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INFO &
TICKETS
Vrijetijdshuis
Warandestraat 22
1770 Liedekerke
053 64 55 82
uit@liedekerke.be
www.liedekerke.be/vrije-tijd
UiTin1770
Tickets kopen kan vanaf zaterdag 27.08.2022
online of aan de UiTbalie in het Vrijetijdshuis

#UiTin1770 is een lichtbaken voor alle cultuur-, vrijetijds-, sport-, literatuur-, … lovers van Liedekerke
en daarbuiten.
Licht uit en spots aan op ons vrijetijdsaanbod dat we bundelen in deze brochure met klinkende namen
zoals Soe Nsuki, Lieve Blancquaert, Rudi Vranckx, Lieven Scheire, Frank Vander linden en Circus
Ronaldo. Voel de warme gloed tijdens een opvoering van de lokale toneelgezelschappen. Steek je
licht op tijdens een workshop ‘ukelele spelen’, ‘kerstkaartjes maken’, ‘kleiservies met natuurafdruk’ of
lezing georganiseerd door Huis van het Kind. Kom naar ‘Kookcarrousel’ en kook eens samen met andere
Liedekerkenaren. Ontmoet mekaar tijdens een voorlees- of oefenmoment in de bib. Leef je uit tijdens een
circuittraining, laat je kinderen zich rot amuseren tijdens één van onze Vakantiekampen, de sinttocht, de
halloweenwandeling …
En dan last but zeker not least … Ook LikART laat zijn licht terug schijnen over dit seizoen en daar zijn
we bijzonder fier op. Deze kunstenpromenade is er vóór en dóór Liedekerenaren en belooft weer prachtig
te worden. We zoeken nog steeds creatievelingen die graag met hun talent naar buiten komen.
Schrijf je in op liedekerke.be/likart2023
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03.09
Ezelsoor

31

30.09 > 03.10
Kermis Opperstraat

96

10.09
Luistervinkjes

13

02.10
Aperitiefconcert

97

17.10
Leesclub

15.09
Lezing ‘Rust in je huis’

90

02.10
Anti-katerloop

61

21.10
Dag van de jeugdbeweging

23, 24 & 25.09
Theateratelier verrast

32

46

27>31.10
Toneel ‘De kleine prins’

76

44

97

29.09
Leesclub

96

77

08 en 09.10
Familiedag ‘Week van het
bos’
08.10
Luistervinkjes
11.10
Workshop ‘Word je eigen
slaapcoach’

14

63

14 en 15.10
Lieven Scheire - Artificiële
intelligentie (try-out)

28.10
Halloweentocht

16

11.11
Lezing Rudi Vranckx

96

12.11
Luistervinkjes

78

17.11
Lezing ‘Faalangst bij
kinderen’

47

18.11 > 26.11
Toneel ‘Wanda’s bonte was’

79

19.11
Workshop 'Ukelele'

21.11
Start lessenreeks
‘Kleiservies met
natuurafdruk’

96

10.12
Luistervinkjes
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10.12
Stand-up comedy Soe Nsuki

56

11.12
Workshop 'Kaartjes drukken
met pastapers'

64

04.12
Sinttocht

65

17.12 > 03.02
Samen studeren

97

05.12
Leesclub

67

28.12
Kerstfilm

17

09.12
Kerstconcert met Johan
Veugelers & Celien en
Margriet Hermans

20

08.01
Nieuwjaarsconcert
Harmonie De Dendergalm

22

03.02
Muziek & spoken word
‘Djules FMJ’

88

09.01
Start circuittraining

24

04.02
The Great Gatsby

89

12.01
Start lessenreeks 'Float fit'

96

11.02
Luistervinkjes

96

48

97

14.01
Luistervinkjes
20.01 > 28.01
Toneel ‘Doodskopvlinder’

81

25

16.02
Lezing ‘Hoogsensitief en
vurig’
16.02
Lezing Lieve Blancquaert

65

20.05 > 07.07
Samen studeren

51

01.06
Theater ‘Frank wordt
Francine’

82

04.03
Lou op het potje

91

03.04 > 14.04
Sportkampen

36

06.05 > 07.05
LikART kunstenpromenade

96

11.03
Luistervinkjes

68

09.04
Paaseierenraap

50

Mei 2023
Toneel ‘Schoonzusjes’

