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Terug cultuur en vrije tijd. We mogen onze deuren en armen weer openen.
De artiesten mogen voor het eerst sinds lang weer hun geliefde podium op.
De gereedheid is groot, de goesting nog groter. Eindelijk weer lachen, eindelijk weer applaus, eindelijk weer samen keuvelen, eindelijk weer bijleren,
eindelijk weer samen bewegen, eindelijk weer meezingen, eindelijk weer
mekaar ontmoeten, eindelijk weer genieten, samen! En nu voor echt !
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vanaf 01.09
Leren fietsen voor
volwassenen en 12+
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03.09.2021
Ezelsoor

29.09 & 06/13.10.2021
Un viaggio interattivo
in Italia
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vanaf 06.09
Lessenreeksen fitness
06.09.2021
Leesclub

88

13.09.2021
Nederlands leren
voor anderstaligen

81
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25.09.2021
Repair café

18.09.2021
Verminnen 70

82

09 & 10.10.2021
Familieparcours
natuur & fun

72

10.10.2021
De bib ruimt op!

71

11.10.2021
Leesclub

63

01.10 - 04.10.2021
Kermis Opperstraat

13

03.10.2021
Antikaterloop

49

03.10.2021
Aperitiefconcert:
Astor meets Brel

13.10.2021
Smartcafé: streaming media
14.10.2021
Seniorie De Spielerei

89

29.10.2021
Halloweentocht

24

28/29/30.10 & 01.11.2021
Jeugdtheater Jong Motoen
- De koning van Katoren

25

28.10.2021
Iedereen kan vereenzamen

66

28.10.2021
App-o-theker

11.11.2022
Likert tijdens
de Tweede Wereldoorlog

41

11.11.2021
Ben ik dan
een slechte mama?

15

14.11.2021
Annemie Struyf
& Soetkin Baptist

42

18.11.2021
Positief opvoeden

22.10.2021
Open air cinema

40

11

26

19/20/24/26/27.11.2021
Kultuurkring Verenigd
Liedekerke - ‘t Kerkhofclubje

33

22.11.2021
Vrolijke plantenpotjes
in keramiek

71

22.11.2021
Leesclub

66

25.11.2021
App-o-theker

74

27.11.2021
Voorlees- en knutselmoment

28

30.11.2021
Als Heimer komt
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02/03/04/05.12.2021
Allemaal Warm

50

05.12.2022
Sinttocht & livestream

52

KERSTVAKANTIE
Spelwandeling

66

27.01.2022
App-o-theker

66

24.02.2022
App-o-theker

71

21.03.2022
Leesclub

84

vanaf 19.04.2022
Start 2 run

66

30.12.2021
App-o-theker

18

28.01.2022
Bert Gabriëls

53

28.02 - 04.03.2022
Taal in TARL

20

24.03.2022
Erik Van Looy

57

20.04.2022
Buitenspeeldag

87

26.03.2022
Repair café

31

66

31.03.2022
App-o-theker

21/22/23/24.04.2022
Kamer van Rhetorica &
Toneelkring De Waag
- De laatste kans

71

25.04.2022
Leesclub

90

26.04.2021
Seniorenfeest

66

28.04.2022
App-o-theker

71
83

17

51

59

13.12.2021
Tibetaans ligconcert
met klankschalen
17.12.2021
William Boeva
18.12.2021
Kerstshow &
speelgoedswishing
20.12.2021 - 04.02.2022
Samen studeren

65

34

10.01.2022
Leesclub
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12.01.2022
Bewust digitaal opvoeden
11/18/25.01.2022
Portretschilderen
in clair-obscur

67

55

43
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09.02.2022
Smartcafé: starten met
een blog
13.02.2022
Zozoöfzo
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75

30

17.02.2022
Migratie in Liedekerke
76

29

14 / 15 / 16 / 19 / 21 /
22.01.2022
Kamer van Rhetorica
Toneelkring De Waag
- Het geheugen van water

71

21.02.2022
Leesclub

44

23.02.2022
Je slaapt hoe je eet

35

DE HELE MAAND MAART
Jeugdboekenmaand
11 / 12 / 13 / 16 / 18 /
19.03.2022
Theater De Motoen Augustus, ergens op de vlakte
12.03.2022
Interactief voorlezen
17.03.2022
Maak zelf je
ecologische foodwrap

04
22

02.04.2022
Jan Jaap Van der Wal

60

04 - 15.04.2022
Vakantiekampen Pasen

56

17.04.2022
Paaseierenraap

05

06

91

de hele maand mei
Plantjesruil

45

19.06.2022
Lou gaat naar school

58

15.05.2022
Kinderspel

60

01.07 - 31.08.2022
Vakantiekampen zomer

77

22.05.2022
Boekstartdag

61

25.07 - 05.08.2022
Zomerschool

71

23.05.2022
Leesclub

59

23.05 - 30.06.2022
Samen studeren

85

26.05.2022
Denderloop

DOORLOPEND
38

elke maandagvoormiddag
Praten in de bib

48

elke woensdag
Tienerwerking

69

elke maandag, dinsdag,
woensdag & donderdag
Leescafé

93

elke vrijdagvoormiddag
Breien en haken op vrijdag

70

elke 2de zaterdag
van de maand
Luistervinkjes
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JOHAN VERMINNEN & BAND
VERMINNEN 70

In mei 2021 werd Johan
Verminnen 70 jaar. En hoe
kan hij dit beter vieren dan
met een aantal verjaardags
concerten, op het podium
omringd door zijn vaste
begeleidingsgroep, zijn
kompanen, én dochter
Pauline! Johan Verminnen
staat 50 jaar op de planken
en is uitgegroeid tot een
onmiskenbaar icoon van het
Nederlandstalige chanson.
Maar zijn muziek is meer dan
dat. Jazz, musette, latino ...
zijn songs zijn verrijkt met
alle mogelijke invloeden.

Voor deze feestelijke
gelegenheid brengt Johan
een uitgebalanceerde bloem
lezing uit zijn rijkgevulde
repertoire vol klassiekers én
met liedjes uit zijn nieuwste
album ‘En daarna ga ik
vissen’.

ZATERDAG 18.09.2021
GC Warande
20.30 uur
basis € 25 \ abo € 22

'Een boeiende muzikale
trip met meezing- en
luistermomenten.'
PODIUM

11

DIE VERDAMMTE SPIELEREI
SENIORIE DE SPIELEREI
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Het leven gaat snel, de
vergrijzing nog sneller.
We kunnen ons dus maar
beter voorbereiden. De
Spielerei blikt vooruit. Geen
futuristische ruimtereizen of
Star Wars-taferelen. Maar de
realiteit. Even doorspoelen
naar 2050. Gemiddelde
leeftijd van De Spielerei: 70
jaar. Haaruitval, steunkousen
en stoma’s. Vinden we wel
genoeg vrouwen in het door
ons gekozen rusthuis? Maken
de verpleegkundigen ons
wel lekkere pureepatatjes?
Kunnen we met valse tanden
nog wel op een saxofoon

(TRY-OUT)

blazen? En waar gaat de
wereld naartoe? Allemaal
vragen waarop Stefaan een
antwoord formuleert. Want
elke dag, is een dag dichter
bij de koffietafel.

DONDERDAG 14.10.2021
GC Warande
20.30 uur
basis € 15 \ abo € 13
PODIUM

13

APERITIEFCONCERT

PATRICK RIGUELLE & ASTOR ENSEMBLE
ASTOR MEETS BREL ‘LE COEUR EST VOYAGEUR’

ANNEMIE STRUYF
& SOETKIN BAPTIST

DROMEN UIT HET HOGE NOORDEN
Event met partners: Viva-SVV, Femma en Vrouw & Maatschappij

‘Tango-interpretaties van
Brel, Argentijnse klassiekers
geworteld in le Plat Pays.’
14
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Wat als Brel niet naar Parijs,
maar naar Buenos Aires was
afgereisd?
Wat als de tango terugreist
naar Europa?
Met het project ‘het hart
is een reiziger’ neemt het
tango-ensemble Astor samen
met Patrick Riguelle de proef
op de som. De rauwheid van
het leven, het onmogelijke
verlangen van de liefde, de
hoop van gelukszoekers, met
de woede van Brel en de trots
van de Argentijnse tango.

Astor en Patrick Riguelle
nemen je mee voor een
intense belevenis, muziek die
je raakt tot in elke vezel!

ZONDAG 03.10.2021
GC Warande
11.00 uur
basis € 7 / abo € 5 /
incl. aperitief

In Noorwegen kruisen de
wegen van Annemie en
Soetkin bij het maken van
de reportagereeks Het Hoge
Noorden voor Eén. Uit deze
bijzondere ontmoeting
ontstond een uniek, Noors,
ontroerend en kwetsbaar
verhaal, in woord en muziek.
Soetkin zingt en speelt,
Annemie droomt en vertelt.
Over het Hoge Noorden, over
vallen en opstaan, over diep
ademhalen en verdergaan.
Over hoop en verlangen. Over
dromen en durven dromen.

Een unieke combinatie van
twee gedreven vrouwen,
maar bovenal een wonderlijke mix van dromen uit het
Hoge Noorden.

