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Beste inwoners,
Voor vele mensen zit de mooiste tijd van 
het jaar er aan te komen: de periode tussen 
kerst en nieuw. De kerstboom wordt gezet, 
het huis versierd, kaarsjes doen hun 
intrede in de woonkamer. Kortom, een tijd 
van warmte, familie, cadeautjes en gezel-
ligheid. Helaas is dit niet voor iedereen het 
geval. Nog teveel mensen krijgen te maken 
met armoede, onrecht, ongeneeslijke 
ziekten, ... 

Gelukkig staat deze tijd van het jaar onder-
tussen ook al meer dan tien jaar bekend 
als De Warmste Week, ooit begonnen als 
Music for Life. Het jaarlijkse thema werd 
intussen vervangen door talrijke goede 
doelen zodat meer mensen geholpen 
kunnen worden. In het weekend van 20 tot 
22 december laat ook Liedekerke zijn warm 
hart zien met het evenement Allemaal 
Warm. Talrijke optredens staan gepland, 
maar ook een kinderfestival, gala-avond en 
schlagernamiddag moeten ervoor zorgen 
dat De Valier en het MPI Sint-Franciscus 
een mooi steuntje in de rug krijgen. 

Dit is echter niet de enige actie die in 
het kader van de Warmste Week door 
Liedekerkenaren op touw gezet wordt. Er 
zijn ook koekjesverkopen, het Warmste 
Kapsalon, spaarpotjes, kerstconcerten, 
sportmarathons, eetfestijnen, … Te veel om 
op te noemen en elke dag komen er nog bij. 
Een warme dankjewel daarvoor!

Daarnaast hebben wij als gemeente ook 
een warm hart voor dieren. Samen met 
Schepen van Dierenwelzijn, Dirk Lodewijk, 
zetten we in op een diervriendelijk beleid. 
Zo werden er hondenpoeppalen geplaatst, 
zijn er huisdierstickers voor het redden 
van dieren in geval van brand, voeren we 
een zwerfkattenbeleid en kozen we dit 
jaar voor een diervriendelijk vuurwerk om 
Kermis Opperstraat af te sluiten. Schepen 
Dirk ging zelfs geblinddoekt op stap met 
een assistentiehond in opleiding, zodat we 
jullie het warme verhaal van Scale Dogs 
kunnen doen. Je leest er alles over in ons 
dossier.

Om af te sluiten wil ik graag alle inwoners 
alvast een warm eindejaar en prettige 
feesten toewensen. Hou het veilig!

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

Jong en oud bewogen en zongen samen op de tonen van:  

“Laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen…” van Willy 

Sommers tijdens Wereld Dementiedag op 21 september 2019.

\Dementiewandeling\
Schepen van Welzijn Rita Triest liet 

spreuken de Liedekerkse etalages 

opfleuren.

 \10-daagse van de

Geestelijke Gezondheid\

De Liedekerkse wijnmakersgilde 

verzorgde voor de 25ste keer het lekkere 

wijn-aperitief tijdens het aperitiefconcert 

van kermiszondag. 25 jaar traditie, dat 

smaakt!

\25 jaar wijnmakersgilde\

\Week van het Bos\
Tijdens de Week van het Bos organiseerden de gemeenten Liedekerke en Ternat voor de lagere scholen verschillende creatieve activiteiten. Een greep uit de creaties.... 

Een 300-tal Liedekerkse senioren zetten de seniorenweek op 
18 november in met een feest van formaat en haalden hun beste 
dansbenen boven.

\Seniorenfeest\

Het sintfeest was een groot succes en de kinderen die 

naar de speelgoedswishing kwamen, waren maar al te 

blij met hun geruilde speelgoed!

\Sintfeest en speelgoedswishing\

Bij de meisjes van 9 tot 12 jaar stond Merel Van Deun op het hoogste schavotje: “Volgend jaar doe ik opnieuw mee!”

\Anti-Katerloop\



NIEUWS

Liedekerke 
ondertekent 
Ambitiekader 
1.0 ‘Opgewekt 
Pajottenland’
Op woensdag 18 september onder-
tekenden de gemeenten Liedekerke, 
Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal, Pepingen, 
Lennik, Herne, Gooik, Bever, Galmaarden 
en de stad Halle en de provincie Vlaams-
Brabant het Ambitiekader 1.0. ‘Opgewekt 
Pajottenland’. Met deze ondertekening 
tonen de partners hun engagement om 
gezamenlijk te werken rond de klimaat-
doelstellingen. 

Uitgangspunten bij het engagement 
zijn inzetten op hernieuwbare energie, 
het verbeteren van de leefbaarheid in de 
dorpen en het versterken van de open 
ruimte. 

In het gemeentehuis ligt een gratis 
folder te beschikking over de prioritaire 
acties van het project.

Benefiet levert 
18 000 euro op voor 
drie goede doelen
Op 16 mei 2019 werd gemeente-
medewerker en Liedekerkenaar Marnic 
Vanderstichelen 50 jaar. In plaats van 
een feest te geven richtte hij samen 
met Jeroen De Backer, Bart Ghijsels en 
Jurgen Meyts de feitelijke vereniging 
‘Schlagers voor het Goede Doel’ op. Op 
10 mei 2019 organiseerden zij op de 
parking van het Natekes in Teralfene 
een schlageravond voor verschillende 
goede doelen. 

Dankzij talrijke gulle sponsors en zo’n 
30-tal vrijwilligers slaagden zij erin een 
totale opbrengst bijeen te halen van 
18 000 euro. Een van de goede doelen 
was het Universitair Ziekenhuis Brussel, 
waar de vrouw van Marnic behandeld 
werd in haar strijd tegen kanker. Uit 
dankbaarheid voor de goede zorgen 
schonk hij maar liefst 7 000 euro aan de 
afdeling oncologische revalidatie van 
het ziekenhuis. Geld dat het centrum, 
dat onlangs met sluiting werd bedreigd, 
goed zal kunnen gebruiken! 

De twee andere goede doelen waren de 
Muco-vereniging en het Britse initiatief 
‘Friends of Carlton Center’. Een mooi 
gebaar dat getuigt van een warm hart!
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Screening NT2  
Nederlands leren? 
Het kan!
In januari starten er opnieuw 
cursussen Nederlands voor beginners 
in Liedekerke. In samenwerking 
met het Agentschap Integratie en 
Inburgering organiseren we een 
infoavond. Op basis van jouw wensen 
en mogelijkheden zoeken we samen 
een cursus op maat.

Wat mag je verwachten?
Intakegesprek: om je zo goed 
mogelijk te helpen, willen we je graag 
beter leren kennen. Tijdens een inta-
kegesprek stellen we daarom vragen 
over je verwachtingen, talenkennis, 
hoogst behaalde diploma, …
Testen: soms vragen we je ook om een 
logica- en niveautest af te leggen. Zo 
kunnen we je nog beter doorverwijzen.
Advies: ten slotte geven we je advies 
over de cursus Nederlands en de 
school die het beste bij je past. Je 
krijgt ook alle praktische informatie 
mee (prijs, locatie, startdatum).
Dit alles duurt gemiddeld 1 uur.

Je bent welkom op ons infomoment:
GC Warande – Opperstraat 29
10 januari 2020
09.00 - 11.00 uur
Je kan ook terecht op het gratis 
nummer 0800 123 00 
Heb je nog vragen?
Neem contact op via mail op 
integratie@liedekerke.be of op het 
nummer 053 64 55 55

Help als burger 
mee misdrijven 
voorkomen
Door je aan te sluiten bij het pas opge-
richte BIN-netwerk van onze gemeente 
(dat nu al meer dan 200 leden telt) kan 
je daadwerkelijk meehelpen misdrijven 
te voorkomen. Een BIN is een gestruc-
tureerde samenwerking tussen burgers, 
zelfstandigen, bedrijven, de lokale politie 
en de bestuurlijke overheid, die 7 dagen 
op 7 en 24 uur op 24 werkt en steunt op 
participatie, communicatie en preventie. 
Hoe meer mensen zich hier bij aanslui-
ten, hoe meer kans om de criminaliteits-
cijfers naar beneden te halen. Aansluiten 
is volledig gratis en iedereen die ouder 
is dan 18 kan hier aan meewerken. 
Interesse? Stuur je gegevens naar liede-
kerke.bin@gmail.com. Je vindt alle info 
ook terug op www.liedekerke.be/bin.

Eerste test succesvol
In samenspraak met politiezone TARL 
en het CIC Leuven vond er op 24 oktober 
een eerste test plaats van het BIN. De 
aangesloten leden kregen een testbericht 
om het BIN van een correcte werking te 
verzekeren en foutief doorgegeven of 
ingevoerde nummers op te sporen.
Ook het voltallige College van 
Burgemeester en Schepenen gaf het 
goede voorbeeld en sloot zich aan bij het 
BIN-netwerk. Ondertussen werden ook 
de BIN-borden aan de invalswegen van 
onze gemeente geplaatst (zie foto) en 
zijn er stickers van het BIN verkrijgbaar 
aan het onthaal van de gemeente.

(v.l.n.r. schepen Johnny Van Droogenbroeck, schepen Patrick Asselman, 

coördinator Sonia Van der Elst, hoofdcoördinator Pascal De Petter, 

schepen Rita Triest, burgemeester Steven Van Linthout en 

schepen Dirk Lodewijk)
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Digitaal loket 
dienst burgerzaken
Heb je een attest, afschrift of uittrek-
sel nodig van de dienst burgerzaken? 
Je kan dit eenvoudig, snel en veilig 
aanvragen via het digitaal loket! Zo hoef 
je niet naar het gemeentehuis te gaan 
en vermijd je wachtrijen.

• Op de website www.liedekerke.be klik 
je op “uittreksels” of “attesten”. Daar 
vind je een lijst van de documenten 
die je online kan aanvragen – van een 
uittreksel uit het strafregister of een 
attest van gezinssamenstelling tot 
een afschrift van je huwelijksakte.

• Wanneer je doorklikt op het gewenste 
document, kom je terecht in de 

Kim Van Muylem 
vervangt Lander 
Van Leuven in 
gemeenteraad
N-VA-gemeenteraadslid Lander Van 
Leuven heeft afscheid genomen van 
de actieve lokale politiek en werd in de 
gemeenteraad vervangen door eerste 
opvolger Kim Van Muylem. Van Leuven 
zetelde sinds 2013 in de gemeenteraad 
van Liedekerke. De combinatie werk en 
het voorbereiden van de gemeenteraad 
bleek niet langer werkbaar, waardoor hij 
de fakkel doorgeeft aan partijgenoot Kim 
Van Muylem. Kim legde op 24 oktober de 
eed af als gemeenteraadslid.

digitale toepassing eGovFlow. Hier kan 
je kiezen om digitaal in te loggen met 
je elektronische identiteitskaart en 
kaartlezer, met een beveiligingscode 
via de mobiele app, met een token op 
papier of met de itsme-app.

Veilig digitaal aanmelden heeft zijn 
voordelen: je gegevens worden automa-
tisch ingevuld én je krijgt het gevraagde 
document vaak onmiddellijk digitaal 
bezorgd. De afgeleverde documenten 
zijn volledig rechtsgeldig elektronisch 
ondertekend.

Je kunt uiteraard ook een aanvraag 
doen zonder je veilig aan te melden. Dan 
geef je je gegevens zelf in en ontvang je 
het attest, afschrift of uittreksel per post.

Benieuwd welke documenten je 
allemaal via eGovFlow kan aanvragen? 
Maak gebruik van de toepassing door te 
surfen naar liedekerke.egovflow.be.

Uitzonderingen
Een aanvraag voor een moraliteits-
attest en een registratienummer voor 
particuliere slachtingen doe je door 
het digitale formulier op de website 
www.liedekerke.be in te vullen. In dat 
geval wordt dit bezorgd per post.

Voor slachtbewijzen dien je het 
formulier in te vullen op de website en 
je vervolgens naar de dienst burger-
zaken te begeven. Na de betaling van 
5 euro wordt het slachtbewijs ter plaatse 
afgeleverd.
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Opleiding gemachtigde 
opzichters in Liedekerke
Omdat er een groot tekort is aan mensen 
die kinderen de straat helpen over-
steken deden we in de vorige #1770 al 
een oproep naar gemachtigde opzichters 
vanuit de provincie. Nu zal het theoreti-
sche deel van de opleiding (3 uur) echter 
ook in Liedekerke georganiseerd worden. 
Dit zal doorgaan op 10 februari 2020 
in het gemeentehuis. Daarna volgt een 
praktijkcursus van een halve dag bij de 
lokale politie. Na het voltooien van zowel 
theorie als praktijk volgt een officiële 
aanstelling door de burgemeester. Voor 
bijkomende vragen of interesse, stuur 
voor 31 januari 2020 een mailtje naar 
mobiliteit@liedekerke.be.