97

13.03
Leesclub

92

17.04
Aanvang start to run

96

13.05
Luistervinkjes
32

49

15.03 > 25.03
Toneel ‘Don Quichot'

34

18.04
Seniorenfeest

26

13.05
Frank Vander linden
solotour

01.06 > 04.06
Circus Ronaldo

96

33

18.03
Culinaire lentewandeling

69

19.04
Buitenspeeldag

10.06
Luistervinkjes

14.05
Kinderspel

97

12.06
Leesclub

97

23.01
Leesclub
70

24.04
Leesclub
29.04
Lokale helden

71

93

18.05
Denderloop
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APERITIEFCONCERT

100 JAAR TOOTS THIELEMANS
TARS LOOTENS & STEPH VAN UYTVANCK

12

Jean ‘Toots’ Thielemans speelde sinds z’n
derde jaar accordeon, leerde zichzelf gitaar
spelen, floot er ook vaak bij, maar het is zijn
mondharmonica die van hem een wereldster
zou maken.
Jazz was zijn grote passie. Maar ook in de
popmuziek betekende hij heel wat. Hij werkte
samen met grote namen zoals Billy Joel,
Sting, Paul Simon, Stevie Wonder ...
Mondharmonicaspeler Steph Van Uytvanck
en pianovirtuoos Tars Lootens hadden het

voorrecht om met Toots samen te werken.
In deze voorstelling eren ze de maestro met
eigen interpretaties van de songs die Toots
zo graag speelde. ‘Be yourself, no more, no
less’. En dit is precies wat er op het podium
gebeurt, met een dikke en dankbare knipoog
naar die grote meneer Toots Thielemans.

PODIUM

PODIUM

'Een beklijvend eerbetoon aan een
jazzicoon met zijn mondmuziekske'

ZONDAG 02.10.2022
Waar: GC Warande
Wanneer: 11.00 uur
Prijs: basis € 8 \ abo € 6 (inclusief aperitief)
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VRIJDAG EN ZATERDAG
14 & 15.10.2022
Waar: GC Warande
Wanneer: 20.00 uur
Prijs: basis € 16

14

LIEVEN SCHEIRE

(16+)

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE (A.I.) TRY-OUT
Event met partner: Jeroen Events

Zal jij ooit vragen aan je computer
wat je aan moet trekken voor een
bepaalde gelegenheid? De kans is
groot. Zal de rechter zich ooit laten
adviseren door Artificiële Intelligentie
om een strafmaat te bepalen? Ja, en
wel binnenkort. Zal jij ooit bereid zijn
een A.I.-systeem te gehoorzamen?
Dat doe je nu al, als je naar Spotify
luistert, een Waze-route volgt ...

Wat is dat nu eigenlijk, die Artificiële
Intelligentie? Maar vooral: wat is het
niet? Zijn het computers die kunnen
denken zoals wij? Neen, nog lang niet,
en misschien wel nooit. Maar A.I. geeft
computers en apps wel vaardigheden
die ze tot nu toe nooit gehad hebben:
gezichten herkennen, voorwerpen
benoemen, menselijke taal begrijpen
en ook spreken, tot zelfs het voor
spellen van menselijk gedrag.