ZONDAG 14.11.2021
Vrijetijdshuis
15.30 uur
basis € 16 \ abo € 14

'Annemie vertelt,
Soetkin zingt.'
15

ALLEMAAL WARM
FESTIVAL T-DANSANT
Event door partner: Hans Jünger
Maak je weer klaar voor hét warmste weekend
in Likert, boordevol optredens. Donderdagavond
met Zedder en The Subway Papers. Vrijdagavond
= cover-topavond met lokaal talent zoals
Dansbaar, Checkpoint Charlie en dj George V.
Zaterdagnamiddag staan de kids centraal, met het
kindertoneel ‘Richardken IV’ van Het Blauwhuis
met o.a. Mats Vandroogenbroeck. En ’s avonds
zetten we het feestje verder met Sergio, JsT
MdlVe, Gunther Verspecht (Stash!) en DJ Yono
Van Gerven. Zondagnamiddag sluiten we af met

'Vier dagen bal-populaire
en heel wat muzikale
warmte.'
een schlagernamiddag met o.a. Yves
Segers, gepresenteerd door Jo met
de Banjo. En dit allemaal ten
voordele van het goede doel (De
Valier en MPC Sint-Franciscus)!
Kom nu al in de sfeer en volg
de podcast van Allemaal Warm
(Podcast Gilbert Looskens): 60
keer een top 40-lijst met enorm
veel hits uit de voorbije 60 jaar!

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG 02.12, 03.12, 04.12 & 05.12.2021
GC Warande
donderdagavond 20.00 uur \ vrijdag- en zaterdagavond 18.00 uur \ zaterdag- en zondagnamiddag 13.00 uur
donderdag en vrijdag € 8 \ zaterdagnamiddag: € 4 - zaterdagavond € 10 \ zondag € 10 *
*Voorverkoopprijzen
16
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WILLIAM BOEVA
B30VA

William Boeva is 30
geworden. Nog niet oud,
maar ook niet echt jong
meer. Er wordt zoveel
verwacht van iemand die 30
is. Heb je al een huis? Ga je
trouwen? Heb je kinderen?
Wat dan met al het leuks dat
tot je 29ste wel nog gewoon
mocht? Waarom mag je
plots niet meer lastminute
afspreken met vrienden en
in het midden van de nacht
take-away bestellen? Waarom
is Nintendo-merchandise
verzamelen opeens voor
kinderen? William voelt aan
alles dat hij nu zijn leven echt

in handen moet nemen, want
het is nog niet te laat! Denkt
hij. Het is tijd om afscheid
te nemen van de oude
William ...

'En William riep: ik
ben nog altijd jong!
Daarna bekogelde hij
ons met flippo’s en
Pokémonkaarten.'

VRIJDAG 17.12.2021
GC Warande
20.30 uur
basis € 16 / abo € 14
PODIUM

17

#EINDEJAARS 3
BERT GABRIËLS

MET SIDEKICKS JOHNNY TRASH
& JEROEN VERDICK
Wat 2021 brengt weten we nog
niet, maar het mes van stand-upcomedian Bert Gabriëls ligt klaar
om voor de 3de keer de actualiteit, sport, politiek, cultuur en
entertainmentwereld te fileren, tijdens een goedgevulde voorstelling
met massa’s doordenkertjes, jokes
en grappige momenten. Vermoedelijk zijn we dan ‘post-corona’,
een tijdperk waar we even lang op
hebben gewacht als de gemiddelde zendingen van de post.
Met bijdragen van ‘zingende
krant’ Johnny Trash en ‘fact
checker’ Jeroen Verdick. Wegens
18
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te plezant werken ze voor de
3de #Eindejaarsconference
opnieuw samen, wat resulteert
in een boeiend en gevarieerd
programma, toegespitst op de
actualiteit, met veel humor,
liedjes, parodieën en geniale
inzichten.

VRIJDAG 28.01.2022
GC Warande
20.30 uur
basis € 16 \ abo € 14
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ERIK VAN LOOY

NiEke show

'Mis deZE u

VERSLAAFD!

Erik Van Looy kennen we
al seizoenen lang als de
goedlachse, flamboyante en
aantrekkelijke presentator
van ‘De Slimste Mens ter
Wereld’. Door zijn grenzeloze
populariteit als quizmaster
zouden we haast vergeten
dat hij een van de meest
succesvolle regisseurs van
het land is en al zijn hele
leven passioneel verslaafd
aan cinema en filmsterren.
In ‘Verslaafd!’ vertelt Erik met
veel humor over de eerste
60 jaar van zijn roemrijke
filmverleden. Over de
20
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supersterren die hij mocht
interviewen, zijn verrassende
relatie met Koning Albert,
Koningin Paola en Yasser
Arafat, zijn filmklassiekers
waarin Koen De Bouw (5
keer), Jan Decleir (3 keer)
en de chihuahua van Mickey
Rourke (1 keer en nooit meer)
een voorname rol speelden,
zijn levensbedreigende
honger tijdens een etentje
met de vrouw van Tom Cruise
én over die keer dat hij met
de naakte cowboy van The
Village People om drie uur ’s
morgens in een Antwerpse
hotelkamer zat.
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DONDERDAG 24.03.2022
GC Warande
20.00 uur
basis € 18 / abo € 16
PODIUM
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JAN JAAP VAN DER WAL
III-IEME

'Na een grondig gesprek
in ‘III-ième’ komt alles
terug in orde.'
22
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Jan Jaap ontdekte Vlaande
ren en werd stapelverliefd. In
zijn voorstelling ‘De Nieuwe
Belg’ vertelde hij in geuren
en kleuren over zijn crush op
Vlaanderen. Hij leerde onze
streekgerechten, gevarieerde
landschap en al onze
typische Vlaamse gewoontes
kennen.
In ‘Schoon’ transformeerde
de initiële verliefdheid naar
echte liefde. Hij hield zoveel
van Vlaanderen dat hij
besloot om naar Antwerpen
te verhuizen. Hier ging hij
zijn kind opvoeden, als een
echte Vlaming. In ‘III-ième’

ontdekken we de eerste
barsten in zijn relatie met
Vlaanderen. De relatie is nog
steeds vurig, maar nu en dan
duiken er kleine irritaties op.
Hij aanvaardt ze wel, maar
het is tijd om er eens over te
praten.
Dit is het laatste luik in zijn
trilogie. Prille verliefdheid
evolueert van intense liefde
tot een zoektocht naar een
passend evenwicht.

TheAtER

ZATERDAG 02.04.2022
GC Warande
20.30 uur
basis € 20 / abo € 18
THEATER

23

DE KONING VAN KATOREN

LIKERT

Theater door partner: www.demotoen.be

Regie: Mats Van Droogenbroeck

TIJDENS DE
TWEEDE WERELDOORLOG

JEUGDTHEATER JONG MOTOEN
'Muziek
theater
dat je doet
swingen ...
Toneel,
zang, live
muziek en
dans!!!'

Het land Katoren heeft al 17
jaar geen koning meer. Sinds
de vorige koning overleed,
wordt het land bestuurd door
zes zure ministers, die niets
doen om een nieuwe koning
te vinden. Dan verschijnt de
jonge Stach. Hij wil graag
de nieuwe koning worden,
maar de ministers verzinnen

een aantal onmogelijke
opdrachten voor hem! Stach
zet alles op alles om ‘Koning
van Katoren’ te worden en
het land weer gelukkig te
maken.
Een hedendaagse versie
met een speelse knipoog in
een soms verwarde wereld,
waarin Stach strijdt voor de

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG & MAANDAG
28.10, 29.10, 30.10, 31.10 & 01.11.2021
GC Warande
20.00 uur - 15.00 uur (zondag) – 18.00 uur (maandag)
basis € 11 \ toneelabo € 8
24
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toekomst van onze kinderen
en laat zien hoe het ook
anders kan!

Auteur: Jan Terlouw
Regie: Nele Kintaert

DE FAMILIEMUSICAL

In 2020 waren we 75 jaar
na het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Liedekerke
naar Wies borre, vorig jaar
spijtig genoeg te vroeg van
ons heen gegaan, schreef
voor deze gelegenheid een
poëtisch theaterstuk over
wat er zich meer dan 75
jaar geleden afspeelde in
onze gemeente. Het verhaal
voert ons terug naar de
schoolbanken. Tijdens de
geschiedenisles ontdekken
enkele leerlingen de waar
gebeurde verhalen over de
oorlogsgebeurtenissen in

Liedekerke tussen ’40 en ’45.
Een eerbetoon, met tekst,
beeld en muziek, aan allen
die zich hebben ingezet om
hun medeburgers in vrij
heid te laten leven … Een
morele les ook, met eerbied
en respect voor onze lokale
helden. En een hulde aan de
laatste poëtische creatie van
onze dierbare schrijver Wies
Borre.
DONDERDAG 11.11.2021
GC Warande
11.00 uur
gratis
THEATER
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‘T KERKHOFCLUBJE

KULTUURKRING VERENIGD LIEDEKERKE
Theater door partner: www.verenigdliedekerke.be

SHUTTERSTOCK
BEELD AANPASSEN

Ida, Lucille en Doris
zijn weduwen en echte
vriendinnen. Elke maand
gaan de vrouwen samen naar
het kerkhof om hun mannen
te bezoeken. Hun bezoekje
wordt echter verstoord door
Sam, de beenhouwer van
het dorp, die ook recent zijn
vrouw Marie verloor. Hij krijgt
een boontje voor Ida. Lucille
en Doris zijn bang dat, als

Ida een relatie begint met
Sam, hun clubje zal worden
opgedoekt. Ida is echter
niet zeker of ze wel klaar
is voor een nieuwe man in
haar leven. Zal Ida aan een
nieuw hoofdstuk beginnen?
Of slagen Lucille en Doris
erin om deze prille liefde te
doven? Zal het Kerkhofclubje
blijven bestaan? Of valt het
in duigen door de spanning?