Residentie 
Paepenbergh:  
comfortabel en veilig wonen 
in een serviceflat

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

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

Residentie Paepenbergh telt 36 flats. 
Het gebouw is volledig aangepast aan 
de noden en behoeften van senioren 
en staan open voor zowel echtparen 
als alleenstaanden, vanaf de leeftijd 
van 65 jaar. Alle flats bestaan uit een 
inkomhal, een ruime woonkamer, een 
volledig ingerichte keuken, een slaapka-
mer, een badkamer met instapdouche, 
2 bergingen en een groot individueel 
terras. Het gebouw telt 2 verdiepingen en 
heeft een ondergrondse parkeergarage 
voor 21 wagens. Er is een gemeenschap-
pelijke huisvuilberging, een wasruimte, 
een fietsenberging en op elke verdieping 
zijn er zithoekjes ingericht.

Zorg is 24 uur op 24 binnen handbereik: 
met een druk op de knop contacteer je 
de hulpdiensten.

Je komt er tevens terecht in een actieve 
sociale gemeenschap. In de ontspan-
ningsruimte kan je gezellig samenzitten 
met medebewoners of familie en samen 
met de vrijwilligers organiseren we 
regelmatig activiteiten zoals een bingo-
namiddag, een wafelenbak, een zomerse 
barbecue of een spelletje petanque.

Kriebelt het al? Maak vrijblijvend een 
afspraak voor een rondleiding of contac-
teer ons voor meer informatie. 

Sociaal Huis
053 64 55 51 
serviceflats@liedekerke.be
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Recht op een 
verwarmings
toelage?
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt 
deels tussen in de betalingen van de 
verwarmingsfactuur voor mensen die 
zich kunnen aansluiten in bepaalde 
categorieën.
Categorie 1: personen met recht op 
verhoogde verzekerings tegemoet-
koming van de ziekte- en invaliditeits-
verzekering \ \ Categorie 2: personen 
met een begrensd inkomen \ \ Categorie 
3: personen met schuld overlast.

De in aanmerking komende brand
stoffen zijn:
• huisbrandolie (stookolie of mazout) 

in bulk 
• huisbrandolie (of mazout)  

aan de pomp
• lamppetroleum (type c) aan de pomp
• bulkpropaangas/petroleumgas

Het moet gaan over het type brandstof 
dat wordt gebruikt om de woning hoofd-
zakelijk te verwarmen. Het Fonds komt 
dus niet tussen voor aardgas/stadsgas 
- elektriciteit - propaan/butaangas in 
flessen - pellet - hout - steenkool…

Deze toelage aanvragen kan door een 
aanvraagformulier in te vullen dat 
beschikbaar is bij de onthaalmedewer-
kers in het Sociaal Huis. Niet vergeten 
om de factuur van de aankoop van de 
brandstof toe te voegen bij de aanvraag.

Minimale levering van 
aardgas via de budgetmeter 

Het OCMW verleent tussen 
1 november 2019 en 31 maart 2020 
een minimale levering van aardgas 
via de aardgasbudgetmeter.
Via een sociaal onderzoek zal 
de sociale dienst van het OCMW 
nagaan of er daadwerkelijk sprake 

NMBS zoekt 
uitbater handels
ruimte station
De NMBS is op zoek naar een 
kandidaat-concessionaris voor 
een concept koffiebar, warme 
snacks, convenience store of een 
combinatie van deze voorgaande 
concepten.
Voor meer informatie kan u terecht 
op https://www.liedekerke.be/
nieuws/nmbszoektuitbater
handels ruimtestation

is van energie armoede (type woning, 
gezinssamenstelling, …). Wanneer dit 
zo blijkt te zijn, kan het OCMW een 
minimum hoeveelheid aardgas ter 
beschikking stellen via de budget-
meterkaart voor aardgas. Tijdens de 
periode van 1 november 2019 tot en met 
31 maart 2020 kan een gezin maximaal 
één keer om de 14 dagen een oplading in 
dit systeem doen.

Wil je meer info of denk je in aanmer-
king te komen voor deze maatregelen? 
Neem dan telefonisch contact op met 
het Sociaal Huis via 053 64 55 51 of kom 
langs tijdens de openingsuren.
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Dikketruiendag 
2020
De jaarlijkse Dikketruiendag in februari 
richt zich op (hoge)scholen, univer-
siteiten, bedrijven, organisaties en 
gemeenten. Maar natuurlijk kan je ook 
thuis meedoen.

Als je een dikke trui of thermische 
onderkleding draagt, kan je de thermo-
staat lager zetten. Eén graad minder 
betekent gemiddeld 7 % minder stook-
kosten en broeikasgassen. Ook door 
lichten te doven bij het verlaten van 
een ruimte, toestellen uit te schakelen 
na gebruik, de verwarming correct af te 
stellen, ... kan je energie besparen en de 
CO

²
-uitstoot verminderen.

Zoek je inspiratie om als school, bedrijf, 
vereniging of ook thuis een actie 
uit te werken? Neem een kijkje op 
www.dikketruiendag.be. 

Winterweer
Het gemeentebestuur herinnert er aan 
dat elke inwoner verplicht is om de 
stoep voor zijn woning ijs- en sneeuw-
vrij te houden zodat voetgangers een 
vrije doorgang hebben. Het geruimde 
materiaal moet aan de rand van de 
stoep opgehoopt worden en mag niet 
op de rijbaan geveegd worden. Er zijn 2 
oplossingen tegen ijzel en sneeuw:
• wegvegen/opscheppen van de sneeuw

• zout strooien (denk aan het milieu, 
gebruik met mate)

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

De stand van zaken zal steeds 
gecommuniceerd worden op de 
Facebookpagina en website van ILvA en 
Gemeente Liedekerke!

Denk aan de 
cadeaukaart voor 
het eindejaar! 

Op zoek naar een origineel en leuk 
cadeautje? Zoek niet langer, de cadeau-
kaart van de gemeente Liedekerke is 
het ideale cadeau voor groot en klein! 
Je kan de ontvanger zelf laten kiezen... 
een lekker wijntje, frietjes, een handtas, 
parfum, een nieuwe vaas, ... Er is keuze 
uit een zeer ruim aanbod bij de aange-
sloten handelaars. In het vrijetijdshuis 
kan je een cadeaukaart van 10 of 25 euro 
kopen. En we doen er nog een mooie 
verpakking bij!
Op https://www.liedekerke.be/menu/
werken-en-ondernemen/cadeaukaart 
vind je een overzicht van welke hande-
laars meedoen.

CADEAU
KAART

€10
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7 goede redenen 
om géén vuurwerk 
af te steken dit 
eindejaar!

1. Verboden
De wetgeving is veranderd. Sinds 
26 april 2019 is het overal verboden om 
vuurwerk af te steken en om wens-
ballonnen op te laten. Steek je toch 
vuurwerk af? Dan kan je een GAS-boete 
krijgen. 

2. Levensgevaarlijk
Zowel bij het afsteken als bij het oprapen 
van gebruikt vuurwerk kan je gewond 
raken. Volgens de cijfers van Stichting 
Brandwonden waren er in 2018 108 
ongevallen met lichamelijke letsels. 
Meest getroffen lichaamsdelen zijn de 
ogen (32 %), het aangezicht (26 %) en 
handen en vingers (30 %). Ook blijkt dat 
de meeste vuurwerkslachtoffers het 
vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. 
Zij waren enkel toeschouwer van de 
vuurwerkpiraat. 

3. Risico op brand
Zowel bij het afsteken van vuurwerk als 
het oplaten van wensballonnen is het 
risico op brand erg groot. Jouw wens-
ballon kan op een woning, tuinhuis of 
brandbaar materiaal terecht komen, waar 
het heel wat schade kan veroorzaken.

4. Dierenleed
Dieren zijn heel gevoelig voor harde 
geluiden. Ze schrikken, panikeren, 
lopen weg, breken uit en komen op de 
openbare weg terecht. 

5. De hulpdiensten moeten 
beschikbaar blijven

Telkens wanneer de hulpdiensten 
moeten uitrukken voor problemen rond 
vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor 
andere noodgevallen.

6. Superongezond
De fijnstofconcentraties vastge-
steld tijdens en net na afsteken van 
vuurwerk pieken. Zeker voor mensen 
met gevoelige luchtwegen, zoals jonge 
kinderen, mensen met allergieën of 
astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: 
luchtmeetnet). Daarnaast komt 90 % 
van dat fijnstof op de bodem en in het 
riool terecht, en zorgt ook hier voor een 
enorme vervuiling. 

7. Gratis
Je hoeft zelf niet te investeren in de 
aankoop van vuurwerk. Als je ervoor 
kiest om zelf geen vuurwerk af te steken 
maar naar een spektakelvuurwerk van 
een stad of gemeente te gaan, dan kost 
je dit niets. Lekker makkelijk!
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Vlaamse dakisolatie
norm voor woningen en 
huurwoningen
Tegen 2020 moeten alle daken van 
zowel woningen als huurwoningen 
voldoen aan de dakisolatienorm. 
Eigenaars die hun dak nog moeten 
isoleren, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden een premie krijgen van 
netbeheerder Fluvius.

Dubbel glas verplicht in 
elke woning vanaf 2020
Tegen 2020 moeten de ramen van alle 
woningen (dus ook huurwoningen) 
minstens dubbel glas hebben. Eigenaars 
die het meteen beter doen en hoog-
rendements glas plaatsen kunnen onder 
bepaalde voorwaarden een premie 
krijgen.

Wil je meer informatie, neem 
dan contact op met onze woon-
consulent Kathleen Gielen op 
wonen@liedekerke.be of 053 64 55 17.
Je kan ook langskomen aan het loket op 
dinsdag tussen 8.30 en 12.00 uur en elke 
2e donderdag van de maand tussen 17.30 
en 20.00 uur.

Rookmelders verplicht 
vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 moet ook een 
woning waarin de eigenaar zelf woont 
over de nodige rookmelders beschikken. 
Wacht dus niet langer en plaats zo snel 
mogelijk rookmelders in je woning. Zo 
maken we wonen in Vlaanderen samen 
veiliger.
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Thuisopvang 
zieke kinderen
Samen met 10 gemeenten in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde biedt 
3Wplus al 15 jaar thuisopvang voor zieke 
kinderen aan. De dienst speelt in op een 
reële behoefte van vooral jonge ouders. 
De opvang aan huis vindt plaats op 
werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur voor 
kinderen van 0 tot 14 jaar, met een 
maximum van 9 uur opvang per dag en 
gedurende 5 opeenvolgende werkdagen. 
Tijdens het weekend en op wettelijke 
feestdagen is de dienst gesloten. Ouders 
kunnen tot 18.30 uur opvang aanvragen 

voor de volgende dag (indien er nog 
vrije plaatsen zijn). Hiervoor is wel een 
doktersattest nodig. Indien er geen vrije 
plaatsen meer zijn kan je op de wacht-
lijst geplaatst worden.
 
Opvang reserveren kan via de 
online agenda.
Een annulatie moet gebeuren via 
de online agenda vóór 19.00 uur op 
de dag voorafgaand aan de opvang. 
Zoniet wordt er een boete van 10 euro 
aangerekend. 

Sinds 1 januari 2015 is er ook een 
samen werkingsverband met Solidariteit 
voor het Gezin. Hierdoor kunnen ver-
schillende gezinnen ook genieten van de 
voordelen van hun mutualiteit voor de 
opvang van hun ziek kind. Meer info kan 
je opvragen bij de coördinator.

Voor meer informatie of opvang: 
Zoë Taymans - 0499 23 32 84 of 
ziekekinderen@3wplus.be

13

Li
ed

ek
er

ke
 #

17
70



WZC SintRafaël 
zoekt vrijwillige 
huismoeders en 
vaders

Waar?
WZC Sint-Rafaël: Residentie Rafaël en 
Residentie Sara.

Wanneer?
Een dag die jij kiest vanaf 16.45 tot 
maximum 20.00 uur.

Wat houdt het in?
Huismoeders/-vaders zijn bij de 
bewoners aanwezig bij het vallen van 
de avond. Ze stralen warmte, liefde 
en vooral ook veiligheid uit. Haar/zijn 
aanwezigheid in de woonkamer maakt 
dat bewoners er graag vertoeven. Het 
is de persoon waarbij ze zich veilig en 
geborgen voelen wanneer ze angstig, 
droevig of onrustig zijn.

