het leestempo, …). Daisyboeken kan je ook 
afspelen op je computer met aangepaste 
software (gratis te downloaden) en op je 
mp3-speler (maar dan geniet je niet van 
de navigatiemogelijkheden). Ofwel vraag 
je aan onze balie om  jouw persoonlijke 
luisterpuntaccount te activeren zodat 
je zelf GRATIS online daisyboeken kan 
opzoeken en afspelen. Je kan dan naar 
de verhalen luisteren via je smart phone, 
tablet of computer. 

Geel, blauw, groen en rood 
\ Voor elk wat wils met  
deze verhalen \ 

Eens de leesmicrobe je te pakken heeft 
kan je in de bib naar hartenlust ‘verha-
lende’ boeken vinden volgens leeftijd. De 
gele boeken (6-8 jaar) vind je in de ‘Leren 
lezen’-afdeling. Als je 8 of 9 jaar bent kies 
je voor blauw. De groene boeken lees je als 
je 10 of 11 jaar bent en de rode boeken zijn 
voor de gevorderde lezers van 12 tot 15 jaar.
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Gerestaureerd 
orgel van de  
Sint-Niklaaskerk 
in de spotlights

Wist je dat er achterin de Sint-Niklaas-
kerk een prachtig pijporgel hangt? Het 
orgel is gebouwd door Salomon Van 
Bever. De gebroeders Adrien (1837-1895) 
en Pierre-Salomon (1851-1916) Van Bever 
waren bekende Vlaamse orgelbouwers. 
Ze woonden nabij de Heizel en hun ate-
lier was gevestigd in de Prinses Clemen-
tinastraat 60-64 te Laken. 

Het orgel werd in zijn oude glorie her-
steld. We nodigen iedereen van harte uit 
om de unieke klanken van dit verborgen 
pareltje te ontdekken. Niemand minder 
dan Bart Jacobs neemt plaats achter het 
klavier. Hij concerteert wereldwijd op 
belangrijke orgels en is vaste organist 
van het ensemble Vox Luminis en Les 
Muffati. Samen met het Halse Bhag-en-
semble en soliste Ann Cnop brengen ze 
een gevarieerd orgelconcerto. 

\ Praktisch \

Zaterdag 07.12.2019
Sint-Niklaaskerk \\ 20.00 uur
Basis €16 \\ Abo €14

Hoe omgaan met 
hoogsensitiviteit?

Krijg je meer indrukken binnen dan 
de gemiddelde persoon? Heb je vaker 
behoefte aan rust? Ervaar je diepgaande 
emoties, voel je anderen makkelijker aan 
en streef je naar diepgaande contacten? 
Mogelijk ben je net als 1 op 5 personen 
hoogsensitief. Columniste, schrijfster en 
cartooniste Fleur van Groningen ver-
werkte haar persoonlijke ervaringen als 
hoogsensitieve vrouw in het boek “Leven 
Zonder Filter”. Met dit ontroerend eerlijke 
relaas steekt Fleur andere hoogsensitie-
ve personen een hart onder de riem en 
reikt zij ook hun omgeving meer inzicht 
over het thema aan.

\ Praktisch \

Woensdag 23.10.2019 
Vrijetijdshuis \\ 20.00 uur 
Basis €10 \\ Abo €8
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Sintfeest & speel-
goedswishing

De sint slaat ook dit jaar Liedekerke niet 
over en komt opnieuw langs in Bokaal, 
met paard en kar! We willen iedereen een 
onvergetelijk feest bezorgen en koppelen 
daarom net als vorig jaar een speelgoed-
swishing aan het grote sintfeest. 

Heb jij nog speelgoed dat niet meer wordt 
gebruikt, nog in goede staat is en klaar 
is om andere kinderen uren spelplezier 
te bezorgen? Wij zijn op zoek naar alle 
soorten speelgoed, maar vermijden toch 
liever knuffels, kapot speelgoed, onvol-
ledige speldozen en onvolledige puzzels 
(kortom: alles waarmee je zelf ook niet 
meer zou willen/kunnen spelen). In ruil 
voor jouw binnengebrachte speelgoed 
krijg je ruilbonnetjes waarmee je op jouw 
beurt een ander tweedehandsspeeltje 
mee naar huis kan nemen. Hoe mooier en 
beter de staat van het binnengebrachte 
speelgoed, hoe meer ruilbonnetjes in de 
plaats!

Heb jij nog speelgoed dat een tweede 
leven verdient? 
Je kan je speelgoed binnenbrengen in 
het Vrijetijdshuis: 
• Tijdens de herfstvakantie: van 28/10 

tot 03/11 (tijdens de openingsuren)
• Van 11/11 tot 18/11 (tijdens de ope-

ningsuren)

Ook op 1 december kan je nog steeds 
speelgoed binnenbrengen in ruil voor 
ruilbonnetjes en dit vanaf 13 uur! 
Laten we er allemaal samen een onver-
getelijk feest van maken! 

Het grote sintfeest en de speelgoed-
s wishing gaan door op 1 december 
2019 in Bokaal (Sportlaan 3A) vanaf 
14.00 uur.

\ Oproep \ 

Likerts  
Poëzieplatform

Pen je graag je gevoelens neer, 
maak je haiku’s bij de vleet of ben je 
meer into spannende kortverhalen? 
Misschien rollen de woorden uit je 
mond zonder dat je ze op papier hoeft 
te zetten? Breng jij dit alles graag 
eens voor een (Likerts) publiek? Laat 
het ons weten! 