En wie is Hélène? Wordt zij
het nieuwe en vierde lid van
de club?

Auteur: Ivan Menchell

'Een klassieke komedie
over liefde, jaloezie,
verlies & vriendschap.'

VRIJDAG, ZATERDAG & WOENSDAG 19.11 & 20.11 EN 24.11, 26.11 & 27.11.2021
GC Warande
20.00 uur
basis € 10 \ toneelabo € 8 \ kassa € 11
26
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THEATER
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'Een voorstelling
over en met liefde,
humor en Alzheimer.'

ALS HEIMER KOMT

HET GEHEUGEN VAN WATER

Event met partner: Liedekerkse seniorenraad

Theater door partner: www.dewaag.be

RON DE RAUW & CAROLINE
MEERSCHAERT
De aanleiding voor dit
stuk was Rons moeder die
Alzheimer kreeg. Samen met
zijn echtgenote Caroline
brengt Ron een diep
menselijke, aangrijpende
voorstelling waarin een
moeilijk thema als Alzheimer
op een luchtige manier
aangekaart wordt.

Liefde en humor doorspekken
het stuk, muziek en dialogen
wisselen elkaar af. Je krijgt
een herkenbare kijk op iets
waar zoveel mensen mee
geconfronteerd worden.

DINSDAG 30.11.2021
GC Warande
14.30 uur
basis € 6 \ abo € 4
28
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KAMER VAN RETHORICA
TONEELKRING DE WAAG
Drie zussen komen bij
elkaar aan de vooravond van
hun moeders begrafenis.
Komische confrontaties,
spoken uit het verleden
en de onthulling van een
schrijnend geheim zijn
de ingrediënten van een
prachtig toneelstuk dat
nog lang nazindert. Het

geheugen van water laat
zien dat iedereen selectief
is in wat hij of zij zich
herinnert. Een tragikomedie,
soms ontroerend, altijd
herkenbaar.

Auteur: Shelagh Stephenson
Regie: Eric Meirhaeghe

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG & WOENSDAG 14.01, 15.01, 16.01,
19.01, 21.01 & 22.01.2022
GC Warande
20.00 uur - 15.00 uur (zondag)
basis € 10 \ toneelabo € 8

'Water heeft een
geheugen, hoe vaak
je het ook verdund.'
THEATER
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'Een tragikomedie van
de bovenste plank!'

AUGUSTUS, ERGENS
OP DE VLAKTE

DE LAATSE KANS

VZW THEATER DE MOTOEN

KAMER VAN RETHORICA
TONEELKRING DE WAAG

Theater door partner: www.demotoen.be

Theater door partner: www.dewaag.be

De vermissing van de vader
zorgt ervoor dat de familie
Weston bij elkaar komt in
het ouderlijk huis ergens in
een klein gat in Oklahoma.
De moeder is verslaafd aan
pillen, de drie dochters
worstelen ieder met hun
zelfbeeld en partner, een
tante bemoeit zich overal
mee, de kleindochter van

veertien rookt stevig, een
neef zit beklemd in zichzelf.
Kortom, aan ieder lid van
deze familie zit wel een
steekje los. Vele situaties en
personages zijn herkenbaar
voor de toeschouwer en dat
zorgt voor de nodige, soms
heftige humor.

Auteur: Tracy Letts

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG & WOENSDAG 11.03, 12.03, 13.03, 16.03, 18.03 & 19.03.2022
GC Warande
20.00 uur of 15.00 uur (op zondag)
basis € 11 \ toneelabo € 8
30
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We maken kennis met
het koppel Rudi en Mia.
Gelukkig? Niet echt. Als
‘laatste kans’ om hun
huwelijk te redden, nemen ze
contact op met een relatie
therapeut.
Wanneer een oude school
kameraad van Rudi, een
zelfuitgeroepen acteur,
aanbelt, wordt hij verkeerd

aangenomen voor relatie
therapeut. Als dan ook
Rudi’s minnares en de échte
relatietherapeut op het
toneel verschijnen, gaan
de poppen pas echt aan het
dansen. Een wervelende
deurenkomedie!

Auteur: Jeroen Maes
Regie: Erwin Van Herreweghe

'Een komische rollercoaster aan
hilarische confrontaties.'

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG 21.04, 22.04, 23.04 & 24.04.2022
GC Warande
20.00 uur - 15.00 uur (zondag)
basis € 10 \ toneelabo € 8
THEATER
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VROLIJKE PLANTENPOTJES IN KERAMIEK
ELLEN WYNANT

Event met partner: Atelier Ellen
Meer planten in huis is altijd
een goed idee. Als je ze dan
ook nog in een leuk potje
kunt doen, is het helemaal
een succes! Je hebt ze vast
wel eens gezien, die kleine
grappige plantenpotjes?
In deze workshop maak je
er enkele van keramiek
helemaal zelf! Schattig met
konijnenoortjes, een leuk
gezichtje of geeky brilletje,
het kan allemaal! Via één
van de gemakkelijkste
basistechnieken: opbouwen
met kleiworstjes, leren
jullie een instant happy

plantenpotje maken. Na
het opbouwen, zullen jullie
de potjes beschilderen met
kleurrijke engobes (gekleurd
kleislib). Als afwerking
worden de potjes aan de
binnenkant geglazuurd.

'Pronkstukjes met
een knipoog voor in
jouw interieur.'
MAANDAG 22.11.2021
Atelier Ellen
19.30 uur
basis € 37 \ abo € 35
DIY
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PORTRETSCHILDEREN
IN CLAIR-OBSCUR

MAAK ZELF JE ECOLOGISCHE FOODWRAP

Event met partner: www.liedekerke.be/ABAK

Event met partner: www.avansa.be

SOETKIN DEMULDER
Heb je altijd al eens willen
schilderen? Wil je graag
eens de penselen en het
palet hanteren? Clairobscur is een techniek uit
de schilderkunst waarbij
de licht-donkercontrasten
worden versterkt. In een
korte reeks van drie sessies

'Tussen licht
en donker.'
34
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STEFFI HANSSENS

wordt stapsgewijs de opbouw
en uitwerking van een portret
in clair-obscur aangeleerd.
Je hoeft geen voorkennis
te hebben, het materiaal is
inbegrepen in de ticketprijs.
Jij durft het aan en gaat met
een prachtig handgemaakt
portret naar huis!

Je maakt zelf een
ecologische foodwrap
van een oud stukje stof
en bijenwas. Zo’n food
wrap is een duurzaam
alternatief voor plasticfolie
en aluminiumfolie. Heel
handig om levensmiddelen
in te bewaren, zoals je

DINSDAGEN 11.01, 18.01
EN 25.01.2022
ABAK
20.30 uur
basis € 35 \ abo € 32

DONDERDAG 17.03.2022
GC Warande
19.30 uur
basis € 10 \ abo € 8

boterhammetjes, én ideaal
om potten en ovenschalen
mee af te dekken. Je kan ze
steeds opnieuw gebruiken en
afwassen met koud water.

Materiaal mee te brengen
door deelnemer: oude stukjes
stof, stof- en/of kartelschaar.

'Duurzaam alternatief voor
plastic- en aluminiumfolie.'

DIY
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NEDERLANDS LEREN
VOOR ANDERSTALIGEN
SCREENING NT2

Event met partner: Agentschap Integratie en Inburgering
Je wil graag Nederlands
leren, maar je weet niet waar
of hoe? Het Agentschap
Integratie en Inburgering
komt op maandag 13
september naar Liedekerke

en zoekt samen met jou naar
de cursus en de school die
het best bij jou past! Maak
snel een afspraak.

'Op zoek naar een
cursus Nederlands?
Wij helpen je verder!'

MAANDAG 13.09.2021
GC Warande
17.00 uur – 20.00 uur
gratis
inschrijven verplicht:
0470 26 47 09
welkom@liedekerke.be
LEREN
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PRATEN IN DE BIB
De bib is op maandagvoormiddag
dé perfecte plek om de Neder
landse taal te oefenen en om
nieuwe mensen te leren kennen.
Je leert van elkaar en deelt
ervaringen.
‘Praten in de bib’ is een

samenwerking met de integratie
dienst en gemotiveerde
vrijwilligers, en is er voor anders
taligen én voor mensen die hier
geboren en getogen zijn. Kom
eens langs en maak kennis met
deze sympathieke groep.

UN VIAGGIO INTERATTIVO IN ITALIA
STARTCURSUS ITALIAANS
'Taal is de sleutel
tot sociaal zijn.'

In 3 lessen maken we kennis
met de Italiaanse taal en
cultuur. We leren elkaar
kennen, kunnen onszelf
voorstellen en iemand
begroeten. We gaan ‘al bar’
en ‘al ristorante’ en we maken
kennis met de Italiaanse
eet- en drinkcultuur, ook
ELKE MAANDAGVOORMIDDAG,
START OP 06.09.2021
Vrijetijdshuis
09.00 – 11.00 uur, niet
tijdens schoolvakanties
gratis
vooraf inschrijven is niet
nodig

38
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Event door partner, info en inschrijven: www.kisp.be
letterlijk. We leren hoe je de
mooiste, maar ook de meest
nuttige, items koopt in Italië:
andiamo a fare shopping. En
bij ‘muoversi in Italia’ leren
we hoe we een kaartje kopen
voor de trein, waarop we
moeten letten als we de metro
nemen ... Ten slotte gaan we

op hotel, in albergo: zo kan je
zelf je verblijf boeken.
We leggen samen een mooi
parcours af doorheen ‘Italia’
in de ruimste zin van het
woord (taal, muziek, kunst,
gastronomie ... )! Benvenuti!