PODIUM

PODIUM
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RUDI VRANCKX

LEZING: OORLOGEN EN
PROBLEMEN VAN ONZE TIJD

JOHAN VEUGELERS,
MARGRIET EN CELIEN HERMANS
’T GEZELLIGSTE KERSTCONCERT

16

'Oorlogsjournalistiek is een
puzzel. Hoe meer stukken
je kan leggen, hoe dichter je
bij de waarheid komt …'

Rudi Vranckx volgt als
oorlogsjournalist al ruim
een kwarteeuw oorlogen
en conflicten. Hij maakte
documentaires voor Canvas:
‘Tussen oorlog en leven’,
‘De eeuwige oorlog’, ‘Bonjour
Congo’, ‘De Vloek van Osama’,
‘IS in het vizier’, ‘De Nomaden’,
‘Vranckx’ … Hij schreef
verschillende boeken, waar
onder ‘Oorlog om de geesten’,
‘Kleine Helden’, ‘Mijn kleine
oorlog’ en ‘Een zomer als geen
andere’.

In deze lezing brengt Rudi
verslag uit en geeft duiding
bij grote wereldconflicten. Als
actief oorlogsreporter zorgt hij
steeds voor een heldere blik
op de actualiteit. Aansluitend
volgt een receptie met een
hapje en een drankje.

Bij de gezelligste tijd van het jaar hoort ook een feestelijk kerst
concert met bekende en hartverwarmende liedjes. Daar staan dit
jaar Johan Veugelers, Margriet en Celien Hermans garant voor.
Met 't Gezelligste Kerstconcert zorgen deze drie toppers voor hét
meezingfeest van de eindejaarsdagen.
Onder begeleiding van een liveband brengen Johan, Margriet
en Celien een avondvullend, uniek kerstconcert vol heerlijke
kerstliedjes en nostalgische nummers.
'Believe in the magic of Christmas'

VRIJDAG 11.11.2022
Waar: GC WARANDE
Wanneer: 11.00 uur
Prijs: gratis

PODIUM

PODIUM

Event met partner: Jeroen Events

VRIJDAG 9.12.2022
Waar: GC Warande
Wanneer: 20.00 uur
Prijs: basis € 29 \ abo € 27
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SOE NSUKI

'Soe overspoelt ons met haar
wervelende soeggesties en
statements”

Comédienne Soe Nsuki laat zich in haar
nieuwe zaalshow ‘SOENAMI’ van haar
eerlijkste kant zien.
Geen censuur in dit anderhalf uur!
Installeer je in onze rode theaterzetels en laat
je overspoelen door mopjes over de backstage
van de tv-wereld, leven als millennial
dertiger, racisme en waarom je nooit iemand
met een bolhoed mag vertrouwen. Een ideale
feelgood comedy-show.

ZATERDAG 10.12.2022
Waar: GC Warande

18

Wanneer: 20.00 uur

Soe ken je misschien ook als panellid van ‘Is
er een dokter in de zaal?’, als jurylid in ‘De
Slimste Mens ter Wereld’ of als zonnetje van
Vlaanderen Vakantieland en verschillende
andere televisieprogramma’s.

PODIUM

PODIUM

SOENAMI

Prijs: basis € 18 \ abo € 16
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HARMONIE DE DENDERGALM
NIEUWJAARSCONCERT

“Geniet van een nieuwjaarsconcert in Weense stijl’”

Event met partner: Harmonie De Dendergalm

Wat in 1865 begon als fanfareorkest met 26 spelende leden,
is 157 jaar later uitgegroeid tot een bloeiend harmonieorkest
met ruim 70 muzikanten, tegelijk ook een echte vriendengroep.

Na het concert worden een hapje en een drankje aangeboden.

PODIUM

PODIUM

Dirigent Miguel Van Vaerenbergh en De Dendergalm nemen je
mee in een selectie van marsen, walsen, polka’s en ouverturen
van de Strauss-familie, Franz von Suppé e.a.