Gemeente Liedekerke zoekt 
Liedekerkse poëten, klank- en woord-
kunstenaars die - naar aanleiding van 
de poëzieweek - op donderdagavond 
6 februari 2020 hun zelfgeschreven 
teksten naar voren willen brengen.

De gemeente tovert het vrijetijds-
huis om in een gezellig poëziecafé, 
zorgt voor een hapje, een drankje en 
een gastspreker die alles aan elkaar 
babbelt.

Laat deze kans om je schrijfsels te 
delen met het Likertse publiek niet 
liggen!
Schrijf je voor 14 oktober in via  
uit@liedekerke.be. Deadline  
voor het indienen van de  
teksten is 20 januari 2020. 
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DOORLOPEND STRAATANIMATIE
op zaterdag, zondag en maandag!

KERMIS
O P P E R S T R A A T  2 0 1 9

  VR 04.10
 09.15 uur | Scholenkermis

 18.00 uur | HAPPY OPENING!  
Kortingen bij alle attracties!

 21.00 uur | Kermis de Kikker-fuif
 

  ZA 05.10
 08.00 › 17.00 uur | Jaarmarkt met straatanimatie

 10.00 uur | Plechtige opening jaarmarkt  

met harmonie ‘Concordia 

et Docilitas’

 09.30 › 14.00 uur | UiTbeurs

 10.00 › 17.00 uur | Opendeurdag ABAK

 10.00 › 20.00 uur | Expo Heemkring

 16.00 uur | Chirocafé
 

  ZO 06.10
 10.00 uur | Kinderloop

 10.30 uur | Anti-katerloop

 11.00 uur | Aperitiefconcert  

met Jan Decleir
 14.00 › 17.00 uur | Rommelmarkt

 14.00 › 17.00 uur | Braderie & ambachten

 14.00 › 20.00 uur | Expo Heemkring

 16.00 uur | Chirocafé
 

  MA 07.10
 13.00 › 17.00 uur | Kinderjaarmarkt 

 15.00 › 20.00 uur | Expo Heemkring

 20.30 uur | Vuurshow 

 21.00 uur | Diervriendelijk vuurwerk

NIEUW

NIEUW



Kermis 
Opperstraat

Ontdek alle Liedekerkse 
verenigingen tijdens de 
UiT-beurs 
Het wordt ondertussen een traditie, dé 
verenigingenbeurs tijdens de kermis-  
zaterdagvoormiddag. We zijn al aan onze 
zevende editie toe! Alle Liedekerkse ver-
enigingen, organisaties en dienstverle-
ners stellen graag hun nieuwe werkjaar 
aan jullie voor op de binnenkoer van 
het gemeentehuis. En op het podium 
kan je opnieuw genieten van demo’s en 
initiaties. Kom dat zien tussen 9.30 en 
14.00 uur!

De grote Jan Decleir komt 
naar onze kermis!
Niemand minder dan Jan Decleir komt 
op zondag naar onze kermis afgezakt. 
Vlaanderens grootste acteur doorspekt 
het aperitiefconcert met sappige teksten 
en oorstrelende roddels uit ‘de Nevski 
Prospect’. Daarnaast brengen vier top-
muzikanten van het Ensor Strijkkwartet 
19de eeuwse muzikale pareltjes. Vlei je 
neer en geniet!

\ Praktisch \
Zondag 06.10.2019
GC Warande \\ 11.00 uur
Basis €7 \ Abo €5

PRIMEUR! Diervriendelijk, 
geluidsarm vuurwerk!
Ook Liedekerke trekt de kaart van 
het diervriendelijke vuurwerk. Omdat 
klassiek vuurwerk wel eens overlast ver-
oorzaakt, is er nu ook een geluidsarme 
variant. Het spektakel blijft hetzelfde, 
weliswaar op een andere manier, 
maar de overlast wordt gedempt. Het 
vuurwerk ploft tot 50 % stiller en wordt 
aangevuld met een vuur- en lasershow. 
Traditioneel vuurwerk brengt een knal 
van 170 decibel teweeg, bij geluidsarm is 
dat maximaal 85 decibel. Dit is verge-
lijkbaar met het geluid van een voorbij-
rijdende vrachtwagen, een deurbel of 
een juichend kind. Dit zijn volumes die 
mens en dier gewend zijn en waarvan 
(huis)dieren niet in paniek slaan. De 
vernieuwde show kan je ontdekken op 
de Pamelsestraat om 21.00 uur, vooraf 
kan je ook nog vurige straatanimatie 
meepikken.

Vanaf vrijdag 4 oktober gelden er 
aangepaste verkeersmaatregelen. Je 
kan deze terugvinden op onze website 
www.liedekerke.be/nieuws/klaar-
voor-kermis-opperstraat-2019, aan 
het onthaal van het gemeentehuis of 
de balie van het vrijetijdshuis. 

DOORLOPEND STRAATANIMATIE
op zaterdag, zondag en maandag!

KERMIS
O P P E R S T R A A T  2 0 1 9

  VR 04.10
 09.15 uur | Scholenkermis

 18.00 uur | HAPPY OPENING!  
Kortingen bij alle attracties!