'E’ il momento di apprendere e di
assaggiare l’italiano. Benvenuti e
Benvenute!'
WOENSDAGEN 29.09, 6.10 & 13.10.2021
GC Warande
19.00 uur
basis € 60
LEREN
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IEDEREEN KAN VEREENZAMEN,
HELP EEN ANDER, BESCHERM JEZELF!

BEN IK DAN EEN
SLECHTE MAMA?

Event met partner: www.avansa.be

Event met partner: Huis van het Kind

VEERLE TROCH

Eenzaamheid kent iedereen.
De ervaring er alleen voor te
staan, je niet verbonden te
voelen, belevenissen niet met
anderen te kunnen delen ...
Welke ervaring heb jij met
eenzaamheid? Hoe maak(te)
je ze zelf mee of hoe speelt
ze zich af in je omgeving?
In deze workshop kijken we
naar de verschillende kanten
van eenzaamheid zodat je
haar bij jezelf en anderen
beter gaat begrijpen.

40
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We werken actief met
verhalen uit het echte leven.
Zo word je bewuster en
oplettender om jezelf tegen
eenzaamheid te beschermen
en ook anderen kansen op
een uitweg te bieden.

DONDERDAG 28.10.2021
Vrijetijdshuis
20.00 uur
basis € 10 / abo € 8

PATSY KERKHOFS
Patsy Kerkhofs schreef
een boek, ‘Ben ik dan een
slechte mama?’. Op sociale
media worden duizenden
foto’s gepost van slapende
baby’s, brabbelende peuters
en grappige kleuters, maar
ook ‘niet-perfecte’ prinsen
en prinsessen verdienen
een plaatsje in de media en
begrip in onze maatschappij.
Patsy schrijft over haar
bijzondere gezin en vertelt
over hun roze wolk, de
struggle, de tranen van
geluk en onmacht en de

energieslopende zoektocht
naar een handleiding. Dit
doet zij zonder gêne, maar
vooral met groot respect voor
zij die een tikkeltje harder
moeten werken om hun
mooiste leven te leiden.

DONDERDAG 11.11.2021
Vrijetijdshuis
20.00 uur
basis € 5 / abo € 4 /
vrijetijdskompas € 1,50

'Wat moet ik met al die
etiketten en verdomde
vooroordelen?'
LEREN
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POSITIEF OPVOEDEN
PASCALE BRUYNSEELS,
GEZINSCOACH

Event met partner: Gezinsbond en Huis van het Kind
De basis van positief denken
is heel simpel: werkt een
bepaalde aanpak? Doe er dan
meer van! Werkt het niet?
Stop ermee en probeer iets
anders.

DONDERDAG 18.11.2021
Vrijetijdshuis
20.00 uur
gratis
42
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Dit uitzoeken doe je
samen met je kinderen. Je
hanteert hiervoor een open
communicatie. Dit lijkt
simpel, maar toepassen
in praktijk is vaak anders.
Daarom: geen zware
theorieën, wél praktische
tips!

'Praktische tips
over de basis van
positief opvoeden.'

LEZING MIGRATIE
IN LIEDEKERKE

ALLES WAT JE WIL WETEN
OVER RECENTE MIGRATIECIJFERS
IN LIEDEKERKE
Event met partner: Agentschap Integratie en Inburgering
Stel jij je af en toe vragen als:
wat houdt die migratiestroom
in? Wie zijn deze migranten?
Klopt het wat er in de media
verschijnt? En vooral: wat zijn
de cijfers van Liedekerke?
Kom dan naar de voorstelling

van het Agentschap Inte
gratie en Inburgering. Zij
brengen een analyse over
migratie en de impact
ervan op onze gemeente,
gebaseerd op concrete
cijfers.

DONDERDAG 17.02.2022
Vrijetijdshuis
20.00 uur
gratis
Inschrijven vooraf: 0470 26 47 09
welkom@liedekerke.be

'Superdiversiteit
in Liedekerke.'
LEREN
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JE SLAAPT
HOE JE EET

LOU GAAT NAAR SCHOOL

Kim Deltenre

ANJA COPEJANS &
NATHALIE SEGERS

Event met partner: www.avansa.be

Event met partner: Huis van het Kind

Een goede nachtrust heeft
niet alleen effect op je
humeur maar ook op je
gezondheid, productiviteit en
stressniveau. Wat weinigen
beseffen is dat je voeding een
belangrijke invloed heeft op
de kwaliteit van je slaap.

'Hoe beter je eet,
hoe beter je slaapt.'
44
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Hoe beter je eet, hoe beter
je slaapt. Tijdens deze info
sessie legt Kim het verband
tussen voeding en slaap uit
én krijg je tips over wat je
best wel of niet eet wil je ‘s
morgens uitgerust wakker
worden.

WOENSDAG 23.02.2022
Vrijetijdshuis
20.00 uur
basis € 10 / abo € 8

Boekenreeks LOU is een
opvoedingsconcept voor
ouder en kind, telkens met
een verhaal voor de kleuter
en opvoedingstips voor de
ouders. Het drieluik heeft als
doel naar school gaan vlotter
te maken van bij het begin
van de schoolloopbaan.
Illustrator Nathalie Segers
is zelf kleuterjuf en gaat
ondertussen creatief aan de

slag met de kindjes.
Breng dus zeker je
peuter/kleuter mee.
Tijdens deze inter
actieve lezing komen zowel
ouders, als leerkrachten, als
andere professionals aan
hun trekken.

'Je kleuter is
zó klaar voor
de eerste
schooldag!'

ZONDAG 19.06.2022
Vrijetijdshuis
10.00 uur
basis € 5 / abo € 4 / vrijetijdskompas € 1,50
LEREN
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EZELSOOR

BOEKENKAFTDAG
Kaften met gratis
kaftpapier, ontworpen door
jongeren, daar zeggen
jouw schoolboeken geen
‘nee’ tegen! Eén ontwerp is
gemaakt door een leerling
van onze ABAK Liedekerke!
Tijdens de boekenkaftdag
wordt er niet alleen gekaft! Er
is ook randanimatie voorzien:
tekenaars die je boek of
schrift personaliseren
en creatieve of muzikale
workshops die je kan volgen.
Jij bent klaar voor het nieuwe
schooljaar!

'Iedereen wil goed in zijn vel
zitten, dat geldt ook voor je
schoolboeken!'

VRIJDAG 03.09.2021
Vrijetijdshuis
13.00 – 18.00 uur
gratis
JEUGD
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TIENERWERKING
'Tieners, de jongeren
van morgen!'

Een plaats nodig om
gezellig af te spreken met
vrienden? Wekelijks zijn
jongeren van 12 tot 16 jaar
welkom in JH Den Bokal op
woensdagnamiddag tussen
12.00 en 18.30 uur!
Chillen? Muziek afspelen?
Filmpje kijken? TikToks
maken? Leuke workshops
volgen? Of nog iets anders

... Dat mag jij meebepalen!
Op woensdag 22 september
zal het jeugdhuis zijn
deuren openen voor tieners.
Benieuwd? Stuur een
berichtje op Instagram
of Facebook naar Jeugd
Liedekerke of kom gewoon
langs en pak je vrienden
mee.

WOENSDAGEN VAN 22.09.2021 TOT EINDE SCHOOLJAAR
BOKAAL
12.00 – 18.30 uur
gratis
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OPEN AIR CINEMA

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Meer dan 285 000 jongeren
gaan elke week naar hun
jeugdbeweging. Ze brengen
er hun vrije tijd door en

maken er vrienden voor het
leven. En dat willen we met
onze feestdag vieren!
Daarom zetten we alle

kinderen, tieners en jongeren
eens in de bloemetjes. Kom
naar onze open air cinema,
de film mag je mee kiezen!

'Op 22 oktober
kleuren we het land
opnieuw in met onze
jeugdbewegingshemden,
T-shirts en sjaaltjes.'

VRIJDAG 22.10.2021
Binnenkoer gemeentehuis
19.00 en 21.30 uur
basis € 3 / abo € 2
JEUGD
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SINTTOCHT & LIVESTREAM

KERSTSHOW & SPEELGOEDSWISHING
PAPA CHICO

Event met partner: Huis van het Kind

Event met partners: Huis van het Kind
Op zijn verjaardag heeft
Sinterklaas tijd gemaakt om
samen met z’n pieten een
tocht van 25 km te maken
langs ongeveer 45 straten in
Liedekerke. Zo kunnen alle
kinderen toch even zwaaien
vanop de stoep, vanuit het
deurgat of van achter het
raam.

'Hij komt, hij komt,
de lieve goede sint!'
50
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De sint doet zijn best om
zoveel mogelijk kinderen te
bezoeken, maar zal niet in
elke straat kunnen langs
komen. Op de kaart (online
te raadplegen) kan je zien
wanneer hij jouw straat

aandoet. Komt Sinterklaas
niet langs jouw deur, geen
nood! We zullen ons best
doen om de tocht te filmen
zodat jullie de livestream
kunnen volgen. Vanaf
maandag 15.11 kunnen
de kinderen alle prachtige
tekeningen en leuke brieven
in de sinterklaaspostbus
komen steken aan het vrije
tijdshuis (Warandestraat 22).