ZONDAG 08.01.2023
Waar: GC Warande
Wanneer: 11.00 uur
Basis: € 12
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©Danny Willems

DJULES FMJ

SPOKEN WORD \\ LIVEMUZIEK \\ POËZIE

DJULES FMJ is het muziekproject en alter
ego van Stephan Galon (50) en een handvol
Brusselse muzikale toptalenten. Nadat bij
Stephan een aantal jaren geleden MS werd
vastgesteld, moest hij noodgedwongen zijn
beroepsactiviteiten als succesvol vakbonds
man stopzetten. Hij ging op zoek naar wat
hem overeind zou houden in het leven en
vond soelaas in muziek.
Muziek is de rode draad bij de frontman, dat
was het altijd en zal het altijd blijven. Geen
toeval dus. Meer dan een uitlaatklep, zelfs

VRIJDAG 03.02.2023
Waar: GC Warande

22

Wanneer: 20.00 uur

eerder een reddingsboei, een zuurstoffles,
een veldhospitaal … DJULES FMJ brengt een
meanderende mix van muziek, gesproken
woorden en beeldprojecties. Diep en warm
met krachtige beeldspraak, authentiek vanuit
de originele beleving, en kwetsbaar in zijn
eenvoud. De muziek is eclectisch, crossover. Een variatie op jazz, blues en rock-’nroll … met hier en daar de sfeer van een oud
chanson of een ontroerend levenslied. De
intense dans van de grillige emotionaliteit,
recht uit het hart.

'Spoken word met
de stem en tekst
van Stephan als
een donsdeken'

PODIUM

PODIUM

Event met partner: Rebelle en Curieus

Prijs: basis € 17 \ abo € 15
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THE GREAT GATSBY SHOW
Event met partner: Jeroen Events

'Let the twenties roarrrrr,
like they never did before!'

ZATERDAG 04.02.2023
Waar: GC Warande
Wanneer: 20.00 uur
Prijs: basis € 25 \ abo € 23
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LET’S TALK ABOUT SEX

'Hoe de wereld seksualiteit beleeft door de lens van
fotografe Lieve Blancquaert'
Lieve reisde de wereld rond op zoek naar pakkende,
verrassende verhalen en leefwerelden, met als onderwerp:
seks ... in de breedste zin van het woord. Het gaat niet zozeer
over ‘de daad’ maar veel meer over onze seksuele moraal, de
positie van man en vrouw, het belang van trouw, subculturen
en geaardheden, seks als machtsmiddel, gender issues,
seksuele opvoeding, evoluties, revoluties en rages, schoon
heid, taboes, onthouding, seks als commercieel product,
het belang van seksgerelateerde zaken in een cultuur of
samenlevingsmodel. Ons leven is doordrenkt van seksualiteit,
van jongs af aan tot op een gezegende leeftijd. Seksualiteit is
actueel en relevant. Nu meer dan ooit. Het is een thematiek
die leeft en beweegt, en dat is steevast inspiratie voor een
sterke gedocumenteerde vertelling.

PODIUM

PODIUM

De ‘Great Gatsby show’ neemt het publiek mee terug naar de onstuimige tijd van de jaren 20.
Er zal gezongen en gedanst worden in die unieke kledij en stijl van toen. Laat je meevoeren
naar de ‘Roaring Twenties’ waarin de mensen graag afweken van het normaal in de toen
razendsnel evoluerende cultuur. Glitter & glamour verzekerd!

LIEVE BLANCQUAERT

DONDERDAG 16.02.2023
Waar: GC Warande
Wanneer: 20.00 uur
Prijs: basis € 15 \ abo € 13
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Een man trekt zijn jas aan en gaat de baan op.
Hij neemt zijn gitaar en reist naar een plek
waar mensen naar zijn songs en verhalen
komen luisteren.
Dat doet hij al jaren, meestal met De Mens,
maar soms, zoals in 2009 en 2018, en nu in
2023, helemaal alleen, of hoogstens begeleid
door meesterpianist David Poltrock.
Onder zijn arm zitten een aantal covers, van
'De Mens' en anderen, maar vooral songs