 21.00 uur | Kermis de Kikker-fuif
 

  ZA 05.10
 08.00 › 17.00 uur | Jaarmarkt met straatanimatie

 10.00 uur | Plechtige opening jaarmarkt  

met harmonie ‘Concordia 

et Docilitas’

 09.30 › 14.00 uur | UiTbeurs

 10.00 › 17.00 uur | Opendeurdag ABAK

 10.00 › 20.00 uur | Expo Heemkring

 16.00 uur | Chirocafé
 

  ZO 06.10
 10.00 uur | Kinderloop

 10.30 uur | Anti-katerloop

 11.00 uur | Aperitiefconcert  

met Jan Decleir
 14.00 › 17.00 uur | Rommelmarkt

 14.00 › 17.00 uur | Braderie & ambachten

 14.00 › 20.00 uur | Expo Heemkring

 16.00 uur | Chirocafé
 

  MA 07.10
 13.00 › 17.00 uur | Kinderjaarmarkt 

 15.00 › 20.00 uur | Expo Heemkring

 20.30 uur | Vuurshow 

 21.00 uur | Diervriendelijk vuurwerk

NIEUW

NIEUW
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Voor het eerst  
‘Baby- & boobs Bar’ tijdens 
Kermis Opperstraat
Op het kruispunt met de Pamelsestraat 
vind je voor het eerst een knus hoekje 
voor kersverse mama’s en papa’s en hun 
luierende baby’s.
Mama’s kunnen er rustig en discreet hun 
baby de borst geven, of (voor het eerst) 
eens een kolfmachine uitproberen. Ook de 
verzorgingstafel staat er te popelen om 
vele nieuwe pampertjes te verschonen. 
Geraken we in Liedekerke, net als op 
Pukkelpop aan 30 liter borstvoedings-
melk of meer? Wie weet… kom alvast 
eens piepen, je maakt er ook kans op 
leuke, kindvriendelijke prijsjes!
Een initiatief van ‘Boobs en Blankets’ en 
‘Solidariteit voor het Gezin’, op zaterdag 
(hele dag) en zondag- en maandagna-
middag.

Fietsparking
Dit jaar zal er voor het eerst tijdens 
Kermis Opperstraat een fietsparking 
voorzien worden op de Pamelsestraat ter 
hoogte van de hoek met de Opperstraat. 

Kermisgangers die met de fiets komen 
krijgen bovendien een leuk gadget. 

In samenwerking met groep Intro zullen 
de gadgets op volgende dagen en uren 
verdeeld worden:
 \ Vrijdag 4 oktober van 18.00 tot 20.00 uur
 \ Zaterdag 5 oktober van 09.00 tot 18.00 uur
 \ Zondag 6 oktober van 13.30 tot 18.00 uur
 \ Maandag 7 oktober van 13.30 tot 18.00 uur 

Laat je wagen dus thuis en kom met de 
fiets!

Opperstraat

N207

nieuw
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\ #groen \
Kamerplanten 
‘stekjesruil’
t.e.m. 30 september 2019
Vrijetijdshuis
gratis

Ruil een maand lang stekjes 
van jouw kamerplanten met 
andere plantenlovers. Breng 
jouw stekje naar de bib in 
een potje met aarde, voorzie 
het van een etiketje met 
soortnaam, en neem een 
ander stekje mee in ruil.
bibliotheek@liedekerke.be

\ #bewegen \
Fundance VZW
start 6 september 2019
BOKAAL en KTA Liedekerke

Dans vanaf 3 jaar  
(1e kleuterklas)
Meer info en inschrijvingen 
op: http://fundance.be/ 
dansacademie/
dansacademie-liedekerke/

\ #bewegen \
Sano Circuit
start 9 september 2019
BOKAAL
70 euro

Fun, opzwepende muziek 
en veel calorieën verbran-
den! Kracht, mobiliteit, 
lenigheid en conditie, allen 
samengebundeld in 60 dolle 
minuten. Nieuwsgierig naar 
nieuwe oefeningen en nieuw 
materiaal? Dan is deze les 
op jouw lijf geschreven! Tip: 
breng een vriend of vriendin 
mee, want sporten is altijd 
leuker met twee!
www.ticketgang.be

\ #bewegen \
Zumba
start 10 september 2019
BOKAAL
70 euro

De ideale combinatie van 
dans en fitness. Onder des-
kundige leiding van Tessa 
dans je je slank en fit. Tessa 
zorgt er met haar enthousi-
asme voor dat je niet blijft 
stilstaan en begeleidt je op 
de tonen van opzwepende 
salsaritmes recht naar de 
zevende zumba-hemel.
www.ticketgang.be

\ #bewegen \
Fatburning
start 10 september 2019
BOKAAL
70 euro

Hier ligt de nadruk op 
calorieën verbranden. 
Cardio-oefeningen, aerobic 
en basiskrachtoefeningen 
met het eigen lichaamsge-
wicht. Alles komt aan bod in 
deze 1 uur durende work-
out. Een aanrader voor wie 
graag gevarieerd beweegt 
en de nodige calorieën wil 
verbranden.
www.ticketgang.be

\ #muziek \
Seizoensopener  
Studio Guga 
‘ongehoord’ \\ Guga 
Baul
zaterdag 21 september 2019
GC Warande
22 euro

Guga haalt zijn beste 
stem-imitaties naar boven, 
maar deze keer met gloed-
nieuwe eigen nummers. 