Is dit iets voor jou?
De verantwoordelijke van het vrij-
willigerswerk in WZC Sint-Rafaël 
helpt je graag verder. Contacteer 
mevr. Hadewych Daem via mail op 
daemh@strafael.zkj.be of telefonisch op 
053 66 65 79 (dinsdag en donderdag).

Seniorenrestaurant
Onlangs werd er in WZC Sint-Rafaël een 
tweede seniorenrestaurant geopend, 
ditmaal in de Monnikbosstraat. Senioren 
uit de streek kunnen er alle dagen in 
het nieuw ‘Grand Café’ van een volwaar-
dig middagmaal genieten. Naast een 
degelijke maaltijd tegen een zeer demo-
cratische prijs, is er ook de mogelijkheid 
om sociaal contact te hebben.

Het tarief bedraagt 7 euro voor soep, 
een warm hoofdgerecht, dessert en 
één drankje. Senioren uit Liedekerke 
die recht hebben op een verhoogde 
tegemoet koming, kunnen via het OCMW 
50 % korting krijgen.

In het restaurant wordt betaald met 
jetons. Deze kunnen aangekocht worden 
aan het onthaal of bij de administra-
tie van WZC Sint-Rafaël. Senioren die 
wensen te eten dienen vooraf te reser-
veren door in te schrijven in het register 
dat terug te vinden is in de cafetaria. 
Reserveren kan tot de dag voordien om 
15.00 uur.
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Leraren tentoon
stelling in de 
Academie voor 
Beeldende Kunsten
In galerij Transit in de 
Academie voor Beeldende 
en Audiovisuele Kunsten 
tonen enkele leerkrachten 
hun persoonlijk, beeldend 
werk. Je vindt er 
schilderijen, tekeningen, 
zeefdruk en keramiek. De 
werken variëren van 7 cm 
tot 2 m. Laat je verrassen!

De tentoonstelling is nog tot 17 januari te 
bezichtigen tijdens de openingsuren:

Maandag van 08.30 tot 21.30 uur
Woensdag van 12.00 tot 20.00 uur
Donderdag van 13.00 tot 21.30 uur
Vrijdag van 13.00 tot 21.30
Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
Zondag van 09.00 tot 12.30 uur

Meer info:
Academie voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten
Opperstraat 33 | 1770 Liedekerke
053 64 55 97
gabk@liedekerke.be
www.liedekerke.be/ABAK

Werk van Tony Robbrecht, Joke Tibo en Hilde Merckx
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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.

Lekker en verswekelijks vers geoogste

BIOLOGISCHE 
GROENTEN & FRUIT
Elke week verse biologische groenten en fruit in 
huis? Kies voor een groente- en/of fruitpakket 
van De Boerderij.

| Je krijgt krakende verse seizoensproducten aan een lage prijs

| Je kan kiezen uit pakketten voor 1, 2 of 4 personen

| Je hebt altijd wel een afhaalpunt in je buurt 

Afhaalpunt Liedekerke: Lucia De Backer, Slochtestraat 2

BENIEUWD NAAR ONS AANBOD?

Ontdek het op www.deloods.vzw/boerderij
of spring eens binnen!



Liedekerke streeft ernaar 
een diervriendelijke 
gemeente te zijn, daarom 
zal er zoveel mogelijk 
rekening gehouden 
worden met dierenwelzijn 
in het reguliere beleid.

Enkele acties die reeds 
uitgevoerd werden... 

De gemeente voert een diervriendelijk 
zwerfkattenbeleid. Zwerfkatten zijn 
verwilderde, schuchtere katten die 
menselijk contact niet gewoon zijn. 
Deze katten worden in samenwerking 
met VETAS en lokale dierenartsen 
gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd, 
en behandeld tegen ziektes. Nadien 
krijgen ze een knipje in het oor om ze 
duidelijk te herkennen en worden ze op 
dezelfde plaats weer vrijgelaten. Om de 
zwerfkatten beschutting aan te bieden, 
worden er binnenkort ook schuilhokjes 
geplaatst op enkele probleemlocaties. 
Heb je last van zwerfkatten? Meld dit op 
www.liedekerke.be/webform/ 
meldpuntzwerfkatten. 

Er werden hondenpoeppalen geplaatst op 
3 testlocaties: Warandepark, Heidestraat 
en Velodroomplein. Ook in Liedekerkebos 
zal je er binnenkort aantreffen. Geen 
excuses meer om de poep van jouw lieve 
viervoeter niet op te rapen! 

Via de gemeentelijke 
website kan je een 
huisdierensticker 
aanvragen. Door deze 
sticker op het raam 
of de deur van jouw 
woning te kleven, kan 
je aan de hulpdiensten 
laten weten hoeveel 

én welke huisdieren in huis aanwezig 
zijn. Aanvragen:www.liedekerke.be/
webform/huisdierstickeraanvraag 

Dit jaar werd voor het eerst een dier-
vriendelijk vuurwerk georganiseerd 
tijdens Kermis Opperstraat. Het 
vuurwerk plofte tot 50 % stiller en werd 
aangevuld met een vuur- en lasershow. 
Een mooi spektakel waarvan iedereen 
kon genieten, én dieren konden op beide 
oren slapen. 

Meer info of vragen? 
milieu@liedekerke.be.

DOSSIER
Liedekerke,  
diervriendelijke gemeente
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Scale Dogs leidt puppy’s op 
tot assistentiehonden

Scale Dogs werd in 1990 opgericht in Watermaal
Bosvoorde, maar dankzij begeleidster Shona Balis uit 
Affligem wordt de werking van de vzw ook verzekerd in 
de driehoek DilbeekAalstNinove. Scale Dogs is eerst 
en vooral een vereniging die geleidehonden opleidt voor 
visueel gehandicapte personen, maar tevens ook een 
honden school met vrijwillige instructeurs. Schepen 
van Dieren welzijn Dirk Lodewijk nodigde Shona uit in 
Liedekerke om de werking van Scale Dogs uit de doeken 
te doen en mee een oproep te lanceren naar gast gezinnen.

Dag Shona en welkom in Liedekerke, al 
is de gemeente jou niet zo vreemd...
Neen, inderdaad. We komen heel vaak 
met onze honden oefenen in Liedekerke. 
Voor puppy’s is de gemeente heel 
interessant omdat er veel winkels zijn 
en een park om te ontspannen. Voor de 
volwassen honden zijn vooral de zebra-
paden zonder stoeprand heel handig. 
Honden zien kleuren namelijk niet zoals 
wij en op deze manier kunnen we er extra 
goed op oefenen. 

Vertel ons wat meer over de werking van 
Scale Dogs.
Scale Dogs werkt vooral met labrador 
retrievers, golden retrievers of kruisin-
gen van deze rassen en, iets minder 
vaak, met witte herders. Labradors en 
golden retrievers zijn heel mensgericht 
en makkelijk te motiveren. Ze zijn ook 
heel sociaal en geven veel vertrouwen. 
Herders zijn gevoeliger, maar bij hen ligt 
het tempo hoger en ze hebben meer uit-
houdingsvermogen. De honden worden 
van kleins af aan in een gastgezin 
geplaats en vervolgens opgeleid tot 
blindengeleidenhonden.

Dat gebeurt wellicht niet zomaar. 
Er gaat heel wat voorbereiding aan 
vooraf, niet?
Inderdaad, de pups worden vanaf 5 
weken bij fokkers gekocht en zorgvuldig 
uitgekozen op basis van karaktertests 
en het medisch verleden van de ouders, 
zodat de pups aan de hoogste kwaliteits-
normen voldoen en de investering in hun 
opleiding zal renderen. De vzw Purpose 
Dogs helpt ons hierbij door een selectief 
en doordacht kweekprogramma.

Als de pups een achttal weken oud 
zijn worden zij voltijds geplaatst bij 
een gastgezin. Onder begeleiding van 
Scale Dogs leren de jonge honden alle 
facetten van het leven te begrijpen zodat 
ze zich in zoveel mogelijk situaties 
op hun gemak en zelfzeker voelen. 
Gastgezinnen dienen hiervoor 1 maal 
per week naar de training te gaan. De 
eerste 10 weken volgen de gastgezinnen 
een socialisatietabel waarop een aantal 
zaken staan die afgewerkt moeten 
worden, zoals het leven in de stad, een 
kermis, trein-bus-tram, autoverkeer… De 
gezinnen krijgen een id-pasje waarmee 
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\ Schepen van Dierenwelzijn Dirk Lodewijk nam 

de proef op de som en werd geblinddoekt door 

een assistentie hond rondgeleid in Liedekerke. 

Een film
pje hiervan kan je vinden op de 

Facebookpagina van de gemeente \

ze volgens de wetgeving overal toegang 
hebben met hun hond in opleiding.

Wanneer de hond ongeveer één jaar 
oud is, volgt er een grote medische 
controle en een paar maanden later 
start hij zijn opleiding. Hier leert 
de hond zijn blinde of slechtziende 
baas veilig door het verkeer en langs 
obstakels leiden. Daarnaast leert de 
hond ook commando’s om hem te 
kunnen sturen en het aangeven van 
oriëntatie punten zoals stoepranden, 
zebrapaden en zijstraten. Ten slotte zijn 
er ook nog de zoekcommando’s voor 
het opzoeken en aangeven van bijvoor-
beeld de deur van een winkel, een trap 
en een lift. Uiteindelijk gaat het over 
een 40-tal bevelen… Wanneer hij in de 
week opleiding heeft, gaat hij enkel 
nog in het weekend naar zijn gastgezin. 
Gemiddeld duurt dit zo’n 8 maanden, 
maar de opleiding is volledig aangepast 
aan de hond. Het is met andere woorden 
‘maatwerk’ en je moet voortdurend 
inschatten hoe ver de hond staat. 
Wanneer hij er klaar voor is, wordt hij 
geplaatst bij zijn nieuwe baasje.

Hoe worden de visueel gehandicapte 
persoon en zijn toekomstige viervoeter 
aan elkaar gekoppeld?
Vooreerst kijken we naar het karakter van 
de blinde persoon en het hondenras dat 
hier het beste bij past. Daarna volgt een 

overhandigingsstage van 4 weken waarin 
de kandidaat-geleidehondgebruiker leert 
op een veilige, verantwoorde manier 
met de hond omgaan. Hierbij komt ook 
hondengedrag en verzorging aan bod. 
Vervolgens wordt er een tijdelijk contract 
opgesteld om alleen te oefenen, zonder 
hulp van Scale Dogs. Na 1 maand volgt er 
een controlebezoek en na 3 maanden een 
evaluatie. Indien die ok is, wordt er een 
definitief contract opgesteld waarbij de 
hond officieel overgedragen wordt. Van 
dan af aan gaan we jaarlijks op bezoek 
om te kijken of alles goed verloopt.

Hoeveel personen kunnen jullie jaarlijks 
helpen met een assistentiehond?
Per jaar worden er 10 tot 12 puppy’s 
opgeleid, waarvan ongeveer de helft 
assistentiehond wordt voor personen 
met een visuele beperking of voor een 
kind met autisme.

Wat gebeurt er met de puppy’s die het 
niet zover schoppen?
Een goede geleidehond moet natuur-
lijk voldoen aan strenge eisen. Het is 
dan ook onvermijdelijk dat een aantal 
honden hier niet aan voldoen. 
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Uiteraard zijn dat meestal wel lieve, 
leuke en goed opgevoede honden die 
alleen dat beetje extra missen om de 
taak als geleidehond aan te kunnen. 
Soms is dat omdat hij niet voldoet aan 
de criteria wat betreft gedrag, soms is 
een medische aandoening de reden.

In eerste instantie wordt er dan gekeken 
of de hond geschikt is voor een ander 
goed doel: hulphond, knuffelhond in een 
verpleeghuis, enzovoort. Lukt dat niet, 
dan mag het gastgezin de hond terug-
nemen. Willen of kunnen zij dit niet, dan 
wordt de hond bij een gezin geplaatst dat 
op de wachtlijst voor ‘afgekeurde geleide-
hond’ staat. Er wordt hierbij voorrang 
gegeven aan gezinnen met noden, zoals 
autistische kinderen, bijvoorbeeld.

Hoe lang blijft een assistentiehond bij 
zijn visueel beperkt baasje?
Geleidehonden doen hun werk graag. 
Niettemin is het wel een echte baan voor 
de hond. Afhankelijk van gezondheid, 

werklust en energie, gaan de honden 
rond de leeftijd van 10 jaar met pensioen. 
Natuurlijk mag de hond dan bij zijn 
blinde baas blijven. Is dit niet mogelijk, 
dan zoeken wij een adoptiegezin dat de 
hond een fijne oude dag wil geven. 