ZONDAG 05.12.2021
Liedekerke
start om 09.00 uur
gratis

HO HO HO! Een week voor de
kerstvakantie dompelen we
GC Warande helemaal onder
in de kerstsfeer. Niemand
minder dan Papa Chico, dé
beste en gekste clown van
Vlaanderen, komt de kerst
man verwelkomen. Hopelijk
brengt hij de lieve oude man
niet te veel van de wijs met
zijn zotte streken! Intussen
kan je ook komen snuisteren

op onze speelgoedswishing:
een ruilbeurs voor speelgoed.
In ruil voor jouw (vooraf!)
binnengebracht speelgoed
kan je een ander tweede
handsspeeltje mee naar huis
nemen. Speel(goed)plezier
verzekerd! Binnenbrengen
van speelgoed kan van
10 november tot en
met 2 december in het
vrijetijdshuis.

ZATERDAG 18.12.2021
GC Warande
start speelgoedswishing:
13.30 uur
gratis
start kerstshow:
15.00 uur
basis € 7 / abo € 5

'Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way !'
JEUGD
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'Opdrachtjes uitvoeren
langs besneeuwde
Liedekerkse straatjes.'

SPELWANDELING

SPEELSE WANDELING
VOOR GEZINNEN
TIJDENS DE WINTERPERIODE

TAAL IN TARL

TAALKAMPJE TIJDENS
DE KROKUSVAKANTIE
Event met partners: gemeentes Roosdaal, Affligem en Ternat

Event met partner: Huis van het Kind
Heb je opnieuw zin in een
uitdagend avontuur? Dan is
deze leuke spelwandeling
(ondergedompeld in een
winters jasje) echt een
leuke activiteit voor de
kerstvakantie. Wandel
samen met je gezin door

Liedekerke en ontdek onze
gemeente tijdens de winter!
Dus verzamel mama, papa,
broer, zus en de hond, doe
een warme jas aan, zet een
dikke muts op en haal een
frisse neus.

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
Vertrek aan het vrijetijdshuis
gratis
52
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Ternat, Affligem, Roosdaal
en Liedekerke organiseren
samen Taal in TARL: leuke
taalkampen voor kinderen
van 5 tot 12 jaar. Zo kunnen
kinderen die thuis geen
Nederlands spreken ook
buiten de schooluren op een

speelse en toffe manier de
taal onderhouden.
Dit kan dankzij een subsidie
oproep van het Departement
Onderwijs en Vorming van de
Vlaamse Gemeenschap.

MAANDAG 28.02 T.E.M. VRIJDAG 04.03.2022
GC Warande
basis € 10 per dag

'Samen spelen
en Nederlands
oefenen!'
JEUGD
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ZOZOÖFZO

COLLECTIEF dOFT

'ze doeN hun besT.
Dat is ZekeR.

MaAr vOor wie

is dat GenOEg?'

54
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ZOZOÖFZO is een onverge
telijke, spannende en
beeldende beleving voor
kinderen vanaf 4 jaar waarin
de betekenis van abstracte
begrippen als ‘goed’ en
‘slecht’ onder de loep
genomen wordt. Groenten en
fruit kunnen slecht worden.
Maar kunnen mensen dat
ook? Een groepje charmante
toneelspelers, volledig in het
wit, staat vol trots klaar om
hun 1-minuut-voorstelling
eindelijk aan het grote
publiek voor te stellen. Maar
dan krijgen ze onverwacht
een brief van iemand die roet

in het eten komt gooien ... De
strenge meneer brengt alles
en iedereen aan het twijfelen.
Maar wat is de betekenis van
zijn mening? En is die wel zo
belangrijk? De kinderen zitten
tussen twee vuren: gaan ze
mee in het verhaal van de
Strenge Meneer of willen ze
de ondertussen wanhopige
toneelspelers helpen? Zo, zo
of zo?

ZONDAG 13.02.2022
GC Warande
15.00 uur
basis € 10 / abo & kind € 7
JEUGD
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PAASEIERENRAAP

BUITENSPEELDAG

Event met partners: Huis van het Kind en Chiro Liedekerke

'Bim, Bam, Beieren ...'
56
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Ga op ontdekking in de buurt,
er zijn verschillende groene
speelpleintjes in Liedekerke.
Op de website kan je kijken
op welk leuk speelpleintje
jij met een vriendje, broer of
zus, buurjongen of buur
meisje kan spelen. Dus laat
het zonnetje maar stralen
en geniet van een namiddag
buiten!

Kom samen met onze paas
hazen eitjes rapen in het
park. Kinderen van 0 tot 12
jaar kunnen gratis paaseitjes
zoeken. De kleinste kindjes
worden geholpen door onze
fantastische paashazen. Als
alle eitjes gevonden zijn,
krijgen de kinderen nog
een zak chocolade en een
gezonde snack mee naar
huis.

Op woensdagnamiddag 20
april 2022 roepen we je op om
buiten te gaan ravotten tijdens
de 15de Buitenspeeldag.
Vraag aan jouw juf of
meester op school om een
namiddagje geen huiswerk
te geven, zodat jij lekker
buiten kan spelen. Dus laat
de televisie uit (er wordt toch
niets uitgezonden), leg de
tablet aan de kant en kom uit
je luie zetel.

ZONDAG 17.04.2022
Pastoriepark
15.00 uur
gratis

WOENSDAG 20.04.2022
Groene speelpleintjes in Liedekerke
doorlopend vanaf 13.00 uur
gratis

'I

n!'
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buite

JEUGD
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KINDERSPEL

SPEELDAG VOOR JONGE
GEZINNEN
Event met partner: Huis van het Kind
Kom samen met jouw baby,
peuter of kleuter naar
BOKAAL en beleef een groot
speelparadijs voor het hele
gezin! Neem samen met
jouw kind deel aan één

van de leuke workshops
of kijk hoe jouw kind zich
uitleeft in de randanimatie
(springkastelen, creatieve
ballonnen, kindergrime,
allerlei speelmateriaal ...).

SAMEN STUDEREN
Ben jij student, heb je
examens en zoek je een
rustige plaats om te
studeren? Dat kan! Lokaal
bestuur Liedekerke stelt
studeerplaatsen ter
beschikking in BOKAAL, elke
dag van 09.00 tot 20.00 uur,

om op rustige (en veilige)
manier te studeren.
Denk je dat je dit nodig
hebt? Dan kan je je iedere
dag gratis inschrijven om
er zeker van te zijn dat je
een studeerplek hebt. Dit

kan je de dag zelf ook nog
doen! Er is voldoende ruimte
voorzien en natuurlijk ook de
mogelijkheid om jouw pc op
te laden.
Succes met de blok!

'Hier kan je individueel toch SAMEN STUDEREN.'

'Leren spelen
en spelend leren.'
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ZONDAG 15.05.2022
BOKAAL
09.00 uur
gratis

SEMESTER 1: MAANDAG 20.12.2021 TOT VRIJDAG 04.02.2022
SEMESTER 2: MAANDAG 23.05.2022 TOT DONDERDAG 30.06.2022
BOKAAL
09.00 – 20.00 uur
gratis
JEUGD
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VAKANTIEKAMPEN
PASEN & ZOMER

Vakantiekampen zijn leuke
themaweken voor kinderen
van 2,5 tot 12 jaar. Animatoren
zorgen voor sport- en spel
plezier tijdens de paas- en
zomervakantie. Jongeren met

een animatorattest zorgen
voor thematische activiteiten
van 08.30 uur tot 16.00
uur. Vanaf 07.00 uur is er
ochtendopvang en tot 18.00
uur is er avondopvang.

PASEN: MAANDAG 04.04.2022 TOT VRIJDAG 15.04.2022
ZOMER: VRIJDAG 01.07.2022 TOT WOENSDAG 31.08.2022
BOKAAL
08.30 uur
basis € 10 per dag
60
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ZOMERSCHOOL
Dit taalkamp is ideaal voor
kinderen die nog geen
of weinig Nederlands
praten. Twee weken lang
dompelen we kleine groepjes

anderstalige kinderen onder
in speelse oefeningen, we
lezen, zingen en luisteren
naar verhaaltjes: allemaal in
het Nederlands!

Ideaal voor kinderen die na
de zomer starten in de 2de
kleuterklas tot en met het
zesde leerjaar.

'Al spelend
Nederlands leren.'

MAANDAG 25.07.2022
TOT VRIJDAG 05.08.2022
GC Warande
08.30 uur
basis € 75 /
vrijetijdskompas € 18,75
JEUGD
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digiwijs

SMARTCAFE:
STREAMING MEDIA
Dirk Nys

Event met partner: www.avansa.be
Online media hebben
hun plek in de huiskamer
definitief veroverd. Steeds
meer mensen luisteren naar
hun favoriete muziek of
radiozender via het internet
en bekijken films en series
via een streamingdienst.
Tijdens deze infosessie
bekijken we de voor- en

nadelen van streaming
media. We gaan dieper in
op diensten zoals Spotify en
Netflix en tonen hoe je die
makkelijk kan gebruiken via

een Smart TV. We leggen je
ook uit hoe je beeld en geluid
van je computer, smartphone
of tablet kan doorsturen naar
je tv.

WOENSDAG 13.10.2021
Vrijetijdshuis
19.00 uur
basis € 7 / abo € 5
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DIGIWIJS
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BEWUST DIGITAAL OPVOEDEN
MATTHIAS DEWILDE - GAMECHANGERS
Event met partner: GameChangers en Huis van het Kind
'Hoe sta ik mijn kind bij in
een evenwicht tussen het
on-/offline leven?'