Liedjes die zó typerend zijn 
voor de geïmiteerde artiest, 
alsof ze door henzelf zijn 
gemaakt. Bart Peeters, 
Raymond Van het Groene-
woud, Bazart of Clouseau: in 
de gedaante van Guga en de 
zijnen krijgen ze allemaal 
een nieuwbakken nummer.
uit@liedekerke.be

\ #food \
Heerlijke vegan 
desserts in een 
handomdraai
maandag 23 september 
2019
GC Warande
22 euro
In deze workshop experi-
menteren we met ver-
vangmiddelen voor eieren 
en melk. We maken onder 
andere pannenkoeken met 
kaneel, brownies met pasti-
naak of bataat en taart met 
dadels, vijgen en pecan.
uit@liedekerke.be

\ #leren \
Infosessie 
‘Levenslang wonen’
donderdag 26 september 
2019
GC Warande
gratis

Er zijn verschillende ma-
nieren en hulpmiddelen om 
het leven in je eigen huis 
aangenamer, comfortabeler 
en veiliger te maken. Maar 
wat houdt dit allemaal in en 
welke voorwaarden zijn hier-
aan verbonden? Wil je graag 
meer informatie? Kom dan 
naar deze gratis infosessie!
uit@liedekerke.be
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AGENDA
\ #bewegen \
Beginnersgroep  
Tai Chi
Start 26 september 2019 
BOKAAL
90 euro

Zorg voor je eigen fysieke, 
emotionele en mentale ge-
zondheid door te starten met 
Tai Chi (taijiquan), de Chine-
se bewegingskunst die voor 
(bijna) iedereen toegankelijk 
is. Ontdek hoe ontspanning 
kracht ontwikkelt.
martin.strynck@telenet.be

\ #jeugd \
Bruegelworkshop 
‘groteske koppen’ \\ 
Carll Cneut
zaterdag 28 september 
2019
Vrijetijdshuis
gratis

Carll Cneut scherpt zijn 
breugeliaans potlood en 
geeft een workshop rond de 
karakterkoppen van Bruegel. 
Ieder kind neemt een eigen 
werkje mee naar huis en 
werkt daarnaast ook mee 
aan de illustratoren-Brue-
gelslotexpo. Voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Workshop 
met partner: www.bruegel-
vertekend.be
www.regiobib.be

\ #leren \

Smartcafé \\ Google 
Apps
woensdag 2 oktober 2019
Vrijetijdshuis
7 euro

In het Smartcafé ga je aan 
de slag met je tablet of 
smartphone. Je ontdekt sa-
men met anderen de uitge-
breide mogelijkheden van je 
toestel en wisselt ervaringen 
uit. Een ervaren begeleider 
geeft uitleg en staat klaar 
om te antwoorden op je vra-
gen. Tijdens dit Smartcafé 
bekijken we de verschillende 
apps van Google en wat je er 
allemaal mee kan doen.
uit@liedekerke.be

\ #beleven \
Kermis Opperstraat
Van vrijdag 4 oktober t.e.m.
maandag 7 oktober 2019
Opperstraat
gratis

Kermis Opperstraat is één 
lange kermis- en feeststraat 
met meer dan 50 attracties. 
Zaterdag is het gezellig 
kuieren langs de jaarmarkt 
en de bruisende UiT-tent 
op de binnenkoer van het 
gemeentehuis. Zondag is 
snuisterdag: shoppen op de 
braderie of deelnemen aan 
de rommelmarkt. Maandag 
is er nog de kinderjaarmarkt 
en ‘s avond sluiten we af met 
een diervriendelijk vuur-
werk.
uit@liedekerke.be

\ #bewegen \
Anti-katerloop
zondag 6 oktober 2019
Opperstraat
gratis

De zondagochtendstond 
heeft goud in de mond 
aan het kruispunt Opper-
straat-Pamelsestraat. Start 
jouw kermisdag met een 
opkikker van formaat en 
etaleer jouw snelle benen. 
Liekerk Jogging Team biedt 
jou de keuze uit 2 afstanden: 
5 of 10 kilometer en een kids-
run voor de allerkleinsten.
uit@liedekerke.be

\ #muziek \
Aperitiefconcert 
Jan Decleir en Ensor 
strijkkwartet
zondag 6 oktober 2019
GC Warande
5 euro

Jan Decleir leest voor uit 
het stadsverhaal ‘de Nevski 
Prospect’ van Nikolai Gogol. 
Tussendoor speelt het gere-
nommeerde Ensor strijk-
kwartet Russische op maat 
geschreven salonstukjes. 
Vlei je neer en geniet!
uit@liedekerke.be
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\ Infosessie \
Gedaan met al die 
rommel!
Ryfka Heyman
dinsdag 8 oktober 2019
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Wil je opruimen in je huis en 
in je hoofd? Erger je je aan 
hoe je huis erbij ligt? Verlies 
je vaak tijd met zoeken naar 
dezelfde spullen bijvoor-
beeld je gsm, sleutels? Goed 
nieuws, je kan hier veran-
dering in brengen door met 
jouw spullen aan de slag te 
gaan. Als resultaat krijg je 
meer tijd, geld en focus! Pro-
fessional organizer Ryfka 
Heyman vertelt je graag hoe 
je er mee start. Je gaat naar 
huis met praktische ideeën 
en acties. 
contact@goedgeschikt.be

\ #theater \
De ezels van bruegel 
\\ Gilde van vrije 
speelmannen 
& -vrouwen uit 
Pajottenland & 
Zennevallei
vrijdag 11 oktober 2019
GC Warande
16 euro

Meer dan zestig acteurs, 
muzikanten en figuranten 
uit het Pajottenland én 
Liedekerke, brengen in een 
originele voorstelling een 
ode aan de grote meester 
en houden ons tegelijk een 
spiegel voor. Een overrompe-
lend totaalspektakel!
uit@liedekerke.be