ZATERDAG 13.05.2023
Waar: GC Warande

26

uit zijn soloalbums ’Frank Vander linden’,
met ‘In De Walszaal’ en ‘Nachtwerk’, met het
klassieke ‘Ik dacht aan een vrouw’.
Zonder De Mens schrijft en speelt Frank
Vander linden bedachtzamer. De teksten
krijgen nog meer aandacht, het vloeiende
gitaarwerk springt naar voren. De piano
van kompaan David Poltrock benadrukt de
intieme, diepsnijdende sfeer. De zaal kan
lachen én huilen.

Wanneer: 20.30 uur

'Een man, zijn gitaar,
zijn muziek. Intensiteit
gegarandeerd ...'

PODIUM

PODIUM

FRANK VANDER LINDEN

Prijs: basis € 24 \ abo € 22
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KERMIS OPPERSTRAAT

BELEVEN

BELEVEN

We zwaaien september uit en duiken met volle goesting de volgende maand in. Tijdens het
eerste weekend van oktober staat immers Kermis Opperstraat op het menu.
Snuif het feestgedruis op en baan je een weg langs de vele attracties. Laat je zelf de hoogte in
katapulteren of laat je (klein)kinderen genieten op één van de vele kindermolens.
Op vrijdag gaat de ‘happy opening’ door, op zaterdag de jaarmarkt en de UiT-beurs waar
verenigingen en de gemeentelijke diensten zichzelf in de kijker zetten. Op zondag zetten we
ons sportieve beentje voor met de antikaterloop om daarna weer wat tot rust te komen tijdens
het aperitiefconcert. Maandag kermissen we nog een laatste dag met de kindernamiddag om
dan in stijl af te sluiten met het diervriendelijke Jacky Delcour-vuurwerk.

'De Kermis der Kermissen!'
VRIJDAG TOT MAANDAG 30.09 - 03.10.2022
Waar: Opperstraat Liedekerke
Wanneer: doorlopend

30

©Jarno Cobbaert Fotografie

Prijs: gratis
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FAMILIEDAG
NATUUR & FUN
WEEK VAN HET BOS

CULINAIRE LENTEWANDELING
DANIEL DUMORTIER \ GROESTING
Event met partner: Groesting

Event met partner: Lokaal bestuur Ternat

BELEVEN

'Laat het beest(je) in jezelf los'

32

Luister je liever naar de
magische bosverhalen? Het
kan allemaal! Tegelijkertijd
geniet je van een gezonde
portie boslucht!
Hou onze
pagina
‘UITin1170’ in het oog voor
meer informatie.

ZATERDAG & ZONDAG 08.10 & 09.10.2022
Waar: Liedekerkebos speelweide
Prijs: gratis

Droom jij tijdens een heerlijke boswandeling
ook vaak van een frisse pint en lekkere hapjes? Het overkomt Daniel Dumortier, groente
chef van Groesting ook dikwijls. Hij zet deze
droom om in werkelijkheid en serveert 3
lekkere gerechtjes tijdens een mooie wandeling doorheen de prachtige Palitsebeekvallei.
Allergie, intolerantie of een ander dieet?
Laat het min. 2 weken op voorhand weten.
ZATERDAG 18.03.2023
Waar: Start aan Sint-Gabriël, SintGabriëlstraat 152
Wanneer: 11.00 – 14.45 uur
Prijs: basis € 30 \ abo € 28

Daniel kiest bewust voor seizoensgroenten bij
de lokale (bio)boer en beperkt zo de voedsel
kilometers. De grilligheden van het weer bepalen de oogst. Dat levert telkens een verrassend
en met liefde samengesteld menu op.
3 degustaties met 3 passende lokale bieren
(groestjes \ soepstop \ nagerecht)
BELEVEN