64
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Voor kinderen en jongeren
biedt het internet heel
wat mogelijkheden en is
het een onmisbaar deel
van hun leven geworden,
maar sommige jongeren
zijn helemaal niet meer te
scheiden van hun scherm
met de nodige gevolgen voor
hun studies, sociaal leven en
gezondheid.
Matthias Dewilde is een
ex-gameverslaafde en
geeft ouders uitleg omtrent
opvoeding en technologie.
Ouders krijgen meer

duidelijkheid in waarom
technologie zo verleidelijk
is, wat geschikt is voor welke
leeftijd, hoe je grenzen kan
stellen en waar je zeker op
moet letten zodat het niet
uit de hand loopt. Deze
infosessie gaat over thema’s
zoals games, sociale media
& privacy.

WOENSDAG 12.01.2022
Vrijetijdshuis
20.00 uur
basis € 5 / abo € 4 /
vrijetijdskompas € 1,50
DIGIWIJS
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APP-O-THEKER
LUDWIG NEUKERMANS
Event met partner: www.avansa.be

SMARTCAFE:
STARTEN MET EEN BLOG
RENATE COEN

Event met partner: www.avansa.be
Ook al gedacht: ‘Verdorie,
hoe moet dat nu weer?’,
‘Waarom doet mijn tablet
niet wat ik wil?’, ‘Hoe kan
ik de instellingen van mijn
smartphone wijzigen?’,
‘Hoe heette die handige
wandelapp ook alweer?’.

'Geen probleem om even
een digi-kluns te zijn.'
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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
een van zijn spreekuren op
donderdagavond.

DONDERDAGEN:
28.10, 25.11, 30.12.2021 & 27.01, 24.02, 31.03, 28.04.2022
Vrijetijdshuis
18.00 – 20.00 uur
gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

Verken tijdens deze
blogmaagdenworkshop dit
digitale medium. Je krijgt
een antwoord op 5 essentiële
vragen: Waarom zou je
bloggen? Hoe ga je bloggen?
Wat ga je schrijven? Wie wil
je bereiken en hoe kan je dat
doen? Renate helpt je met een
hoop tips om je eigen plekje te
veroveren op het internet.
WOENSDAG 09.02.2022
Vrijetijdshuis
19.00 uur
basis € 7 / abo € 5
DIGIWIJS
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LEESCAFÉ

LiteRATuur
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We zwaaien de deuren
van het leescafé in de bib
opnieuw open.
Kom tijdens voormiddagen in
alle rust naar de bib en lees
de krant of een tijdschrift
met een kopje koffie erbij. Sla
een praatje met een andere
bezoeker of installeer je om
te studeren.

Let wel op, tijdens het
leescafé is de dienstverlening
beperkt. Lezen, studeren
en bibliotheekmaterialen
inleveren kan wel. Voor
uitleningen, kopies,
computergebruik, afhalen
sleutels, zaalreservaties ...
kan je terecht tijdens de
reguliere openingstijden.

ELKE MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG & DONDERDAG
Vrijetijdshuis
09.00 uur – 12.00 uur (niet tijdens schoolvakanties)
gratis
LITERATUUR
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LUISTERVINKJES
Ik luistervink. Jij luistervinkt.
Wij luistervinken. Onze
voorleesvrijwilligers vertellen
de leukste verhalen in een
gezellig hoekje van de
minibib. Spits jullie oortjes
en kom meeluisteren. Voor
kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
Aansluitend knutselen we
samen (en met hulp van de
(groot)ouders) iets moois.

'Lekker languit
genieten van verhalen.'

ELKE 2E ZATERDAG VAN DE MAAND (niet tijdens schoolvakanties, check onze pagina voor juiste data en thema’s)
Vrijetijdshuis
11.00 - 12.00 uur
gratis, vooraf inschrijven online of aan de balie
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LEESCLUB
Meer info over de gekozen titels via
bibliotheek@liedekerke.be of onze
Benieuwd of andere mensen
het prachtige boek dat je net
verslond even fantastisch
vinden? Deel je graag jouw
leeservaringen en ideeën met
anderen? Dan is de leesclub
jouw ding!

pagina

Een keer om de zes weken
komen we samen in het
gezellige leessalon van de
bib. Bij een kopje of glaasje
praten we over het boek dat
we samen lazen, over andere
dingen des levens en de

boeken die we in de toekomst
kunnen lezen. Samen geven
we het boek meer betekenis.
De boeken die we bespreken
kan je ontlenen in de bib.

'Lezen is denken met andermans hoofd'
Filosoof Arthur Schopenhauer

MAANDAGEN 06.09, 11.10. & 22.11.2021
10.01, 21.02, 21.03, 25.04 & 23.05.2022
Vrijetijdshuis
20.00 – 22.00 uur
gratis, vooraf inschrijven is niet nodig
LITERATUUR
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DE BIB RUIMT OP!
BOEKENVERKOOP

De bib wiedt in haar collectie
boeken, cd’s en dvd’s om
plaats te maken voor nieuw
lees- en luistervoer. Kom
langs, ga op schattenjacht en
koop je materialen voor een
prikje! Duizenden boeken en
cd’s voor kinderen, tieners
en volwassenen wachten op
een nieuwe eigenaar. Voor
de kleine prijs van 1 euro per
stuk zijn ze van jou.
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'GC Warande verandert
voor één dag in een
boekenwinkel.'

ZONDAG 10.10.2021
GC Warande
10.00 – 15.00 uur
gratis

LITERATUUR
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VOORLEESWEEK:

KLEURRIJK VOORLEES- EN
KNUTSELMOMENT

'Kleurrijke verhalen
met een kleurrijke
knutselafsluiter.'
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Tijdens de Voorleesweek
(20 tot 28 november) roept
Iedereen Leest op om elke
dag (minstens) een kwartier
voor te lezen. Want dat
maakt écht een verschil. Eén
kwartier, elk kind, elke dag.
Daarom organiseert de bib
op zaterdag 27 november
een extra voorlees- en
knutselmoment.

In de minibib laten we
kleurrijke personages
tot leven komen
door de verhalen van
een enthousiaste
voorleesvrijwilliger. Nadien
maken we samen een leuk
knutselwerkje.

ZATERDAG 27.11.2021
Vrijetijdshuis
11.00 – 12.00 uur
gratis, vooraf inschrijven online of aan de balie

JEUGDBOEKENMAAND
SCHURKEN & HELDENSPEL
In maart is het Jeugdboeken
maand en vieren we de
hoogmis van de jeugdboeken.
De meeste Liedekerkse
scholen trekken dan naar de
auteurslezingen in de bib,
maar dit jaar kan je ook met
je mama, papa, broer, zus ...
een spel komen spelen.

Gewapend met een tablet
gaan jullie op zoek tussen de
boeken om het Bibsterspel
te spelen. Alle oplossingen
gevonden? Dan kunnen jullie
deelnemen aan de wedstrijd
en kans maken op een mooie
prijs.

'Kruip in de huid van een schurk of
superheld en ga op speurtocht.'

DE HELE MAAND MAART, TIJDENS DE OPENINGSUREN
Vrijetijdshuis
gratis, tablets en info aan de bibbalie
LITERATUUR
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WORKSHOP LEER
INTERACTIEF VOORLEZEN

BOEKSTARTDAG

LINC VZW

Event met partners: Linc vzw en Huis van het Kind

'Kom maar dichterbij!'
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Voorlezen is zo veel meer
dan hardop lezen wat er
zich tussen een voor- en
een achterflap van een boek
bevindt.
Het is samen met je (klein)
kind een nieuwe wereld vol
wonderen binnenstappen en
ook als het boek uitgelezen is
nog verder genieten van deze
prachtige ontdekkingen.
Boeken en voorlezen
stimuleren nieuwsgierigheid
naar letters en verhalen.
Na deze workshop heb je
geen enkele reden meer

om niet voor te lezen aan
je (klein)kind of kinderen
waar je mee werkt!
Er wordt tijdens de workshop
opvang voor kinderen van
3 tot 12 jaar voorzien,
zodat je aan het einde van
de workshop al een eerste
voorleesmoment met jouw
(klein)kind kan plannen.
ZATERDAG 12.03.2022
Vrijetijdshuis
15.00 uur
basis € 5 / abo € 4 /
vrijetijdskompas € 1,50

Eind mei duiken in tal van
Vlaamse bibliotheken Boek
startdagen op, op initiatief
van Iedereen Leest. Ook
onze bib is sinds 2020 een
Boekstartbib. Het doel?
Ouders en hun baby’s of
peuters laten genieten van
boeken. We toveren de bib
om tot een paradijs voor
'Een uitgelezen moment om
de bib te ontdekken met je
baby of peuter.'

de allerjongste bezoekers
(0 – 2,5 jaar) en hun ouders.
Beschouw het als een soort
opendeurdag waarop je
met je baby of peuter kan
proeven van het bibliotheek
aanbod. Op deze dag vallen
tal van leuke animaties en
workshops te ontdekken.
Raadpleeg het volledige
programma via onze
Facebookpagina.

ZONDAG 22.05.2022
Vrijetijdshuis
09.00 – 12.30 uur
gratis, inschrijven op
voorhand verplicht
LITERATUUR
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Bewege
n
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LEREN FIETSEN VOOR
VOLWASSENEN EN 12+
ERIK THYS & DANNY HOUTMAN

'Nooit te oud
om bij te leren'

Event met partners: provincie Vlaams-Brabant en DHO coaching
In september bieden we
10 sessies fietslessen voor
volwassenen aan. We leren
op aangepaste fietsen
vertrekken, opstappen,
afstappen, remmen ... en
werken op algemene fiets
behendigheid. Misschien
kan je wel fietsen maar wil
je toch wat meer zekerheid

op de fiets, dan is dit de
ideale gelegenheid om dit
bij te schaven. We voorzien
ook enkele fietsen op
tienermaat voor zij die nog
een kleine opfrissing van
hun fietstechnieken kunnen
gebruiken. Heb je zelf geen
fiets? Geen probleem, wij
voorzien alles.