\ Beurs \
Tweedehandsbeurs 
Vrouw & Maatschappij
Zondag 13 oktober 2019
13.00 – 16.00 uur
GC Warande
5 euro per tafel

Verkoop je kinderkleren, 
babyuitzet of speelgoed aan 
een klein prijsje. 
Meer info en inschrijven 
via cdenvpolitica1770@
gmail.com

\ #groen \
Zero waste 
rollercoaster \\ Veerle 
Colle
maandag 14 oktober 2019
Vrijetijdshuis
6 euro

In deze interactieve infoses-
sie overloopt Veerle Colle een 
rollercoaster aan tips, om 
zelf de stap te zetten naar 
een afvalvrij leven.
uit@liedekerke.be

\ Infosessie \
Persoonlijk 
alarmsysteem
vrijdag 18 oktober 2019
CM Liedekerke
gratis

Het persoonlijk alarm is 
een zendertje dat je om je 
hals of pols draagt. Als je 
in nood bent, verwittig je 
met een druk op de knop 
de zorgcentrale. Ook een 
mobiel persoonlijk alarm is. 
Deze vorming laat je kennis 
maken met het persoonlijk 
alarm,
gezondheidsbevordering.
smb@cm.be

\ #groen \
Gezinswandeling 
‘Knot de 
Palitsekoning’
zondag 20 oktober 2019
Afspraak ter hoogte van 
Slochtestraat  16
gratis

Trek mee op avontuur en 
ontdek de mooie Palitseval-
lei waar koning Knot woont.  
Tijdens deze gezinstocht rui-
ken, voelen, zien en horen we 
dit mooie stukje natuur door 
leuke opdrachten en weetjes. 
We sluiten af met een lekker 
drankje en natuurvertellin-
gen!
uit@liedekerke.be
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\ #literatuur \
Leesclub
maandag 21 oktober 2019
Vrijetijdshuis
gratis

Wil je meer uit een boek 
halen en jouw leeservarin-
gen en ideeën delen met 
anderen? Dan is de lees-
club jouw ding! 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 la-
zen, en over andere dingen 
des levens. De boeken die 
we bespreken kan je ontle-
nen in de bib.
bibliotheek@liedekerke.be

\ #literatuur \

Leven zonder filter \\ 
Fleur Van Groningen
woensdag 23 oktober 2019
Vrijetijdshuis
10 euro

Columniste, schrijfster 
en cartooniste Fleur van 
Groningen verwerkte haar 
persoonlijke ervaringen als 
hoogsensitieve vrouw in het 
boek “Leven Zonder Filter”. 
uit@liedekerke.be

\ #leren \
App-o-theker
donderdag 24 oktober 2019
Vrijetijdshuis
gratis

Ook al gedacht: Verdorie hoe 
moet dat nu weer? Waarom 
doet mijn tablet niet wat ik 
wil? Hoe kan ik de instellin-
gen 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 donderdag-
avond.
uit@liedekerke.be

\ #theater \
Robin hood, the 
musical - Jong Motoen
donderdag 24 oktober t.e.m.
zondag 27 oktober 2019
GC Warande
10 euro

Een 25-tal JOng MOtoeners 
spelen, zingen en dansen 
de pannen van het dak! 
Een eigentijdse versie van 
Robin Hood in een regie van 
musical- en theatermadam 
Nele Kintaert. Het verhaal 
is al vaak verteld, maar nog 
steeds putten mensen er 
hoop uit. Het belooft een 
moderne, spectaculaire 

opvoering te worden vol hu-
mor, knappe decors en kledij 
& uiteraard steengoede 
acteurs en actrices!! Toneel, 
zang, dans en muziek voor 
de ganse familie!
info@demotoen.be

\ Infoavond \
Jong dementie
vrijdag 25 oktober 2019
GC Warande
gratis

Jong dementie is een nog 
vrij onbekende aandoe-
ning waarrond nog veel 
taboe heerst. Wij praten met 
Expertisecentrum Memo 
Vlaams-Brabant over de the-
ma’s : wat is dementie, hoe 
herken je dementie en hoe 
wordt een diagnose gesteld, 
de verschillende soorten 
en fasen van dementie, de 
beleving van de persoon met 
dementie en hoe omgaan 
en hoe communiceren met 
de persoon met dementie. 
Deelname graag bevestigen 
bij Marie-Anne Straetmans 
(tel. na 18u30)
vivamastraet@telenet.be

\ #bewegen \
Herfsttocht
zondag 27 oktober 2019
Go! Atheneum
1,50 euro

Wandeling langsheen 
rustige straten met veel 
natuur. Volgens de gekozen 
afstand (4, 8, 12 of 20 km) 
wandel je door Liedekerke-
bos, Hertigembos, door de 
Dendervallei of een stukje 
door de heuvels van het 
Pajottenland.
de.pajotten@telenet.be
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\ #leren \

Smartcafé \\ Filmpjes 
maken
woensdag 6 november 2019
Vrijetijdshuis
7 euro

In het Smartcafé ga je aan 
de slag met je tablet of 
smartphone. Tijdens dit 
Smartcafé bekijken we hoe 
je filmpjes kan maken en 
bewerken. Een ervaren be-
geleider geeft uitleg en staat 
klaar om te antwoorden op 
je vragen.
uit@liedekerke.be

\ Infoavond \
Local Exchange & 
Trade system (LETS)
donderdag 7 november 
2019
Vrijetijdshuis
gratis