Na de succesvolle editie van
2021 geven we er dit jaar een
extra lap op! Kom tijdens het
Weekend van het Bos naar
Liedekerkebos en geniet van
tal van activiteiten! Je zal er
kunnen klimmen, wandelen,
knutselen en spelen naar
hartenlust.
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SENIORENFEEST
DE DOORBREKERS

Het vijfkoppige dansorkest
‘De Doorbrekers’ dompelt
de Liedekerkse senioren
onder in de muziek van
toen. Ze swingen er op los
met synthesizer, drum,
gitaren en zang en brengen
een repertoire uit de jaren
’50-’60-’70-’80. Niet enkel

golden oldies maar ook
heel wat Nederlandstalige
hits passeren de revue. Als
afsluiter kruipt burgemeester
Steven Van Linthout in de huid
van ‘DJ Berremiejester’ en
laat hij de meest swingende
plaatjes op je los.

DINSDAG 18.04.2023
Waar: GC Warande
Wanneer: 14.00 uur, deuren om 13.15 uur
Prijs: basis € 7,
incl. koffie, koffiekoek, broodjes en 1 consumptie

BELEVEN

BELEVEN

'Swingen en genieten
geblazen!'

35

LIKART KUNSTENPROMENADE

Tijdens deze tot de verbeelding sprekende
tweedaagse toveren we Liedekerke om tot
één groot museum.

BELEVEN

KUNSTENPROMENADE
'Gesmaakt én gemaakt door cultuurminnend Liedekerke'

36

BELEVEN

Ontdek langs een uitgestippeld kunsten
parcours een bonte verzameling van (lokale)
kunstenaars, muzikanten, poëten, acteurs …
uit verschillende disciplines. Pik een theater
voorstelling of muzikale show mee en geniet
van kunstige randanimatie.

Deze kunstenpromenade verdiende al zijn
sporen tijdens een eerste editie in 2017 en
een tweede ‘corona-light’ editie in 2021.
We zijn voor deze derde editie nog steeds
op zoek naar deelnemers. Hoor jij het
creatieve beestje fluisteren in je oor? Meld je
aan, eventueel samen met je vereniging of
vriendengroep en kom naar buiten met jouw
talent! Schrijf je in via het webformulier op
www.liedekerke.be/likart2023.

ZATERDAG & ZONDAG 06.05 & 07.05.2023
Waar: diverse locaties in centrum Liedekerke
Wanneer: vanaf 10.00 uur
Prijs: gratis
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CIRCUS RONALDO
La Cucina dell’Arte

Event met partner: Westrand en CC De Ploter

Danny Ronaldo ging in de leer bij de Siciliaanse
meesterpizzajolo Paolino Bucca en een XIXdeeeuwse keukenkar op karrenwielen werd
gevuld met porseleinen serviezen en de nodige

eetbare en jongleerbare voedingsstoffen. Eens
de fragiele keukenkastjes opengaan, begint een
accordeon zijn eigen leven te leiden, spelen de
lepels een tarantella op de wijnflessen en kan
het ‘breekbare’ spektakel beginnen …
‘La Cucina dell’Arte’ heeft vijfsterrenrecensies
en staande ovaties ontvangen van Reykjavik
tot in Lissabon, van Sydney tot Hong Kong.
Intussen heeft de voorstelling iets legendarisch
en staat ze bovenaan de lijst van meeste
buitenlandse opvoeringen door Vlaamse
podiumkunstenaars.

BELEVEN

BELEVEN

Van kindsbeen af bespelen de broers David
en Danny Ronaldo de komedie der menselijke
zwakheden, ‘de clown’. De dwaze, menselijke
machtsspelletjes zijn ook in ‘La Cucina dell’Arte’
het hoofdthema. De hiërarchie achter de potten
en pannen en de relatie tussen de meesterkok
en het keukenhulpje zijn droomsituaties voor
deze clowns.

'20-jarig jubileum van deze succesvoorstelling
voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar!'