WOENSDAG & ZATERDAG 01.09, 04.09, 08.09, 11.09, 15.09, 18.09,
22.09, 25.09 & 29.09.2021 EN 02.10.2021 (slotmoment)
Parking Sportlaan 5 (zijde Finse piste)
18.00 uur
€ 10 voor de lessenreeks, inschrijven kan per les (€ 1/les)
BEWEGEN
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LESSENREEKSEN
FITNESS

ANTIKATERLOOP
Event met partner: www.liekerkjogging.be

Event met partner: Tessa Nieuwlandt / DHO coaching
Op maandag en dinsdag
reserveren we de sporthal
voor de liefhebbers van het
betere zweetwerk. Of je
nu houdt van opzwepende
salsaritmes of liever onder

“Quote”
'Opzwepende ritmes
of intensieve total
body work-outs.'
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begeleiding van een coach
in het krachthonk vertoeft,
er is voor elk niveau of elke
interesse wel een geschikte
instap in ons fitnessaanbod.

MAANDAG & DINSDAG 06.09.2021 & 7.09.2021 TOT 13.12.2021
& 14.12.2021 (lessenreeks najaar) – 08.02.2022 & 09.02.2022 30.05.2022 & 31.05.2022 (lessenreeks voorjaar)
BOKAAL
maandag: circuit training 19.00 -20.00 uur
dinsdag zumba: 18.00 – 18.45 uur en 18.45 - 19.30 uur
€ 70 per abonnement / met een abonnement kan je terecht
op maandag en dinsdag / gratis proefles 1e lesweek of op
aanvraag

'Laat het bloed pompen en zet je
kermiszondag sportief in.'
Steunend, kreunend,
geeuwend, met bloed
doorlopen ogen... Op de
zondagochtend van het
kermisweekend staan de
sportfanaten dikwijls iets
minder fris aan de start
van deze jogging. Met een

opkikker van formaat start
je het kermisgebeuren vol
goede moed. Liekerk Jogging
Team biedt jullie de keuze
uit 2 afstanden: 5 of 10 kilo
meter en een kidsrun voor de
allerkleinsten.

ZONDAG 03.10.2021
Kruispunt Pamelsestraat/Opperstraat
10.00 uur
gratis
BEWEGEN
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FAMILIEPARCOURS
NATUUR & FUN

TIBETAANS LIGCONCERT
MET KLANKSCHALEN

Het bos geeft zijn geheimen
prijs voor alle natuur- en
plezierzoekers. Ontdek de
uitdagende activiteiten in
Liedekerkebos en vul jouw
groene longen met een portie
gezonde boslucht.

Tibetaanse klankschalen zijn
komvormige instrumenten uit
de streek van de Himalaya.
Ze worden gebruikt als
begeleiding van meditaties,
rituelen en genezingssessies.
Guido heeft een jarenlange
ervaring met klankschalen en
neemt jou tijdens dit klank
bad mee in een zeer diepe
ontspanning. De tijd wordt
even stil gezet. Je wordt als
het ware aangeraakt door de
klanken, waardoor alle cellen
in jouw lichaam gaan trillen.

WEEK VAN HET BOS

'Laat het beest(je)
in jezelf los.'

ZONDAG 10.10.2021
Liedekerkebos speelweide
gratis
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GUIDO MARTENS

Deze harmonische klanken
en trillingen brengen je terug
in balans. Een wonderlijke
sensatie!
We vragen je om zelf een
ligmatje en dekentje mee te
brengen.

MAANDAG 13.12.2021
Vrijetijdshuis
20.30 uur
basis € 10 / abo € 8
BEWEGEN
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'100 % natuurloop
onder begeleiding.'

START 2 RUN

DENDERLOOP

Event met partner: www.liekerkjogging.be

Event met partner: www.maspoe.be

De natuur is de beste plaats
om te sporten. Maak je hoofd
leeg, tank je longen vol
frisse boslucht en werk op
jouw niveau aan je fysieke
conditie. Jog samen met

“Quote”
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enkele kennissen, vrienden
of familie richting jouw
persoonlijke doel. De ervaren
begeleiding van Liekerk
Jogging Team ontvangt
iedereen met open armen.

ELKE MAANDAG 19.04 - 27.06.2022
(niet op feestdagen, eerste les op dinsdag)
Liedekerkebos, ingang Ed. Schelfhoutstraat
19.00 uur
gratis

De 30ste Denderloop, deze
feesteditie mag jij niet
missen! Deze jogging bestaat
uit een lus van 5 kilometer,
die je naargelang jouw
motivatie 1,2 of 3 keer kan
lopen. Er is een gezamenlijke
start voor de hoofdwedstrijd
en een kidsrun op de Finse
piste per leeftijdscategorie.

Deze manche van het
Dendercriterium staat garant
voor een uitdagend parcours
langs de Dender met een
fikse klim naar de eindmeet.
Aandenken en prijzen in
natura zijn voorzien.

DONDERDAG 26.05.2022
BOKAAL
Kidsruns starten van 09.10 tot 09.40
hoofdwedstrijden 5-10-15 km om 10.00 uur
€ 6 voorinschrijving / € 8 euro ter plaatse / € 2 kids

'Maak tempo langs de Dender
en toon iedereen jouw hielen.'
BEWEGEN
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REPAIR CAFE
Breng je (proper gewassen)
kleding, elektrische
apparaten, fietsen, gebroken
potten en pannen, boeken,
speelgoed ... naar het
vrijetijdshuis.

Vrijwillige handige harry’s,
boekendokters en verstel
kaboutertjes helpen je kleine
herstellingen uit te voeren
terwijl ze je aanleren hoe je
het zelf in de toekomst kan
fiksen!

ZATERDAGEN 25.09.2021 & 26.03.2022
Vrijetijdshuis
10.00 – 15.00 uur
gratis
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'Onze vrijwilligers
'Quote'
gaan elke hersteluitdaging aan!'
ONTMOETEN
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KERMIS OPPERSTRAAT

HALLOWEENTOCHT

'Eindelijk!'
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Na een jaar onze kermis te
moeten missen, kijken we nu
tweemaal zo hard uit naar
hét event in Likert. Eindelijk,
weer kermis! Na meer dan
een jaar kermisrust en zonder
onze geliefde foormeester
Jacky, zal het toch wat
vreemd aanvoelen... maar
genieten zullen we!

Trick or treat! Ja, je weet wat
dat betekent: Halloween
komt er binnenkort aan.
Griezelen en sidderen en
beven. Laat dit horrorfeest
niet aan je voorbijgaan en
doe een van de halloween
tochten in Liedekerke. Als je
durft!

VRIJDAG TOT MAANDAG
01.10 - 04.10.2021
Opperstraat Liedekerke
doorlopend
gratis

VRIJDAG 29.10.2021
Start aan BOKAAL
doorlopend vanaf 18.00 uur
gratis

Er zullen verschillende
routes uitgestippeld worden
in samenwerking met
de Liedekerkse scholen
zodat kleuters, kinderen
en jongeren allemaal een
uitdagende, griezelige tocht
voor de boeg hebben.

'Echt zo’n vrijdag waarop je in
de spiegel kijkt en je afvraagt
of het al Halloween is.'
ONTMOETEN
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‘The Sparrow Brothers staan
garant voor een gezellige
muzikale middag.’

DINSDAG 26.04.2022
GC Warande
14.00 uur, deuren om 13.15 uur
basis € 5, incl. koffie, koffiekoek,
broodjes en 1 consumptie
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SENIORENFEEST

THE SPARROW BROTHERS

PLANTJESRUIL

DE HELE MAAND MEI 2022

Event met partner: Seniorenraad Liedekerke
Dit jaar brengen ‘The Sparrow
brothers’ een zeer uitgebreid
repertoire van dansbare
nummers uit de jaren ‘60,
met veel Cliff Richard en
The Shadows. Kwaliteit en
ambiance verzekerd!

Is dansen niet aan jou
besteed? Gezellig bijbabbelen
met tal van klassiekers
op de achtergrond en een
kopje koffie of een biertje
erbij behoort ook tot de
mogelijkheden.

De groep is niet helemaal
nieuw voor het Liedekerkse
publiek: Rudy Musch, de
gitarist, speelde immers ook
al tijdens de vorige editie van
het feest bij de groep ‘Back in
time’ mee.

We starten de namiddag met
wat lekkers en koffie, we
eindigen met broodjes terwijl
de dj nog enkele plaatjes
oplegt. Een namiddag om
reikhalzend naar uit te kijken!

Urban jungle interieurs
zijn een hit. Kamerplanten
zijn mateloos populair.
Ze zuiveren de lucht,
zorgen voor een hogere
concentratie, laten je heerlijk
ontspannen. Ze brengen de
kracht van de natuur naar
binnen. Ruil een maand
lang stekjes van jouw
kamerplanten met andere
plantenlovers.

Voor de moestuiniers die in
de maand mei al naarstig
aan het tuinieren zijn … ook
jouw zaailingen (tomaten,
aubergines, courgettes ...)
zijn welkom!

'Don’t stop
beleafing.'

Breng jouw stekje/zaailing
naar de bib in een potje met
aarde, voorzie het van een
etiketje met naam, en neem
een ander plantje mee in ruil.