Lets is een duurzaam soci-
aal netwerk van talenten, 
geven en krijgen. Lets staat 
voor Local Exchange & Trade 
system. Vrij vertaald: lokaal 
ruilhandelsysteem. De 
Lets-ruilkring is een vereni-
ging van mensen die elkaar 
helpen door met elkaar 
(creatieve, huishoudelijke, ...) 
diensten en goederen uit te 
wisselen. Aanmelden is niet 
verplicht.
geert.marckx@telenet.be

\ Eten en drinken \
Pastafestijn à volonté
zaterdag 9 november 2019
Zaal “Den Ommegang” 

Pastafestijn ten voordele 
van het lokale project na-
schoolse huiswerkbegelei-

ding van kansarme jongeren 
(in samenwerking met de 
gemeente Liedekerke),
contact@alain-moloto.com

\ #jeugd \
Luistervinkjes
zaterdag 9 november 2019
Vrijetijdshuis
gratis

Dompel je (klein)kind onder 
in een taalbad en de gezel-
ligheid van het voorlezen. 
Kom elke eerste zaterdag-
voormiddag naar de minibib 
om er weg te dromen bij 
een verhaal, zorgvuldig 
uitgekozen door één van 
onze voorlezers. Je (klein)
kind kan vrij aansluiten en 
vertrekken. Als (groot)ouder 
kan je ondertussen genieten 
van onze tijdschriftencol-
lectie met een lekker kopje 
koffie.
bibliotheek@liedekerke.be

\ #muziek \
Vriend of vijand
maandag 11 november 2019
GC Warande
14 euro

Gefascineerd door WOI nam 
Bram Vermeulen in 2000 het 
album ‘Oorlog Aan Den Oor-
log’ op. Katarina Vermeulen, 
Wigbert, Charles Nagtzaam 
en Serge Feys vertrekken 
van Vermeulens doordron-
gen muziek en teksten voor 
deze voorstelling. Oorlogs-
verslaggever Rudi Vranckx 
weeft er persoonlijke 
oorlogs ervaringen door.
uit@liedekerke.be

\ #bewegen \
Kleutersport-
happening
zondag 17 november 2019
BOKAAL
5 euro

De ILV Sportregio Pajotten-
land tovert de sporthal om 
in een paradijs voor kleuters, 
met springkastelen, gekke 
fietsjes en kindergrime. De 
ideale activiteit voor kleuters 
en hun ouders tijdens een 
koude herfstzondag.

\ #beleven \
Seniorenfeest
maandag 18 november 2019
GC Warande
5 euro

Tijdens deze namiddag staat 
mekaar ontmoeten met 
muziek van weleer centraal. 
Dit jaar katapulteert de 
vijfkoppige coverband ‘Back 
in time’ alle Liedekerkse 
senioren terug in de tijd met 
prachtige nummers uit de 
jaren ’50, ’60 en ’70.
uit@liedekerke.be
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\ #theater \
Knettergek
vrijdag 22 november 2019
GC Warande
10 euro

Een opvanghuis voor psy-
chiatrische patiënten komt 
zwaar onder druk te staan 
wanneer de overheid andere 
plannen met het terrein 
heeft. De psychiater vreest 
voor het welzijn van haar 
patiënten. Bovendien schiet 
haar personeel ernstig 
tekort. Tijdens al deze onze-
kerheden leven de patiënten 
rustig voort in hun eigen 
wereldje en beseffen zij 
nauwelijks welk onheil hen 
boven het hoofd hangt. Om 
knettergek van te worden...
uit@liedekerke.be

\ #DIY \
Hippe keramiek 
transfers op je servies
maandag 25 november 
2019
Atelier Ellen
37 euro

Tijdens deze workshop 
breng je een eigen creatief 
ontwerp aan op keramiek. Je 
knipt mooie, originele com-
posities uit gekleurde trans-
ferbladen om op porseleinen 
bekers te kleven. Daarna 
worden deze gebakken op 
hoge temperatuur. Het eind-
resultaat is een hippe en 
duurzame print op je servies. 
Je neemt twee porseleinen 
bekers mee naar huis.
uit@liedekerke.be

\ #literatuur \
Leesclub
maandag 25 november 
2019
Vrijetijdshuis
gratis

Wil je meer uit een boek 
halen en jouw leeservarin-
gen en ideeën delen met 
anderen? Dan is de leesclub 
jouw ding! 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 
andere dingen des levens. 
De boeken die we bespreken 
kan je ontlenen in de bib.
bibliotheek@liedekerke.be

\ #groen \
Zelf eetbare 
zwammen kweken
woensdag 27 november 
2019
Vrijetijdshuis
10 euro

Shiitake, oesterzwammen, 
fluweelpootjes, bietenput-
zwammen en nog veel ander 
lekkers... je kan ze allemaal 
zelf met succes bij je thuis 
kweken. Hoe? Dat kom je te 
weten tijdens deze work-
shop.
uit@liedekerke.be

\ #leren \
App-o-theker
donderdag 28 november 
2019
Vrijetijdshuis
gratis

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

\ Lezing \
Zoeken in het 
Rijksarchief in België
donderdag 28 november 
2019
GC Warande
gratis

Annelies Coenen, medewer-
ker van het rijksarchief, zal 
ons wegwijs maken in de 
werking van de zoekrobot 
van het Rijksarchief België. 
De website van het archief 
maakt bijna 34,6 miljoen 
pagina’s genealogische 
bronnen (parochieregisters 
en burgerlijke stand) toe-
gankelijk.
heemkringliedekerke@
gmail.com
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\ #bewegen \
Cursus stoei en groei
zaterdag 30 november 2019
BOKAAL
60 euro