Hoeveel kost zo’n assistentiehond?
De aankoop, verzorging en opleiding van 
een geleidehond is een zware inves-
tering. Een geleidehond ‘kost’ dan ook 
25.500 euro. Er kunnen per jaar dan ook 
slechts 3 tot 4 geleidehonden worden 
opgeleid.

Indien de visueel gehandicapte persoon, 
die de hond volledig gratis ter beschik-
king krijgt, erkend is door het VAPH in 
Vlaanderen, de Cocom in het Brussels 
Gewest of het AWIPH in de Franse 
Gemeenschap, is er een tussenkomst 
die de kostprijs van een hond amper 
voor één vierde of de helft dekt (afhan-
kelijk van de regio). Zonder de inbreng 
van vrijwilligers, zoals de gastgezin-
nen die de pups gedurende één jaar 

\ GASTGEZINNEN 
GEZOCHT! \
Heb je interesse of wil je meer 
info? Neem contact op met 
shona.balis@scaledogs.be, bel 
naar 0476 34 07 68 of kijk op 
www.scaledogs.be. 

Gastgezin worden?
• Vul de gekregen vragenlijst in en 

stuur ze terug via mail
• Scale Dogs komt op bezoek om je 

situatie te bekijken
• Je krijgt de gebruikshandleiding 

met regels, socialisatietabel en 
maandrapport

• Je volgt een puppyklas
• Je mag een tijdelijke opvang 

proberen
• Definitieve beslissing volgt of je 

geschikt bent om een hond op te 
vangen

Zie je in de gemeente een assistentie
hond in opleiding (herkenbaar aan een 
fluohesje), breng hem niet in verwarring 
door hem te aaien of knuffelen (er staat 
trouwens een aaiverbods teken op het 
hesje). Weet dat deze hond een zware 
taak op zich neemt. Hesje uit? Dan 
mag de hond ontspannen en kan hij 
gestreeld worden.
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grootbrengen, zou de prijs van een 
geleidehond bijna verdubbelen.

Jullie zijn dus eigenlijk permanent op 
zoek naar steun?
Inderdaad, er is altijd nood aan vrijwil-
ligers die een handje willen toesteken, 
giften (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro), 
partnerships of sponsoring, of de organi-
satie van evenementen ten voordele van 
Scale Dogs. Maar we zijn zeker ook op 
zoek naar gastgezinnen in de buurt van 
Liedekerke.

Wat houdt dat precies in?
Er zijn eigenlijk verschillende soorten 
gastgezinnen. Je hebt kotmadammen 
en -meneren die een hond in opleiding 
(tussen ruim een jaar en twee jaar oud) 
in de week opvangen wanneer deze niet 
traint. In het weekend keert de hond 
terug naar zijn gastgezin. Daarnaast heb 
je voltijdse gastgezinnen die puppy’s 
opvangen vanaf 8 weken en gedurende 
een tot anderhalf jaar de pup onder 
begeleiding opvoeden. Ten slotte zoeken 
we ook vakantie-opvanggezinnen voor 
honden van alle leeftijden, die een hond 
opvangen wanneer het vertrouwde 
gastgezin even niet kan.

Zijn er kosten aan verbonden voor het 
opvanggezin?
Neen, alle kosten worden door Scale 
Dogs gedragen, met uitzondering van 
een hondenkussen en speelgoed. Voor 
medische zorgen kunnen opvanggezin-
nen terecht bij onze gekende dierenart-
sen, voor noodgevallen kunnen ze bij 
hun eigen dierenarts terecht en worden 
de kosten terugbetaald. Ook de voeding 
wordt voorzien. Je hebt als opvanggezin 
dus geen kosten, je moet er enkel wat 
tijd in investeren. Maar je krijgt er heel 
wat moois voor in de plaats…

Zeker als je weet dat de hond die jij 
opgevoed hebt, later een assistentiehond 
wordt! Bedankt, Shona, de vrijwilligers 
en assistentiehonden in opleiding voor 
het leuke interview!

Win een duoticket 
voor de lezing ‘De 
hond zoals hij is’ met 
Chris Dusauchoit
Op 12 februari komt hondenkenner 
Chris Dusauchoit naar Liedekerke. 
Hij brengt een boeiend verhaal over 
de zoektocht naar de ware aard van 
de hond. Wil je hier graag bijzijn? 
Boek dan je ticket (10 euro) via 
liedekerke.be/vrijetijd of in het 
vrijetijdshuis.

#1770 geeft ook een duoticket weg. 
Stuur het juiste antwoord op onder-
staande vraag voor 11 januari naar 
uit@liedekerke.be.

Hoe heet de schattige ‘golden 
retriever’ die ten huize Dusauchoit 
woont?

Lezing ‘De hond zoals hij is’,  
Chris Dusauchoit

12 februari om 20.00 uur  
@ GC Warande
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Werken
Onze wegenis en 
rioleringsprojecten

Rozenlaan en Resedalaan
De opdracht voor het uitvoeren 
van de wegenis- en rioleringswer-
ken in de Rozenlaan en Resedalaan 
werd in december 2018 gegund 
aan Ondernemingen Lievens bvba 
uit Kruishoutem. De werken zijn 
gestart begin september 2019. De 
uitvoeringstermijn is voorzien op 180 
werkdagen. De werken worden uitge-
voerd in 6 fasen. 
Momenteel worden de werken van fase 
1 en 2 uitgevoerd met aansluitend de 
werken van fase 3.

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 startten begin oktober

• Aanleg riolering vanaf aansluiting 
met Affligemsestraat tot de aanslui-
ting met de Rozenlaan

• Afwerking van de bovenbouw van 
rijweg, fiets- en voetpad met uitzon-
dering van de afwerkingslaag van het 
asfalt van de rijweg. 
 Uitvoeringstermijn: 9 werkweken 

(eind november)

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

aansluitingen
• 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) 

Bereikbaarheid tijdens 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 toe-
gankelijkheid 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 100 m ver 
gebeuren voorafgaand op de aanleg van 
de riolering. Omtrent speciale leveringen, 
verhuis, ziektezorg, … moeten afspraken 
gemaakt worden met de aannemer. 
Voor fietsers en voetgangers is er steeds 
doorgang mogelijk.
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Omleiding tijdens uitvoering 
der werken

Fase 2 (werken langs Muilenstraat)
• Aanbrengen van tijdelijke markerin-

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

voor zien via Nieuwbaan, Sluis-
vijver straat, 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

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

Infrastructuur: tel. 053 64 55 27 
e-mail: oliver.hertsens@liedekerke.be

• ontwerper Studieburo Goegebeur 
tel. 054 32 04 70

• aannemer Lievens bvba 
tel. 053 72 91 10  
e-mail: jan@lievensbvba.be

of tijdens de wekelijkse werfvergadering 
op dinsdagnamiddag (in de werfkeet 
t.h.v. de werken)

Beysstraat, Vijfhoekstraat 
en Gaston Mertensstraat
(tussen N207 en Heuvelkouterweg en 
tussen Heuvelkouterweg en Gaston 
Mertensstraat)

De nutsmaatschappijen hebben hun 
nutsleidingen aangepast in functie van 

de geplande wegenis- en riolerings-
werken in deze straten. 
De ontwerper is bezig met het ontwerp 
van de bovenbouw van de rijweg en het 
definitief aanbestedingsdossier. Van zodra 
dit is goedgekeurd kan de aan bestedings-
procedure voor het aanstellen van een 
aannemer opgestart worden. De aanvang 
van de werken is voorzien voor 2020.

Molenstraat, Bunderstraat 
en Meregrachtstraat 
(tussen Kleemputtenstraat en Muilen
straat en tussen Bunderstraat en N207)

De nutsmaatschappijen passen hun 
nutsleidingen aan in functie van de 
geplande wegenis- en rioleringswerken 
in deze straten. 
De ontwerper is bezig met het ontwerp 
van de bovenbouw van de rijweg en het 
definitief aanbestedingsdossier. Van zodra 
dit is goedgekeurd, kan de aanbestedings-
procedure voor het aanstellen van een 
aannemer opgestart worden. De aanvang 
van de werken is voorzien voor 2020.

Nieuwe gracht in de 
Zilverberkenlaan
In de Zilverberkenlaan dient een gracht 
te worden aangelegd voor de afvoer van 
het hemelwater. Voor de realisatie van 
deze gracht zijn een zevental grond-
innemingen noodzakelijk. De onder-
handelingen hiervoor met de grond-
eigenaars zijn lopende. Ook de rijweg van 
de Zilver berkenlaan wordt vernieuwd. De 
gemeente raad keurde in november 2017 
het bestek van de werken goed. 
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De ontmoeting
Mats Van Droogenbroeck,  
de eerste Liedekerkse winnaar  
van de Jong Theaterschrijfprijs

Mats won deze zomer 
tijdens Theater Aan Zee de 
Jong Theaterschrijfprijs. 
Een bekroning voor jonge 
theatermakers die zelf in 
de pen kruipen. Tijd dus 
voor een gesprek met dit 
Liedekerkse talent! 

Mats, eerst en vooral gefeliciteerd met je 
prijs. Hoe ben je in deze wereld terecht 
gekomen?
Als tweede kind van het gezin nam ik uit 
gemak de hobby’s over van mijn oudere 
zus. Zij zat in de Academie (Muziek, 
Woord en Dans afdeling Liedekerke, 
n.v.d.r.) bij juf Ann en Gina, twee 
supertoffe leerkrachten. Op mijn achtste 
ben ik haar gevolgd. Ik was redelijk 
verlegen en mijn trui was helemaal 
uitgerekt van er steeds aan te trekken. 
Ik zat toen zowel op de Academie als 
bij toneelvereniging Jong Motoen, waar 
we repeteerden voor een voorstelling 
van Oliver Twist. Het was een grote 
productie waarbij de volwassenen met 
de jongeren samenwerkten. Sindsdien 
is het mijn passie geworden. Ik ben 
toneel blijven spelen tot mijn 18 jaar, 
het laatste jaar dat je les kan volgen 
op de Academie. In het eerste jaar 
universiteit heb ik geen toneel gespeeld, 
waarna het besef eigenlijk gekomen 
is dat ik het heel hard miste. In Gent 
heb je het studententheater van de 
universiteit waar je enkel via audities 
binnengeraakt. Iedereen met wie ik toen 
speelde is in de artistieke sector beland. 

Leerlingen van het eerste en tweede 
leerjaar kunnen Mats aan het werk 
zien tijdens de schoolvoorstelling 

‘Richarken’ op donderdag 30 januari 
in GC Warande.
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Dus toen ik mijn bachelor Geschiedenis 
had afgerond dacht ik: “Waarom 
geen ingangsexamen doen voor de 
toneelschool?” en zo geschiedde.

Je hebt aan het KASK, de School of Arts 
in Gent, gestudeerd. Hoe ervaarde je deze 
studie?
Na mijn bachelor Geschiedenis 
studeerde ik inderdaad 5 jaar aan het 
KASK. De opleiding Geschiedenis was 
een zeer leuke studie, maar heel theore-
tisch en waar je vooral in de aula naar 
hoorcolleges gaat luisteren met 200 
andere studenten. Een toneelopleiding 
is 1000 keer intenser omdat je gekozen 
wordt. Ik zat met amper 14-15 leerlingen 
van 09.00 uur ’s ochtends tot 21.00 uur 
’s avonds in de toneelschool. Ik kreeg 
er theorie, zoals reflectieve vakken en 
theatergeschiedenis, maar ook heel 
veel praktijk. Wat voor mij een totale 
revelatie was omdat het een hele fysieke 
school is. Zo kregen we 3 uur conditie-
training, yoga en dansles en dat is een 
heel andere manier van communiceren 
omdat je elkaar veel aanraakt. 

Je schreef tijdens je periode aan het 
KASK ook Faust, een mechanische 
komedie. 
Faust was mijn bachelorproef. Hier is de 
interesse voor geschiedenis en magie 
zeker blijven hangen. Ik ben altijd gefas-
cineerd geweest door het Faustverhaal 
dat we eigenlijk volledig herschreven. 
We gebruikten maar 3 zinnen uit het 
originele stuk van Goethe, de rest is een 
soort verbeelding rond het thema.