VANAF 02.05.2022, TIJDENS DE OPENINGSTIJDEN
Vrijetijdshuis
gratis
ONTMOETEN
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ONTHAALGESPREKKEN
VOOR NIEUWE INWONERS
WEGWIJS IN LIEDEKERKE
Hallo! Welkom in Liedekerke.
Ik ben Irky. En wie ben jij?
Ben je nieuw in Liedekerke?
Zoek je een school voor je
kind(eren)? Wil je sporten
in Liedekerke? Wil je
Nederlands leren? ...
Je weg vinden in een nieuwe
gemeente is niet altijd

makkelijk.
Gemeentebestuur Liedekerke
wil er voor zorgen dat elke
nieuwe inwoner zich hier
thuis voelt! Daarom help ik
je graag verder met jouw
vragen.

UiT in 1770

Koffie, boeken, brei- of
haakwerk ... kom op vrijdag
voormiddag naar de bib en
schuif gezellig aan. Er is geen
begeleiding, je brengt zelf je

brei- of haakbenodigdheden
mee en leert van elkaar. De
bib zorgt voor inspirerende
brei- en haakboeken.

'Welkom in Liedekerke!'

ENKEL OP AFSPRAAK
Gemeentehuis
gratis
0470 26 47 09
welkom@liedekerke.be
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BREIEN EN HAKEN
OP VRIJDAG

ELKE VRIJDAGVOORMIDDAG
Vrijetijdshuis
10.00 – 13.00 uur
gratis

'Breien is het
nieuwe yoga.'
ONTMOETEN
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DE BIB ALS PODIUM
Heb jij een bijzondere passie/
interesse/kennis en wil je die
graag delen?
Dan biedt de bib jou een
podium! De bib wil lokale
inwoners, verenigingen,
initiatieven ... met mekaar
verbinden door het bieden
van een ’podium’ voor leuke,
inspirerende activiteiten.
Presenteer jezelf met
een lezing, workshop,
voorstelling of een andere
activiteit. Voor de activiteit
wordt geen toegangsprijs
gevraagd.

Vrijetijdshuis
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Zelf zorg je voor publiek
door het aanschrijven van
je eigen contacten. UiT in
1770 ondersteunt jouw
activiteit op het gebied van
communicatie door het
plaatsen van het evenement
in de agenda op de website,
op de Facebookpagina, en
met een persbericht. Een
medewerker van de bib is
aanspreekpunt op de dag
zelf. Hij/zij helpt je met
het klaarzetten van de
materialen en het aansluiten
van technische voorzieningen

19.00 of 20.00 uur

(scherm, beamer,
geluidsapparatuur ...).
Enkele voorbeelden van
geslaagde ‘podiumavonden’:
lezing over ‘de wondere
wereld en de veelzijdige
toepassingen van zout’,
‘universeel soefisme’,
‘infomoment LETS’ en ‘een
opruimcoach aan het woord’.
Je kan de bib als podium
gebruiken op maandag-,
dinsdag- of woensdag
avonden

gratis, contact via bibliotheek@liedekerke.be
ONTMOETEN
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UiTBALIE
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INFO

KOOP JE TICKET!

Vrijetijdshuis
Warandestraat 22
1770 Liedekerke

Tickets koop je online of aan de UiTbalie in het vrijetijdshuis, vanaf
zaterdag 28 augustus 2021!

Tel. 053 64 55 82
uit@liedekerke.be
www.liedekerke.be/vrije-tijd
UiTin1770

Koop je ticket online via www.liedekerke.be/vrije-tijd/tickets.
Dé snelste en makkelijkste manier! Na betaling ontvang je jouw
ticket in je mailbox. Het ticket print je zelf en breng je mee naar de
voorstelling of activiteit.

UiT in 1770

ONLINE

De UiTbalie vind je in het
vrijetijdshuis, Warandestraat
22 te 1770 Liedekerke. Betalen
kan cash of via bancontact.
Je ontvangt je ticket aan de
UiTbalie.
Openingstijden UiTbalie
vrijetijdshuis:
ma-di-wo-do: 14.00 - 19.00 uur
vr-za: 10.00 - 13.00 uur

BASIS /
ABONNEMENT

VRIJETIJDS
KOMPAS

Voor de meeste voorstellingen
en activiteiten is er een basis
prijs of abonnementsprijs.
Een abonnement bestaat uit
minimum vier activiteiten
per persoon, die je zelf kan
kiezen. Een toneelabonnement
bestaat uit minimum drie
toneelvoorstellingen van de
lokale gezelschappen.

Personen met een vrijetijds
kompas genieten korting. Zij
betalen € 1,50 voor een activiteit
van één dagdeel of € 3 voor een
dagactiviteit. Wil je weten of je
in aanmerking komt voor een
vrijetijdskompas? Vraag meer
info in het Sociaal Huis.
Ben je eigenaar van een
European Disability Card? Dan
heb jij ook recht op het vrijetijds
kompas-tarief.
PRAKTISCH
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GC WARANDE Opperstraat 31
VRIJETIJDSHUIS / BIBLIOTHEEK Warandestraat 22
BOKAAL Sportlaan 3A
ABAK [ACADEMIE VOOR BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN] Opperstraat 33
PASTORIEPARK Steinfurtdreef z/n
ATELIER ELLEN Muilenstraat 143 (niet op het kaartje)
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PARKING GC WARANDE EN VRIJETIJDSHUIS Steinfurtdreef, parking vrijetijdshuis
(Warandestraat 22) of binnenkoer gemeentehuis (Opperstraat 31)
OPENBAAR VERVOER bushalte ‘Steinfurtdreef/Dorpsplein’ net voor de deur (lijnnummer: 355)
PARKING BOKAAL voldoende parkeermogelijkheid op diverse parkings aan de Sportlaan
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(GOedE
BuReN
Roosdaal en Liedekerke zijn
goede buren, ontdek wat
er op het programma staat
in onze charmante buur
gemeente en spring over de
grens.

GC HET KOETSHUIS ROOSDAAL
KL A S S I EK

SENIOREN

ZO 23 JANUARI 2022 14.30 uur

ZO 3 OKTOBER 2021

Wannes Cappelle & Nicolas Callot

FAM I L I E
DI 14 DECEMBER 2021 14.00 uur

ZO 28 NOVEMBER 2021 15.30 uur

Stokman en Vos

Spoor 6

El Bandido Band

‘EEN ZOEN VAN TOEN’

THEATERVOORSTELLING JAMMIE!, JAMMIE!

‘KOM, BENEVELT MIE!’

EEN ODE AAN DE KEIZER

Speciaal voor senioren duikt dit

Kok Kiko heeft het ontzettend druk. Over enkele uren

Schubert in het West-Vlaams

VAN HET VLAAMSE LIED

allercharmantste sopranenduo

opent zijn nieuwe restaurant. Maar er is nog veel werk

Wannes

(Will Tura tribute band)

in de mooiste melodieën uit het

aan de winkel! Wie gaat de tafel dekken, de klanten

Cappelle,

Dit concert is meer dan anderhalf uur lang

klassieke en lichte repertoire.

ontvangen, hun jassen aannemen, de menukaarten

frontman, en

een eerbetoon aan één van onze aller

Astrid Stockman, Liesbeth Devos

uitdelen … ? Zonder jullie hulp redt Kok Kiko het niet.

pianist Nicolas

grootste Vlaamse zangers.

en Stijn Bettens op de accordeon

14.00 uur

Callot. die
14.00 uur

trakteren jullie op hun favoriete

ZO 24 APRIL 2022

meezingers.

MUSIQUE À VOIR

15.00 uur

laureaat van de

DO 25 NOVEMBER 2021

Info & tickets

International

Jelle Cleymans en Sam Verhoeven

GC Het Koetshuis

Johannes

DE LASSIES NAAR LAS VEGAS

DO 24 MAART 2022

Kristus Koninglaan z/n

Brahms Compe

Deze revue overtreft alle

Sven De Ridder, Brik Van Dyck & Fokke van der Meulen

combinatie van livemuziek en 'bruitage'. Een magische
klank- en beeldervaring voor kinderen van alle leeftijden!

GEESTIG EN BEESTIG!
14.30 uur

(bij voorstellingen)

tition in Oostenrijk, delen een grote liefde

verwachtingen en daarom

DE MOPPENTAPPERS

Strijtemplein 15

voor componist Franz Schubert. Beleef dit

worden De Lassies uitgenodigd

Een eerbetoon aan de basis van alle humor: de mop. Sven

(voor info & tickets)

bijzondere project en luister hoe Cappelle

om te gaan optreden in Las

De Ridder en Brik van Dyck zijn de moppentappers van

1760 Roosdaal (Strijtem)

en Callot het werk van Schubert naar hun

Vegas! De Lassies naar Las Vegas

dienst, ondersteund door barman/moderator Fokke Van

054 89 49 00

hand zetten.

staat garant voor een middag vol

der Meulen. Met fragmenten, verhalen en natuurlijk veel

nostalgie, humor en meezingers.

moppen nemen ze je mee door de geschiedenis van de grap.

www.koetshuisroosdaal.be

100 UiT in 1770

Animatiefilms met live soundtrack: een subtiele

101

Plan je zelf binnenkort een straatfeest, muziek
festival, sportwedstrijd of privétuinfeest? Heb
je een wild idee, maar weet je niet goed wat
en hoe? Wil je materiaal uitlenen of heb je een
financieel duwtje nodig? Neem een kijkje op
www.liedekerke.be/vrije-tijd bij ‘evenement
organiseren’. Wij helpen je graag!

MEER INFO
www.liedekerke.be/vrije-tijd
UiTin1770
102 UiT in 1770
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— www.liedekerke.be/vrije-tijd/tickets —