Versterk de band met jouw 
peuter en ontdek samen 
de grenzen van zijn/haar 
lichaam via bewegingsme-
thodieken uit Sherborne in 
deze 10-delige lessenreeks. 
Maak tijd om samen te ge-
nieten van deze beweegses-
sies voor kinderen van 2,5 
tot 5 jaar. Plaatsen beperkt 
tot 10 kinderen, inschrijven 
in duo’s.
uit@liedekerke.be

\ #jeugd \
Sintfeest & 
speelgoedswishing
zondag 1 december 2019
BOKAAL
gratis

Heb jij nog speelgoed dat 
niet meer wordt gebruikt, 
nog in goede staat is en 
klaar is om andere kin-
deren uren spelplezier te 
bezorgen? In ruil voor jouw 
binnengebrachte speelgoed 
krijg je ruilbonnetjes waar-
mee je op jouw beurt een 
ander tweedehandsspeeltje 
mee naar huis kan nemen. 
uit@liedekerke.be

\ #DIY \
Houtbranden doe je zó
dinsdag 3 december 2019
GC Warande
27 euro

Eerst leer je de brander ken-
nen en oefen je op verschil-
lende houtsoorten. Daarna 
mag je een eigen meege-
brachte quote of andere 

tekst op het hout overtrek-
ken of zelf tekenen. Met een 
pyrograaf, een metalen bout 
die warm wordt, schrijven 
we op hout. Aan het einde 
van de avond gaat iedereen 
met een mooi gebrande 
plank naar huis! 
uit@liedekerke.be

\ #leren \

Smartcafé \\ Gamen is 
plezant!
woensdag 4 december 2019
Vrijetijdshuis
7 euro

In het Smartcafé ga je aan 
de slag met je tablet of 
smartphone. Het is geen 
cursus, maar een gezellig en 
leerrijk moment. Je ontdekt 
samen met anderen de uit-
gebreide mogelijkheden van 
je toestel en wisselt ervarin-
gen uit. Tijdens elke sessie 
staat een bepaald onderwerp 
centraal. Een ervaren bege-
leider geeft uitleg en staat 
klaar om te antwoorden op 
je vragen.
uit@liedekerke.be

\ #jeugd \
Luistervinkjes
zaterdag 7 december 2019
Vrijetijdshuis
gratis

Dompel je (klein)kind onder 
in een taalbad en de gezel-
ligheid van het voorlezen. 
Kom elke eerste zaterdag-
voormiddag naar de minibib 
om er weg te dromen bij 
een verhaal, zorgvuldig 
uitgekozen door één van 
onze voorlezers. Je (klein)
kind kan vrij aansluiten en 
vertrekken. Als (groot)ouder 
kan je ondertussen genieten 
van onze tijdschriftencol-

lectie met een lekker kopje 
koffie.
bibliotheek@liedekerke.be

\ #muziek \
Orgelconcert
zaterdag 7 december 2019
Sint-Niklaaskerk
16 euro

Een avond waarin het 
gerestaureerde orgel van de 
Sint-Niklaaskerk centraal 
staat. Tijdens het concert 
zullen grote namen als 
Mendelssohn, Händel en 
Telemann niet ontbreken! 
Niemand minder dan Bart 
Jacobs neemt plaats achter 
het klavier. Ann Cnop (viool, 
zang) brengt samen met het 
Halse Bhag-ensemble een 
mooi gevarieerd muzikaal 
programma.
uit@liedekerke.be

\ Lezing \
Rust in je huis, ruimte 
in je hoofd 
Opruimcoach Nele 
Colle
dinsdag 10 december 2019
GC Warande
4 euro

Je blijft maar opruimen? Je 
komt niet tot rust in je eigen 
huis? Overvolle kasten, maar 
hoe begin je eraan? Interac-
tieve avond over ontspullen, 
opruimen en organiseren en 
hoe dat leidt tot een eenvou-
diger en duurzaam leven. 
Over een leven van meer 
met minder. Na deze avond 
ga je naar huis met veel 
zin en praktische tips om 
opnieuw rust en overzicht te 
creëren waar het even zoek 
was.
viva-svv@fsmb.be
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\ #leren \
App-o-theker
donderdag 19 december 
2019
Vrijetijdshuis
gratis

Ook al gedacht: Verdorie hoe 
moet dat nu weer? Waarom 
doet mijn tablet niet wat ik 
wil? Hoe kan ik de instellin-
gen 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 donderdag-
avond.
uit@liedekerke.be

\ #muziek \
Allemaal Warm
Van vrijdag 20 december 
2019 t.e.m. zondag 22 de-
cember 2019
GC Warande
10,00

Na het fantastische succes 
van “The Last Show” heeft 
Hans Jünger ervoor gekozen 
om in het weekend vlak 
voor kerstmis 2019 van De 
Warmste Week meteen een 
heel weekend van te maken. 