Waar haalde je de inspiratie om Through 
the LookingGlass (oorspronkelijk van 
Lewis Carroll) te schrijven?
Tijdens het schrijven van Through the 
Looking-Glass werkte ik samen met 
mijn klasgenoten Timo (Sterckx) en 
Nona (Demey/Gallagher). We hielden 
brainstorms en lazen samen de teksten 
van anderen en thema’s die we interes-
sant vonden. Daarna schreven we ruwe 
ideeën op. Enkel de scènes die leuk waren, 
behielden we. Zo waren we op alle niveaus 

tegelijk bezig, zowel met repeteren als 
schrijven. Ik ben overigens nog bezig 
geweest met het schrijven van het stuk tot 
anderhalve week voor de première.

Men vindt het wel eens een bizarre 
voorstelling, heb je dat zelf ook gemerkt 
bij de bezoekers? 
We lieten de personages een bastaard-
taal Engels, Frans, Nederlands en Duits 
spreken en er zit ook veel wetenschap-
pelijke en jongerentaal in. We merken 
wel dat wanneer we in Gent spelen, 
ze ons kennen en meestal wel graag 
hebben. Maar tijdens Theater Aan Zee 
viel het ons op dat het voor ouderen 
moeilijker is omdat ze die lexicon niet 
kennen. Zo gebruiken we ook memes 
en dan merk je dat we eigenlijk wel een 
jeugdige voorstelling hebben gemaakt. 

Zitten er nieuwe toneelstukken aan te 
komen?
Het toffe aan school is dat je elk jaar 
een voorstelling moet maken. Nu we 
afgestudeerd zijn, is de vraag of mensen 
zitten te wachten op nieuw werk van jou 
of niet. Plots komt er ook heel wat admi-
nistratie bij kijken. Momenteel zijn we 
met een aantal mensen aan het praten 
om binnen een jaar een stuk te maken 
dat in première kan gaan. Een nieuwe 
voorstelling met dezelfde drie spelers, 
maar ook met actrice en theatermaak-
ster Greet Jacobs. Het zou over horror en 
ecologie gaan, thema’s waar we nog veel 
onderzoek naar moeten doen.

Hoe zie je de toekomst? 
Ik vind het heel leuk dat ik best wel wat 
werk heb, dat er nog projecten binnenlo-
pen en dat ik in de korte toekomst weet 
dat ik gewoon kan doen wat ik graag 
doe en waar ik voor gestudeerd heb. 
Uiteindelijk moet je werk creëren voor 
jezelf en op dit moment ziet het er goed 
uit omdat de volgende voorstelling er 
komt. Dat is voor mij op dit moment het 
belangrijkste.

Dan wensen we je nog veel succes en 
spelplezier toe!
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Welkom in 
Liedekerke
Claire De Coninck is 
85 jaar, maar nieuw in 
Liedekerke. Wij brachten 
haar een bezoekje in haar 
flat in woonzorgcentrum 
SintRafaël om kennis 
te maken.

Beste Claire, je woont nu al een paar 
maanden in het woonzorgcentrum Sint
Rafaël te Liedekerke, maar van waar ben 
je afkomstig? 
Samen met mijn man heb ik jarenlang in 
Wambeek gewoond. Toen het huis te groot 
werd, verhuisde ik naar een serviceflat te 
Denderleeuw. Door gezondheidsproble-
men mag ik echter niet meer zelfstandig 
wonen, vandaar dat de volgende stap het 
woonzorgcentrum werd. 

Je hebt van hieruit een prachtig 
uitzicht. Heb je ook een favoriet plekje in 
Liedekerke of op de site van SintRafaël?
Toen ik nog goed te been was, ging ik 
regelmatig naar de markt 
in Liedekerke. We 
kochten een 

gebakje en met de vriendinnen dronken 
we koffie in mijn appartementje. Ze 
komen trouwens nog steeds op bezoek 
hier in Sint-Rafaël. 
Vanuit mijn raam zie ik de vijver met 
eenden, het Dommelhof en de weides. 
In het Dommelhof kom ik graag. De 
planten en bloemen doen me denken 
aan mijn eigen tuin.

Wat was jouw eerste indruk van 
Liedekerke?
In mijn jonge jaren waren de 
Liedekerkenaren gekend van het 
gezegde “Men mes, men pree en mennen 
rode neusdoek”, als vechtersbazen. Dat 
maakte me een beetje bang. Maar al 
snel moest ik dit oordeel veranderen. De 
mensen zijn hier vriendelijk, de winke-
liers behulpzaam en de vele activiteiten 
geven me een goed gevoel. Ook aan 
Liedekerkebos, waar ik samen met mijn 
man ellenlange wandelingen maakte, 
koester ik warme herinneringen.

Kan je voor mij even aanvullen?

Ik vind Liedekerke…
… een aangenaam dorp met veel activi-
teiten, voor jong en oud.

In Liedekerke zijn de mensen…
… zeer vriendelijk.

Dit vraag ik me af over Liedekerke?
Vanwaar komt het gezegde: “men mes, 
men pree en mennen rode neusdoek”? 
Wij namen contact op met Eric Geyssens 
van het Liedekerks Heemkundig 
Genootschap om het “juiste” verhaal te 
achterhalen: “De legende zegt dat de 
Liedekerkenaren vechtersbazen waren. 

Hun mes hadden ze mee om hun pree 
te beschermen en de rode neusdoek 
om bloedsporen te verdoezelen.” 

Gelukkig zijn de tijden veranderd!

Met een eclair bedanken we Claire 
voor het interview. Het was een 
gezellige babbel.

 \ Claire De Coninck 

met eclair \
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Alles over Chris 
Lomme, Vlaams 
theater icoon!

Jong Talent:
Al op 15-jarige leeftijd ging Chris 
Lomme naar het conservatorium in 
Kortrijk, waar ze onder meer voordracht 
en muziek volgde. Op 16-jarige leeftijd 
debuteerde ze naast haar vader in 
Antigone.

Doorbraak:
In 1959 met haar rol als Marieke 
in ‘Schipper naast Mathilde’, waar ze 
haar latere echtgenoot Nand Buyl leerde 
kennen. In die rol werd ze vereeuwigd 
in het welgekende lied van De Kreuners 
‘Verliefd op Chris Lomme’.

Record:
Meer dan 140 voorstellingen speelde 
Chris naast Jo De Meyere in het stuk 
‘Achter De Wolken’. In 2016 verscheen 
‘Achter De Wolken’ ook in de bioscoop.

Beroep:
Actrice natuurlijk, maar ze wou eigenlijk 
verpleegster worden. Ze werkt nu ook als 
vrijwilligster in de palliatieve zorg.

Verjaardag:
Chris is net, op 5 december, 81 jaar jong 
geworden! En ze ziet er nog altijd fantas-
tisch uit, niet?

Niet te missen:
Op vrijdag 31 januari komt Chris 
naar Liedekerke met de prachtige 
voorstelling ‘Madame Rosa’. Ze 
speelt een oudere ex-prostituee van 
Joodse afkomst, die de concentra-
tiekampen heeft overleefd en nu 
voor de kinderen van haar jongere 
ex-collega’s zorgt. Langzamerhand 
keren de rollen om en zorgt de wees 
Momo voor Madame Rosa. Een straf 
en pakkend toneelstuk dat je moet 
gezien hebben! Ticket (16 euro) via 
www.liedekerke.be/vrijetijd of in 
het vrijetijdshuis.
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Inschrijven voor 
Vakantiekampen 
en zomerschool 

Paas en zomervakantie
Onze animatoren zijn er weer klaar voor! 
Elke week toveren ze BOKAAL om tot een 
heus speelparadijs. Elke week een nieuw 
thema, elke week nieuwe vrienden en 
leuke ontdekkingen!

Wat? Themaweken: elke week een nieuw 
thema waarrond we spelen, sporten, 
ontdekken, ravotten en relaxen. 

Voor wie? Voor kinderen van 2,5 tot 12 
jaar. Speelgroepjes worden per leeftijd 
ingedeeld. Ons speelplein is inclusief, 
kinderen met extra aandacht zijn 
welkom mits een kennismakings-
gesprek dat je vastlegt voor 10 maart 
(Pasen) of 2 juni (zomer).

Door wie? Een team van enthousiaste 
animatoren. Zij zijn degelijk voorbe-
reid en opgeleid en hebben een erkend 
brevet van ‘Animator in  
het jeugdwerk’.

Waar? BOKAAL, Sportlaan 3a, 
1770 Liedekerke

Hoe? Inschrijven vanaf maandag 
3 februari 2020 (om 15.00 uur) via 
www.liedekerke.be/vrijetijd of in het 
vrijetijdshuis.

Prijs? 50 euro per week (inwoner Liede-
kerke) of 105 euro per week (niet-inwoner 
Liedekerke). Kortingen vanaf inschrij-
ving voor een tweede kind en voor 
houders van een vrijetijdskompas. 

Dagstructuur:
07.00 - 08.30 opvang
08.30 - 12.00 spelletjes 
12.00 - 13.00 middagpauze
13.00 - 16.00 spelletjes 
16.00 - 18.00 opvang

\ Meer informatie \ 
www.liedekerke.be/vrijetijd/spelrecreatie/
vakantie kampen of via de Facebookpagina 
Jeugd Liedekerke
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Inschrijven zomerschool 
Wat? De zomerschool is een taalkamp 
voor kinderen die thuis weinig of geen 
Nederlands spreken en dat doorgaat 
tijdens twee weken in de zomerva-
kantie. Jouw kind maakt oefeningen, 
speelt spelletjes, zingt liedjes en luistert 
naar verhalen. Zo leert en oefent je 
kind Nederlands op een leuke manier!

Voor wie? Voor kinderen die naar het 
eerste leerjaar gaan tot en met kinderen 
die in het zesde leerjaar zitten. 

Wanneer? Zomerschool week 1: 
maandag 27 juli t.e.m. vrijdag 31 juli 
2020 \ Zomerschool week 2: maandag 3 
augustus t.e.m. vrijdag 7 augustus 2020
 
Waar? GC Warande, Opperstraat 31, 
1770 Liedekerke

Inschrijven? vanaf maandag 
3 februari 2020 (om 15.00 uur) via 
www.liedekerke.be/vrije-tijd (> spel en 
recreatie > zomerschool) of in het vrije-
tijdshuis.

\ Meer info \ 
integratie@liedekerke.be of 053 64 55 55 

Wil jij ook animator 
worden? 
Dan volg je best een animatorcursus. 
Wij werken samen met VDS, maar er zijn 
nog heel wat andere organisaties die 
cursussen organiseren:
• Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
• Jonge Helden
• Uit de Marge
• Tumult
• Via de mutualiteit: Kazou (CM), Joetz 

(FSMB), …
• Via je jeugdvereniging: Chiro, Scouts, 

KLJ, …
Stuur je kandidatuur voor maandag 
24 februari 2020 en word animator 
tijdens de paas- en/of zomervakantie. Je 
krijgt een verloning als jobstudent (als 
je in het bezit bent een erkend brevet 
‘Animator in het jeugdwerk’).

Alle info en kandidaturen: 
jeugd@liedekerke.be 

40 YEARS OF ROCK-’N-ROLL
Allemaal Warm

WIM SOUTAER & CHARLES VAN DOMBURG
BOROKOV - PROJECT MIDLIVE - CHECKPOINT CHARLIE

VINEGAR 6 - DANSBAAR - BONT - THE GLORIOUS GENTLEMEN CLUB - DIETER
STUDIO 54 MET DJ GEORGE V

DUVEL IS IN DA HOUSE MET DJ TOUCHEZ 
KINDERNAMIDDAG MET DANSGROEPEN JOPADA EN HELICON - CLOWN - GRIME - RONDRIT

OKRA'S AAN DE TOP
SCHLAGERNAMIDDAG MET NICKY JONES - SERGIO - DAVY GILLES & SASHA - AMBIDANCE

SLOTSHOW MET JO MET DE BANJO & GILBERT LOOSKENS - SUPRISE ACT

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

INKOM VVK VRIJDAG: 8 EURO - ZATERDAG 10 EURO - COMBI 15 EURO - KINDERNAMIDDAG 2 EURO- ZONDAG 10 EURO
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Bron: Kouters, S. (2019, Juli).  
We zijn jong gebleven zeker van geest. 
Dm.magazine, nr. 314, pp3.-pp11.

De comeback van 
Kamagurka & Herr Seele

Jullie kennen elkaar al ruim veertig 
jaar? 
Herr Seele: “Langer denk ik. 43 jaar. 
Ik ken hem vanaf mijn zeven-
tiende, en ik ben 60.”
Kamagurka: “Ik ben 63. Ik ken hem 
dus drie jaar langer, ha.”