En dit in het epicentrum 
van Liedekerke: GC Warande. 
De opbrengsten gaan in 
het kader van de Warmste 
Week integraal naar De 
Valier & het Simbahuis! 
Optredens van o.a. Wim 
Souttaer, Checkpoint Charlie, 
... Voor ieder wat wils dus en 
ambiance verzekerd!
hans.junger@telenet.be

40 YEARS OF ROCK-’N-ROLL
Allemaal Warm

WIM SOUTTAER & CHARLES VAN DOMBURG
PROJECT M - CHECKPOINT CHARLIE - BOROKOV

VINEGAR 6 - DANSBAAR - THE GLORIOUS GENTLEMEN CLUB
DJ GEORGE V - GILBERT LOOSKENS - DJ TOUCHEZ

KINDERNAMIDDAG MET DANSGROEPEN JOPADA EN HELICON
SCHLAGERNAMIDDAG

Vrijdag 20, Zaterdag 21 en Zondag 22 december 2019 
GC WARANDE - Opperstraat 31 - Liedekerke

INKOM VVK VRIJDAG: 8 EURO - ZATERDAG 10 EURO - COMBI VRIJDAG/ZATERDAG 15 EURO - KINDERNAMIDDAG 2 EURO- ZONDAG 10 EURO
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Rechtzetting
In de vorige editie van #1770 is een foutje geslopen. De Luyck 
Roger en De Neef Yvonne, hieronder op de juiste foto, vierden 
hun 60-jarig jubileum.

Asselman Maurice  Michiels Sonja
Gehuwd te Teralfene op 30 mei 1969
De Backer Karel  Van Den Haute Maria 
Gehuwd te Liedekerke op 6 juni 1969
Kestens Gilbert  Spenik Maria
Gehuwd te Borchtlombeek op 6 juni 1969

HIEP HIEP HOERA

50
jaar

JUBILEUM

goudgoud
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Van Droogenbroeck Eddy  Van de Gucht Danielle
Gehuwd te Liedekerke 27 juni 1969

Thomas Robert  De Potter Josanne
Gehuwd te Liedekerke op 11 juli 1969

Geldhof Pierre  Veirman Jeannine
Gehuwd te Liedekerke op 11 juli 1969
De Reuse Felix  Sonck Josephine
Gehuwd te Liedekerke op 11 juli 1969

50
jaar

JUBILEUM

goudgoud

50
jaar

JUBILEUM

goudgoud

50
jaar

JUBILEUM

goudgoud

50
Li

ed
ek

er
ke

 #
17

70



Capieau André  Boom Simonne
Gehuwd te Liedekerke 8 augustus 1969
Van den Borre Aloïs  De Petter Marie Jeanne
Gehuwd te Liedekerke op 14 augustus 1969

Segers Willy  Schouppe Lea
Gehuwd te Liedekerke op 12 juni 1959

Wijnant Jozef  Van Cauwenberge Denise
Gehuwd te Liedekerke op 5 juni 1959
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jaar

JUBILEUM

diamantdiamant

Hoefs Alfons  Nelis Jacqueline
Gehuwd te Erembodegem op 13 juli 1959

Van der Weeën Freddy  De Vriendt Jeannine
Gehuwd te Liedekerke 8 juli 1959

Roesems Joannes  Verhasselt Maria
Gehuwd te Liedekerke op 17 juli 1959
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De Bisschop François  Costens Odila
Gehuwd te Liedekerke op 10 juli 1959

Segers Marcel  Van Snick Lucienne
Gehuwd te Denderleeuw op 24 juli 1959
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Contact
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

De diensten van gemeente en 
OCMW zullen gesloten zijn op 
maandag 7 oktober 2019, vrijdag 
1 november 2019 en maandag  
11 november 2019.

SOCIAAL HUIS
Opperstraat 33
ocmw@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 gemeente-
lijke website.

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

Het zwembad zal gesloten 
zijn tot januari 2020 wegens 
renovatiewerken.

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
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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, Nonkel Mario 
& mede werkers van gemeente en 
OCMW

Verenigingen en organisatoren uit 
Liedekerke kunnen activiteiten 
publiceren in #1770 via de UiT-da-
tabank. 
Hoe voert u een activiteit in? Surf 
naar www.uitdatabank.be 
• Maak een account aan. Geef uw 

e-mailadres in en een paswoord. 
U krijgt meteen een e-mail met 
de bevestiging van uw registratie. 
Krijgt u die e-mail niet? Stuur dan 
een e-mail naar vragen@uitdata-
bank.be. 

• Log in met uw e-mailadres en uw 
paswoord. Vanaf nu kunt u activi-
teiten beginnen in te voeren.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 december 2019. Gelieve teksten 
voor 15 november 2019 te mailen 
naar communicatie@liedekerke.be, 
anders kunnen ze niet meer gepubli-
ceerd worden.

De redactie is vrij om ingezonden tek-
sten in te korten en/of te herschrijven 
met respect voor het meest essentiële 
van de inhoud.

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

Druk & lay-out
Vanden Broele

STEVEN VAN LINTHOUT 
burgemeester
Politie en veiligheid, 
mobiliteit en 
verkeersveiligheid, 
personeel, milieu, 
duurzaamheid en 
afvalbeleid, participatie
Spreekuur elke donderdag 
van 18.00 uur tot 20.00 uur 
of na 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 feestelijkheden, 
ICT en e-government, 
communicatie
Spreekuur na afspraak
Patrick.asselman@
liedekerke.be
tel. 0477 49 27 16

HANS EYLENBOSCH 
schepen
Cultuur, 
gemeenschapscentrum, 
bibliotheek, academies, 
inwoners, integratie en 
onthaal
Spreekuur elke donderdag 
van 19.00 uur tot 20.00 uur 
of na afspraak
Hans.eylenbosch@
liedekerke.be
tel. 0476 99 67 68

JOHNNY VAN 
DROOGENBROECK 
schepen
Sport, recreatie, jeugd, 
onderwijs en ontwikke-
lingssamenwerking
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

College



Voor al uw vragen
tel. 1770

1770@liedekerke.be

www.liedekerke.be