Word jij soms niet moe van Peter 
(Herr Seele)? Dat het bijna niet 
te bevatten is wat hij allemaal 
vertelt?
Kamagurka: “Mwa… Dan ga 
ik gewoon weg. Maar ik word 
minder moe van hem dan van 
andere mensen. Omdat hij 
ook de energie erbij levert. Hij 
prikkelt mijn denken.” 

Op zaterdag 28 maart 2020 komen 
Kamagurka en Herr Seele naar GC Warande. 
Waarom je dit prettig gestoorde duo niet 
mag missen, lees je hieronder!

Kamagurka en Herr Seele  
terug samen op de planken:  
‘The Return Of The Comeback.’

Een hoogtepunt uit hun absur-
distische oeuvre op zaterdag 
28 maart om 20.30 uur in GC 
Warande. Komt dat zien!

Tickets: Basis €19€/Abo 16€ 
www.liedekerke.be/vrije-tijd

30
Li

ed
ek

er
ke

 #
17

70



Herr Seele: (lachend) “We werken met 
mate samen, in homeopathische dosis. 
Eén keer per week. Maar we zijn wel dol 
op elkaar. Als ik hem alleen al zie, word 
ik blij. Het heeft iets van de baas en zijn 
hondje. Ik ben dat kwispelende hondje. 
Kama levert goeie ideeën. Bijna alles in 
onze samenleving vind ik saai.” 
Kamagurka: “Dat is ook zo.” 
Herr Seele: “De ideeën zijn niet goed 
genoeg. Ik heb gisteren Gaston 
Bachelard beluisterd, over slaap. Een 
Franse filosoof die radio maakte, 
heerlijk. Met een grote witte baard. 
Dat was nog eens wat anders dan een 
hipster. Die had een echte witte lange 
baard.” 
Kamagurka: (goedkeurend) “Aha, oké.” 
Herr Seele: “Die hipsters. Ik haat hipsters. 
Voilà, nu zijn we goed bezig.”

Waarom zijn we nu goed bezig?
Allebei tegelijk: “Wij haten hipsters.”
Herr Seele: “Alles wat trendy is haten wij. 
Enorm.”
Kamagurka: “Enorm, dat hebben we dan 
samen.”

Is er weleens wrijving tussen jullie?
Kamagurka: “Nee.”
Herr Seele: “Neeneenee.”
Kamagurka: “Ik heb me weleens 
geërgerd toen hij iets te veel interviews 
deed in allerlei blaadjes. Waarin hij maar 
van alles riep. Ik had het gevoel dat hij 
gebruikt werd. Door die mensen. Door die 
blaadjes.”

Dus Luc: jij stroomlijnt de gedachten 
van Peter?
Kamagurka: “Ik breng wat orde in de 
chaos. Hij spreekt zoals hij denkt. Voor 
mij is dat interessant. Omdat Peter me 
op ideeën brengt die ik zelf nooit zou 
hebben. Maar om er een grap van te 
maken, moet je vooral balast weggooien. 
En soms is hij ook wel moeilijk te 
volgen.” 
Herr Seele: “Ik ben natuurlijk wel vurig, 
ik ben zeer enthousiast.” 
Kamagurka: “Eigenlijk waren we ver voor 

op onze tijd. Wij wilden eigenlijk alles 
anders doen. Ook met onze voeding.” 
Herr Seele: “De gezonde voeding heeft 
ons ook samengebracht. Ik doe al vijftig 
jaar aan macrobiotiek. Mijn moeder was 
redelijk visionair op dat vlak.” 
Kamagurka: “Indertijd werden we erom 
uitgelachen. Maar de wetenschap komt 
nu ook tot de conclusie: suiker is niet 
zo gezond. Volle granen zijn wel gezond. 
Peulvruchten zijn heel belangrijk. En 
dan lees je dat en denk je: sorry, daar 
waren wij al mee bezig toen we 17 jaar 
oud waren.”

Is het moeilijk om verassend te blijven 
in deze snelle tijd? – (ook nu jullie ouder 
beginnen te worden?)
Kamagurka: “Het absurdisme blijft 
verassend. Ik heb mijn hele leven 
gedacht dat ik vooruit was op de tijd. Ik 
dacht continu: ‘Fuck man, snap je dan 
niet waarmee ik bezig ben?’ Nu haalt 
de tijd mij een beetje in. Ik kom meer in 
harmonie met de rest. Die laatste show 
die ik deed ging er eigenlijk over hoe 
voor mij de wereld is veranderd. Ik ben 
ouder geworden, maar de wereld is in 
de tussentijd niet vooruit, maar achter-
waarts gegaan.”

Hoe zou je Peter nu omschrijven?
Kamagurka: “Een supergroot talent.”
Herr Seele: “Kun je mij niet negatiever 
omschrijven?”
Kamagurka: “Hij is braaf, hè, een hele 
brave mens.”
Herr Seele: “Een brave mens?”
Kamagurka: “Hij is iemand die zeer 
eerlijk is en open. Zijn hart ligt op zijn 
tong.”
Herr Seele: “Eerlijk? Euh… Ik ben wel 
geslepen. En ook wel hypocriet tot en 
met.”
Kamagurka: “Hoe dan ook: ik denk dat 
wij gasten zijn die gewoon leuke dingen 
samen maken.” 
Herr Seele: “Ik lees veel biografieën van 
kunstenaars. Daardoor weet ik: het is 
heel ongewoon dat wij al zo lang samen-
werken.”
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“Supercatchy liedjes.”

“Het leukste vond ik dat de 
draak vuur spuwde.”

“De acteurs zijn zeer 
goed in hun rol.”

“Je voelt dat alle kinderen in de 
zaal smullen van het gebrul.”

“Eerlijk, simpel, boeiend 
en verrassend! Een 
heerlijk kijk- en luister-
spel van hoog niveau!” 
(MusicalVibes)

“Sympathieke kleine productie 
waar niet alleen de kids van 
genoten. Ik werd er blij van. Kleine 
Draak, mooie opvolger voor Lotje!” 
(Guy Van Vliet, GVA)

“Kleine Draak was weer een super-
voorstelling! ‘Blind geboekt’ maar 
zeker geen spijt van!”
(Rebecca Hullegems, Dienst Cultuur Temse)

“Mijn hele gezin heeft er erg van 
genoten. M’n tweeling van bijna 
8 jaar, maar ook m’n oudste 
dochter van 9,5 jaar, waren 
laaiend enthousiast.” 
(Brigitte Verelst, cultuurfunctionaris 

CC Jan Tervaert Hamme)

Kleine Draak – 
familiemusical

Fantastisch nieuws! Op 
zondag 16 februari zakt 
‘Jeugdtheater onderste
boven’ af naar GC Warande 
voor een gezellige familie
voorstelling.

‘Kleine Draak, de musical’, naar het gelijk-
namige boek van Lieve Baeten, reisde al 
heel Vlaanderen rond. Heel veel mensen 
zijn ondersteboven van enthousiasme 
na de voorstelling. Dit bewijzen onder-
staande reacties. Kom je graag meebrul-
len maar heb je nog geen tickets? 
Rep je naar www.liedekerke.be/vrijetijd 
of kom tijdens de openingsuren langs in 
het vrijetijdshuis.

\ Praktisch \
\ Wanneer? Zondag 16 februari, om 15.00 uur 
\ Waar? GC Warande
\ Tickets: € 8/€ 6 
\ Voor wie? Familiemusical  
voor kinderen vanaf 3,5 jaar
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Denkgroep LikART 
zoekt kunstige 
enthousiaste lingen

In 2021 is het eindelijk zover, dan vindt 
de tweede editie van onze kunsten-
promenade LikART plaats! Op zaterdag 
8 en zondag 9 mei 2021 toveren we 
Liedekerke opnieuw om tot het grootste 
kunsten dorp van Vlaanderen! Op meer 
dan 35 verschillende locaties kan je 
genieten en proeven van alle mogelijke 
kunstvormen. 

Wil jij graag meedenken over LikART? 
Wij zoeken gemotiveerde kandidaten 
voor de organiserende projectgroep. Wat 
houdt dit precies in?
• je denkt mee na over het concept 

LikART (wat behouden we uit vorige 
editie, wat sturen we bij, nieuwe 
impulsen, …)

• je bepaalt mee de route van LikART
• je gaat mee op zoek naar mogelijke 

partners en promotors
• je brainstormt over de verschillende 

communicatiekanalen en -mogelijk-
heden

• je draagt de communicatie over 
LikART actief mee uit 

• je bent bereid om je minstens 5 keer 

per jaar ’s avonds vrij te maken (vanaf 
februari 2020 tot mei 2021) voor de 
project vergadering

Interesse? Stuur een mailtje 
met jouw korte motivatie naar 
likart@liedekerke.be.

Denkgroep aanbod 
20202021 (cultuur  
& bib) zoekt leden

Elk seizoen bokst het gemeentebestuur
een gevarieerde cultuur- en vrijetijds-
programmatie in elkaar. Het resultaat, 
de seizoens brochure van UiTin1770, 
valt elk jaar in mei in je brievenbus. Het 
gemeente bestuur zoekt cultuurlovers die 
mee willen nadenken over cultuuraanbod 
voor volgend seizoen 20-21.
Ook het bibliotheekaanbod (collectie,
activiteiten, …) trekken we mee in het bad.
 
Wat verwachten we concreet van jou? 
Je denkt mee na over:
• het cultuuraanbod 20-21 van 

UiTin1770 (mogelijke voorstellingen, 
workshops, cursussen, lezingen, 
projecten, …), dit binnen de budgettaire 
en inhoudelijke doelstellingen van het 
gemeentebestuur

• nieuwe cultuurvormen, moeilijk te 
bereiken doelgroepen, lokale cultuur-
initiatieven, …

• (nieuwe) communicatiekanalen en 
samenwerkende partners

• het aanbod van onze bibliotheek 
(aankopen collectie, …)

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

• je bent bereid om je minstens 2 
keer vrij te maken voor een avond-
vergadering. Dit in de periode 
 januari-april 2020

Interesse? Stuur een mailtje met jouw
korte motivatie naar uit@liedekerke.be.

Kunstenpromenade
LikArt

oproep

oproep
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Leescafé doet 
ontmoeten

Sinds oktober 2017 opent de 
bibliotheek de deuren extra 
tijdens voormiddagen van 
maan dag tot donderdag voor 
het leescafé. Mensen die 
graag komen snuisteren in 
het uitgebreide kranten en/
of tijdschriftenaanbod of in 
alle stilte komen studeren 
zijn er van harte welkom!

Vaak komt het tot fijne ontmoetingen 
en een babbeltje tussen de leescafé-
bezoekers. 

Op vrijdagvoormiddag is de bibliotheek 
open voor ‘het grote publiek’, tussen 
10.00 en 12.00 uur verzamelen enkele 
enthousiaste creatievelingen voor 

‘Breien en haken in de bib’. Een gezellig 
en leerrijk moment waar de deelnemers 
haak- en breitips uitwisselen en onze 
uitgebreide collectie hierover raad-
plegen. Kom gerust eens kijken!

Openingsuren leescafé: 
\ maandag t.e.m. donderdag 
\ 09.00 - 12.00 uur 

Let wel op, tijdens het leescafé is de 
dienstverlening beperkt.

Wat kan wél?
Krant/tijdschrift lezen, raadplegen 
van bibliotheekmaterialen en infofol-
ders, inleveren bibliotheekmaterialen, 
studeren, gebruik maken van het wifi-
netwerk met eigen laptop/smartphone/
tablet.

Wat kan niet?
Uitlenen, verlengen, een ticket kopen, 
een lokaal of zaal huren, sleutels 
afhalen, internetpc’s van de biblio-
theek gebruiken, kopiëren en scannen. 
Daarvoor kom je best tijdens de reguliere 
openingsuren van het vrijetijdshuis.
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De bibliotheek 
als podium:  
deel jouw talent 
met ons!

De bibliotheek verbindt lokale personen, 
verenigingen en organisaties door het 
bieden van een “podium” voor inspi-
rerende infomomenten. Presenteer 
jezelf met een lezing, workshop of 
andere activiteit tijdens een avond 
in de bibliotheek. Heb jij ook een 
passie die je graag deelt met andere 
Liedekerkenaren? Laat het ons weten 
via bibliotheek@liedekerke.be. Dan 
laten we je weten wat we precies van jou 
verwachten en waarmee wij jou kunnen 
ondersteunen.

De voorbije maanden mochten we 
onderstaande initiatieven verwelkomen. 

In oktober bracht Ryfka Heyman van 
‘Goedgeschikt’ de boeiende infosessie 
‘Gedaan met al die rommel’. Na afloop 
gingen heel wat vrouwen geïnspireerd 
en boordevol tips naar huis.

In november brachten enkele gemoti-
veerde ‘LETSers’ een uiteenzetting. LETS 
staat voor Local Economic Trade System. 
De LETS-ruilkring is een vereniging 
van mensen die elkaar helpen door 
met elkaar (creatieve, huishoudelijke, …) 
diensten en goederen uit te wisselen.

Uitnodiging 
Likerts 
poëzieplatform

\ woensdag 5 februari 2020

\ 19.30 uur 

\ bibliotheek Liedekerke

In de Week van de Poëzie zetten we 
lokaal talent in de kijker. Tijdens 
deze avond transformeert de biblio-
theek in een gezellig poëziecafé 
waar lokale dichters en woordkun-
stenaars hun kunnen brengen voor 
een (Likerts) publiek. Een presen-
tator breit de avond aan mekaar. 
Uiteraard mogen een drankje en 
hapje niet ontbreken. Iedereen 
welkom! Schrijvers die onder andere 
aan bod komen zijn: Lieven Van 
den Eeckhoudt, Wies borre, Ilse 
François, Liese L. (@poeziejegraag), 
Betty Vleeschouwer, Vicky Van Roy, 
Mats Vandroogenbroeck en Hilde 
Geeraerts.
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 \ Rann en Maarten (in het midden) werkten voor de 

bibliotheek, Tim en Mathias werden  

op de  sportdienst ingeschakeld. \

 \ De leerlingen van De 
Boomgaard zijn in de wolken 

met het nieuwe boekenkastje \

YOUCA Action 
day: bibliotheek
medewerker 
voor één dag 

Op 17 september 
engageerden 15 000 
leerlingen zich om een 
dag te gaan werken 
voor de YOUCA Action 
Day. Met het loon dat 
ze die dag verdienden, 
55 euro, steunen ze een 
jongerenproject van 
Trias in Guinee, en twee 
Belgische projecten.

Ook Rann en Maarten, die schoollopen op 
IKSO Denderleeuw, droegen hun steentje 
bij en versterkten het bibliotheekteam 
voor één dag. Een beeldverslag van hun 
avonturen…

In de voormiddag maakten de 
studenten enkele themastanden en 
bedachten vragen voor een interview in 
2 Liedekerkse basisscholen. 

’s Middags fietsten Rann en Maarten 
naar De Boomgaard en Knipoog om de 
recent geïnstalleerde boekenruilkastjes 
op de speelplaats te inspecteren en de 
kinderen en leerkrachten te interviewen.  
De boekenkastjes zijn een proefproject 
en worden volgend jaar uitgerold naar de 
andere scholen.

Zo kwamen ze te weten dat het boeken-
kastje van De Boomgaard sinds kort 
gevuld is met boeken en strips. De 
kinderen vinden vlot hun weg en 
nestelen zich op de bankjes met een 
boek in de handen. Van de leerkrachten 
van De Boomgaard hoorden ze dat het 
boekenkast-idee niet van hen, maar 
van hun collega’s van Knipoog kwam. 
Dus trokken ze verder naar basisschool 
Knipoog.
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Eindelijk is het dan zover.

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

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

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

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

Voor inlichtingen kan je contact opnemen met:

• Voorzitter: Kestemont Roger  
0477/74 76 72 
roger.kestemont@skynet.be

• Penningmeester: Van Oost Liliane  
0476/39 56 52  
liliane.vanoost@skynet.be 

• Secretaris: Van der Wulst Lieven  
0474/49 71 37 
lieven.vanderwulst@telenet.be

 \ Rarara… wie is dit? \

Ook in Knipoog waren de kinderen 
(en leerkrachten) enthousiast. Op de 
speelplaats maakten ze een rustige 
lees hoek zodat de leerlingen er hun 
favoriete boekje kunnen lezen. Het doel? 
Méér en met meer plezier lezen. Over 
het algemeen werd het kastje mooi en 
kleurrijk bevonden. Al wensten sommige 
kinderen dat er meer (K3-) strips zouden 
bijkomen. 

Rann en Maarten sloten de dag af met 
nog wat sorteerwerk en het maken van 
enkele mooie beelden in de bibliotheek.

Bedankt voor jullie inzet!

 \ Een druk komen en gaan in 

het nieuwe leeshoekje 

van basisschool 

Knipoog\
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Wat is er nieuw?
Onbemande kiosk
• Koop je individuele zwembeurt of verleng 

je abonnement/beurtenkaart aan de 
kassazuil. Je oude of verlopen abonne-
ment wissel je om tijdens de bemande 
kassa-uren.

• Betaling aan de onbemande kiosk is enkel 
mogelijk via Bancontact.

• Indien u het inwonerstarief wilt genieten, 

hebt u uw eID nodig. Zoniet betaalt u het 
niet-inwonerstarief.

Energievriendelijker zwembad
We werken mee aan een beter milieu. Een 
nieuw dak en gevel geven het gebouw een 
eigentijdsere look. Een extra isolatie in dak 
en gevel zorgt ervoor dat we de warmte in 
het gebouw beter kunnen vasthouden. Een 

BINNENKORT
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Heropening*

PROGRAMMA
15.00 - 18.00 uur
Waterspringkasteel en fun in het water

Ontdek onze zwembadverenigingen (initiatie en info)

18.00 uur
Openingsspeech en receptie met hapje en drankje

Onderwater openingsceremonie i.s.m. DIOS

19.00 - 21.00 uur
Aquazumba/Float Fit initiaties

Inschrijven via sport@liedekerke.be

21.00 - 23.00 uur
Discozwemmen met mocktailbar

*Hou de Facebookpagina en website van Gemeente 
Liedekerke in de gaten voor de exacte datum van de 
heropening van ons zwembad.

GRATIS TOEGANG
Van 15.00 tot 23.00 uur

nieuwe ledverlichting zorgt er mee voor dat 
de energiekosten en bijhorende uitstoot van 
CO

2
 van het gebouw tot een minimum beperkt 

worden. Grote letters boven de ingang geven 
het gebouw een moderne uitstraling.

Structurele verbeteringen  
van het zwembad
De volledige betegeling in de doucheruim-
tes, de bekleding van de kuip van het 25 
meterbad en de omliggende kades werden 
vernieuwd en de betonschade werd hersteld. 

De gladde vloer in de berging maakte 
plaats voor een antislipvloer zoals rond de 
zwembad kades.

Vernieuwing doorloopdouches  
en doucheruimte
Een vernieuwing van de originele douche-
ruimte zorgt voor een aangenamere en 
hygiënischere gebruikservaring voor de 
bezoekers. Er werd ook een koude douche 
voorzien voor de liefhebbers van een frisse 
afspoelbeurt na een intensieve zwempartij.
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AGENDAAGENDA
/ beleven /
Kerst Op ‘t Hof
vrijdag 13 tot zondag 
15 december 2019
vrijdag: 18.00 uur
zaterdag: 15.00 uur 
zondag: 15.00 uur
Op ‘t Hof, Vijfhoekstraat 49
gratis

Na het succes van de eerste 
editie vorig jaar, keert Kerst 
Op ‘t Hof terug. De tuin wordt 
omgevormd tot één grote, 
warme plek. Kraampjes, eet- 
en drankstanden, sfeermu-
ziek, lichtjes, en natuurlijk 
véél warme mensen. Ook 
(rand)animatie is voorzien 
en zelfs de kerstman zal een 
passage maken.
welkom@opthof.be

/ muziek /
Allemaal warm
vrijdag 20 t.e.m. zondag 
22 december 2019
vr & za: 18.00 uur  za & zo
namiddag: 13.00 uur
GC Warande
vrijdag: 8 euro/zaterdag
namiddag: 2 euro/ 
zaterdagavond: 10 euro/ 
combiavond: 15 euro/ 
zondag: 10 euro

Alle redenen om te feesten 
waren natuurlijk goed voor 
de nimmer aflatende Hans 
Jünger, maar het feit dat hij 
dat weekend 40 jaar in de 
muziek-business zit speelt 
natuurlijk mee, vandaar 
40 years of rock-’n-roll. Alle 
opbrengsten gaan naar de 
Warmste Week. Vrijdagavond: 
sneakpreview - zaterdag-
namiddag: allemaal kind 
- zaterdagavond: gala night - 
zondag: schlagerfestival
hans.junger@telenet.be

/ beleven /
Kerst@de markt
15de editie
zaterdag 21 december 2019
09.00  13.00 uur
Gemeenteplein
gratis

Op zaterdag 21 december 
trakteren het gemeentebe-
stuur en de marktkramers 
de marktbezoekers op 
winterdrankjes en kerstkoe-
ken. Tijdens de markt kan je 
‘De Lustige Sneeuwmannen’ 
spotten. Zij zorgen voor 

een schitterende, muzikale 
kerstsfeer. Plezier verzekerd! 
‘Kerst op de markt’ gaat 
door van 09.00 tot 13.00 uur. 
Iedereen van harte welkom!
uit@liedekerke.be

/ jeugd /
Kids Winter Camp 
(sport en creakamp)
maandag 23 t.e.m. vrijdag 
27 december 2019
Opvang: 08.00  09.00 uur 
& 16.00  17.00 uur, kamp: 
09.00  16.00 uur
SintAntoniusschool
Be Creactive vzw
75 euro

Ben jij tussen 3 en 12 jaar? 
Kom dan naar ons ‘Kids 
Winter Camp’ van maandag 
23/12/2019 t.e.m. vrijdag 
27/12/2019 (gesloten woe 
25/12). Activiteiten: sport- en 
creakamp
kim_breynaert@becreactive.
be

/ beleven /
Kerstival on Ice
vrijdag 27 december 2019
13.30 uur
Sport Vlaanderen 
Liedekerke
4 euro

De IJshal van Sport Vlaan-
deren Liedekerke verwel-
komt jullie voor de 2de editie 
van ‘Kerstival on Ice’. Je kan 
er genieten van winterse 
lekkernijen, kerstkraampjes, 
animatie op en rond het ijs 
en schaatsdemo’s. Dj Stoffel, 
dj Ducky en de coverband 
‘Midlive’ zorgen de hele dag 
voor sfeervolle muziek. 
margaretha.laurent@sport.
vlaanderen

/ leren /
Appotheker
donderdag 19 december 2019
donderdag 20 februari 2020
donderdag 26 maart 2020

18.00 uur
Vrijetijdshuis
Gemeentebestuur Liedekerke & 
Archeduc
gratis

Met al je vragen over smartphones en 
tablets ben je welkom bij onze App-o-
theker, tijdens één van zijn spreekuren 
op donderdagavond.
uit@liedekerke.be
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/ beleven /
Glühweinwandeling  
nieuwjaarshappening
zondag 5 januari 2020
9.45 uur
Parking zwembad 
Heuvelkouter
Natuurpunt Affligem
Liedekerke
gratis

Klassieker! Natuur-
wandeling in de Palitse-
beekvallei met glühwein als 
afsluiter. Korte verfrissende 
wandeling tot aan de cam-
ping van Liedekerke. Deze 
activiteit is een samenwer-

king tussen verschillende 
Natuurpuntafdelingen uit de 
regio. Het ideale moment om 
samen met andere natuur-
liefhebbers het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten.
erik.deblock@outlook.be

/ literatuur /
Leesclub // 
Spijkerschrift  Kader 
Abdolah
maandag 6 januari 2020
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Wil je meer uit een boek 
halen en jouw leeservarin-
gen en ideeën delen met 
anderen? 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

/ bewegen /
Beats on Ice
vrijdag 20 december 2019
vrijdag 17 januari 2020
vrijdag 21 februari 2020
vrijdag 20 maart 2020

19.30 uur
Sport Vlaanderen Liedekerke
basis: 5 euro/huur ijsschaatsen: 
2 euro

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

Vzw Be Creactive
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AGENDA
/ muziek /
Bart Herman // 
Tussen ons gezegd en 
gezongen
zaterdag 11 januari 2020
20.00 uur
GC Warande
basis: 20 euro/abo: 19 euro

De band tussen artiest en 
toeschouwer draagt sin-
ger-songwriter Bart Herman 
hoog in het vaandel. Seizoen 
na seizoen wordt zijn 
publiek, zijn groep vrienden 
van de rock-’n-roll, groter 
en groter en dat stemt hem 
gelukkig. Hij geeft antwoord 
op vragen als ‘Hoe gaat het 
tussen mij en haar? Hoe 
zit het tussen mij en mijn 
verleden, mijn toekomst, 
mijn dromen en fantasieën?’ 
Antwoorden doet hij door te 
zingen en te vertellen. Oude 
en nieuwe liedjes van eigen 
hand, nu eens om mee te 
zingen, dan weer om in te 
verdrinken. 
uit@liedekerke.be

/ theater /
Allo Allo
vrijdag 17 tem. zaterdag 25 
januari 2020
vrij – zat – woe – vrij – zat: 
20.00 uur – zon: 15.00 uur
GC Warande
Toneelkring De Waag
basis: 10 euro/toneelabo: 
6 euro

Iedereen kent cafébaas René 
Artois, Herr Flick, Monsieur 
Leclerc, Yvette, Mimi, Helga 
en het beroemde schilderij 
“The Fallen Madonna with 
the big boobies”. We volgen 

het leven van René en Edith 
in hun café in het Franse 
dorpje Nouvian. Wanneer 
WO II uitbreekt wordt hun 
leven overhoop gegooid. 
René probeert de Duitsers te 
paaien met gratis drank en 
“diensten” van zijn serveer-
sters. Tegelijkertijd werkt hij 
ook nauw samen met het 
verzet.
dewaag@hotmail.com

/ bewegen /
Yoga infoavond 
beginners
start: maandag 27 januari 
2020
20.00 uur
SintRafaël WZC
Yoga Vedanta Liedekerke
proefles: gratis/cursusgeld 
(voor een jaar): 50 euro

Deze gratis uiteenzetting 
geeft beginners vrijblijvend 
een globaal overzicht van 
de verschillende benade-
ringen. In Liedekerke is er 
iedere maandag les om 
18.30 uur en om 20.00 uur 
(matje vereist). Een gratis 
proefles is mogelijk mits 
registratie op de website. 
Met de yogahoudingen 
kunnen we gemakkelijk 
door lichaamsbewustzijn 
flexibiliteit, balans en sterk-
te in het lichaam bereiken 
wat uitstraalt naar de geest 
om op ieder moment van de 
dag vrede, harmonie, plezier 
en liefde te ervaren. 
rafzwaenepoel@belgacom.
net

/ theater /
Chris Lomme // 
Madame Rosa
vrijdag 31 januari 2020
20.30 uur
GC Warande
basis: 16 euro/abo: 14 euro

Toneelbewerking van het 
boek ‘La vie devant soi’ van 
Emile Ajar, over een oudere 
ex-prostituee van Joodse 
afkomst die de concentratie-
kampen overleeft en voor de 
kinderen van haar jongere 
ex-collega’s zorgt. Stefan 
Perceval herwerkte de tekst 
in een theaterversie voor 
Chris Lomme, één van onze 
meest geprezen Vlaamse 
actrices, en de Hartenspelers 
van HETGEVOLG.
uit@liedekerke.be
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/ literatuur /
Luistervinkjes
zaterdag 1 februari 2020
11.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

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

/ leren /
Smart Café: 
bestanden in de cloud
woensdag 5 februari 2020
19.00 uur
Bibliotheek Liedekerke
Gemeentebestuur 
Liedekerke & Archeduc
basis: 7 euro/abo: 5 euro

In het Smartcafé ga je aan 
de slag met je tablet of 
smartphone. Het is geen 
cursus, maar een gezellig 
en leerrijk uitwisselingsmo-
ment.  Tijdens deze sessie 
staan we stil bij ‘bestanden 
in de cloud’. Een ervaren be-
geleider geeft uitleg en staat 
klaar om te antwoorden op 
je vragen.
uit@liedekerke.be

/ jeugd /
Kleine Draak  
De musical // 
Jeugdtheater 
Ondersteboven
zondag 16 februari 2020
15.00 uur
GC Warande
basis: 8 euro/abo & kind: 
6 euro 

Kleine Draak moet groot 
worden. Vliegen, vuur 
spuwen, brullen, ... hij moet 
het allemaal kunnen. En 
kinderen bang maken. Dat 
ook. En dat oefen je best 
met een kind erbij. Dus 
moet er maar een kind 
ontvoerd worden. Al zorgt 
dat kind juist voor een zeer 
verrassend drakenavontuur! 
Kleine Draak is een kleine, 
maar vooral lieve, leuke en 
aanstekelijke voorstelling op 
basis van het prentenboek 
van Lieve Baeten. Voor grote 
en kleine hummeltjes vanaf 
3 à 4 jaar.
uit@liedekerke.be

/ literatuur /
Leesclub // De eeuw 
van mijn vader  Geert 
Mak
maandag 17 februari 2020
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Wil je meer uit een boek 
halen en jouw leeservarin-
gen en ideeën delen met 
anderen? Dan is de leesclub 
jouw ding! 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

/ quiz /
3de ‘As ge ‘t mo wètj’
quiz
vrijdag 21 februari 2020
Deuren: 19.00 uur, eerste 
vraag: 20.00 uur
GC Warande
VK Liedekerke en quizploeg 
Stikske Lemmen
20 euro

Mag je niet meedoen aan 
Blokken omdat de sterkere 
kandidaten de selectieproce-
dure niet overleven? Wacht 
je elk jaar op een telefoon 
van Erik Van Looy, maar ben 
je niet bekend genoeg? Kom 
dan meedoen aan de derde 
editie van ‘As ge ’t mo wètj’.
quiz@vkliedekerke.be
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AGENDA
/ leren /
Smart Café: 
veiligheids en 
gezondheidsapps
woensdag 4 maart 2020
19.00 uur
Vrijetijdshuis
Gemeentebestuur 
Liedekerke & Archeduc
basis: 7 euro/abo: 5 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, deze keer over ‘Veilig-
heids- en gezondheidsapps’. 
Een ervaren begeleider geeft 
uitleg en staat klaar om te 
antwoorden op je vragen.
uit@liedekerke.be

/ literatuur /
Luistervinkjes
zaterdag 7 maart 2020
11.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Dompel je (klein)kind onder 
in een taalbad en de gezel-
ligheid van het voorlezen. Je 
(klein)kind kan vrij aanslui-
ten en vertrekken. Als (groot)
ouder kan je ondertussen 
genieten van onze tijdschrif-
tencollectie met een lekker 
kopje koffie.
bibliotheek@liedekerke.be

/ food /
Workshop:  
maak zelf cider
maandag 16 maart 2020
19.30 uur
GC Warande
basis: 30 euro/abo: 29 euro

Fransen en Engelsen zijn er 
dol op... Maar de bruisende 
appeldrank doet ook steeds 
meer zijn intrede bij ons. 
We slaan aan het brouwen 
en maken het hele proces 
mee, van appels snijden tot 
persen. Deelnemers gaan 
naar huis met een eigenge-
maakt brouwsel op fles en 
waterslot.
uit@liedekerke.be

/ comedy /
Kamagurka & Herr 
Seele // The return of 
the comeback
zaterdag 28 maart 2020
20.30 uur
GC Warande
basis: 19 euro/abo: 16 euro

Al veertig jaar zijn Ka-
magurka en Herr Seele 
vrienden. Ze maakten 
samen iconische 

tv-programma’s, kunst en 
(nog steeds) de strips van 
Cowboy Henk. ‘The Return 
of the Comeback’ wordt een 
hoogtepunt uit hun absur-
distische oeuvre, een disci-
pline die ze als geen ander 
in Vlaanderen beheersen en 
geperfectioneerd hebben. 
Een vrolijk en creatief 
weerzien op de scène. Zowel 
voor Kamagurka en Herr 
Seele als voor het publiek. Ze 
staan klaar om Vlaanderen 
terug te veroveren met ‘The 
Return of the Comeback’. 
Komt dat zien!
uit@liedekerke.be

/ literatuur /
Leesclub // Notendop 
 Ian Mc Ewan 
maandag 30 maart 2020
20.00 uur
Vrijetijdshuis
gratis

Wil je meer uit een boek 
halen en jouw leeservarin-
gen en ideeën delen met 
anderen? Dan is de leesclub 
jouw ding! Met een glaasje 
praten we over het boek dat 
we samen lazen, en over 
andere dingen des levens. 
bibliotheek@liedekerke.be
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Van Mol Henri – Van Mol Marcella
Gehuwd te Denderleeuw op 5 september 1969
Devogelaer Jean – Van Bossche Maria
Gehuwd te Lebbeke op 14 augustus 1969
De Schryver Marcel – Rossignol Alida
Gehuwd te Teralfene op 3 september 1969

HIEP HIEP HOERA
50

jaar

JUBILEUM

goudgoud

50
jaar

JUBILEUM

goudgoud

Vanvaerenbergh Paul – De Schrijver Maria
Gehuwd te Liedekerke op 4 juli 1969
Vanhuylenbroeck Herman – Vandebergh Mia
Gehuwd te Houthalen op 8 september 1969
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60
jaar

JUBILEUM

diamantdiamant

60
jaar

JUBILEUM

diamantdiamant

Everaert Johan – D’haeseleer Marie
Gehuwd te Sint-Katharina-Lombeek op 29 augustus 1969
Van Lierde Lucien – Schelfhout Anita
Gehuwd te Liedekerke op 19 september 1969

50
jaar

JUBILEUM

goudgoud

Vernaillen Willy – Fieremans Denise
Gehuwd te Pamel op 4 september 1959

Van den Borre Petrus – De Backer Josephine
Gehuwd te Liedekerke op 11 september 1959
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De Backer Kamiel – Van Mol Josephine
Gehuwd te Teralfene op 6 november 195960

jaar

JUBILEUM

diamantdiamant

60
jaar

JUBILEUM

diamantdiamant

65
jaar

JUBILEUM

briljantbriljant

De Ridder Emile – Heymans Alice
Gehuwd te Liedekerke op 2 oktober 1959

De Brabanter Petrus – Cornelis Maria
Gehuwd te Liedekerke op 9 oktober 1959
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Van Daele Rufin – De Duffeleer Laura
Gehuwd te Pamel op 18 augustus 1954

70
jaar

JUBILEUM

platinaplatina

Deneve Jean – D’hoe Maria
Gehuwd te Liedekerke op 17 september 1954

Van den Borre Kamiel – Triaen Suzanna
Gehuwd te Denderleeuw op 1 oktober 1949

65
jaar

JUBILEUM

briljantbriljant

65
jaar

JUBILEUM

briljantbriljant
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\ 100 jaar \

\ Op 17 oktober vierde Maria Geeroms 

haar 100ste verjaardag in residentie 

Sara van het WZC Sint-Rafaël. Voor 

de gelegenheid kreeg ze het bezoek 

en de felicitaties van burgemeester 

Steven Van Linthout, schepen 

Patrick Asselman en schepen  

Johnny Van Droogenbroeck. \

\ Viergeslacht \

\ v.l.n.r.\ 

\ Laetitia
 Clairbois (17/04/1983) \

\ Chloé Loidts (07/07/2014) \

\ Marie-Louise Triest (07/06/1931) \

\ Esmée Loidts (27/10/2019) \

\ Marleen Costens (18/01/1955) \

Laetitia
, Chloé en Esmée zijn woonachtig 

te Liedekerke. Marleen is woonachtig te 

Denderleeuw en Marie-Louise te Haaltert.
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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 
woensdag 25 december 2019, 
donderdag 26 december 2019, 
woensdag 1 januari 2020 en 
donderdag 2 januari 2020.

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

Openingstijden
• maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
• woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
• donderdag van 17.30 uur tot 20.00 uur

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

MELDPUNT
www.liedekerke.be
Alle klachten, opmerkingen en vragen kunt u 
melden via de knop ‘Meldpunt’ op de 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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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 maart 2020. Gelieve teksten 
voor 15 februari 2020 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 & layout
Vanden Broele

STEVEN VAN LINTHOUT 
burgemeester
Politie en veiligheid, 
mobiliteit en 
verkeersveiligheid, 
personeel, milieu, 
duurzaamheid en 
afvalbeleid, participatie
Spreekuur mogelijk op 
afspraak
Steven.vanlinthout@
liedekerke.be
tel. 053 64 55 77

DIRK LODEWIJK
schepen
Openbare werken, 
ruimtelijke ordening en 
planning, woonbeleid, 
gebouwen, patrimonium 
en begraafplaatsen, 
dierenwelzijn
Spreekuur elke donderdag 
van 18.00 uur tot 20.00 uur 
of na afspraak
Dirk.lodewijk@liedekerke.be
tel. 053 67 21 24

PATRICK ASSELMAN 
schepen
Financiën, lokale 
economie en 
ondernemen, 
markten, kermissen 
en 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 mogelijk op 
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