DONDERDAG, VRIJDAG & ZATERDAG 01.06, 02.06 & 03.06.2023 – 20.00 uur
ZONDAG 04.06.2023 – 19.00 uur
Waar : Park Kruikenburg, Statiestraat 37, 1740 Ternat
Prijs: basis € 20 \ abo € 17,50
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BREIEN EN HAKEN OP VRIJDAG

ONTHAALGESPREKKEN
VOOR NIEUWE INWONERS

OM
WELK

WEGWIJS IN LIEDEKERKE

ELKE VRIJDAGVOORMIDDAG
Waar: Vrijetijdshuis
Wanneer: 10.00 – 13.00 uur
Prijs: gratis

ENKEL OP AFSPRAAK
Gemeentehuis
gratis
0478 99 40 78
welkom@liedekerke.be

BELEVEN

Hallo! Welkom in Liedekerke. Ben je nieuw in
Liedekerke? Woon je hier al even, maar heb je nog
vragen? 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. Wij willen er voor zorgen dat elke nieuwe
inwoner zich hier thuis voelt! Daarom helpen wij je
graag verder met jouw vragen

40

LIEDEKER

IN
KE

BELEVEN

Koffie, boeken, brei- of haakwerk …
kom op vrijdagvoormiddag 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.

!!!!
41
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THEATERATELIER VERRAST!
3-daagse theaterworkshop
Theater door partner: Jong Gewaagd

Jong Gewaagd organiseert dit theateratelier voor de jeugd vanaf 10 jaar.
Iedereen is welkom! Proef tijdens dit weekend van het theaterleven en acteer
op het eind mee in een fantastisch toonmoment met publiek.

44

VRIJ 23.09, ZA 24.09 EN ZO 25.09
Waar: GC Warande
Wanneer: 20.00 uur
Prijs theateratelier: € 15 vooraf inschrijven voor het theateratelier
via jong.gewaagd@gmail.com

T H E AT E R

T H E AT E R

De uren voor deze workshop zijn: vrij 23.09: 18.30 uur tot 20.30 uur.
Zat 24.09: 09.30 uur tot 18.00 uur en zondag 25.09: 10.30 uur tot 15.30 uur.
Op zondag volgt het afsluitend toonmoment om 15.30 uur.
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DE KLEINE PRINS
Jeugdtheater JOMO

KULTUURKRING VERENIGD LIEDEKERKE
Theater door partner: Kultuurkring Verenigd Liedekerke \ auteur: Paul Anrys

De JOng MOtoeners wagen zich dit keer aan een klassieker. Een
verhaal dat we allemaal gelezen hebben, maar misschien niet
helemaal begrepen hebben? ‘Le petit Prince’.
Een sprookje met een pratende verbeelding en een sprekende
vos. Een vliegende prins en een neergestorte piloot. Een
verscholen schaap en een verpakte moraal. Voor de jonge spelers
mag het allemaal wat speelser en onbevreesder. Ze nemen ons
mee op een reis tussen planeten en ‘volwassen’ verhalen.
De muziek is van Belgische bodem en wordt gebracht door een
liveorkest.

Wanda zit een gevangenisstraf uit omwille van illegale straatprostitutie
en het dealen van drugs.. Ze krijgt nu haar laatste kans om vroeger
vrij te komen. Voorwaarden: een job hebben, deze een maand houden
en onberispelijk door het leven gaan. Wanda gaat aan de slag in een
wasserette die op sterven na dood is en dreigt te sluiten nog voor de
maand om is. Wanda’s ex-pooier, ex-dealer en ex-celgenote dagen op en
strooien roet in het eten. Wanda is gelukkig vastbesloten om haar laatste
kans met beide handen te grijpen en probeert de wasserette te ‘pimpen’
en zo nieuwe klanten te werven.
Dit alles leidt tot knotsgekke en hilarische situaties in een omgeving vol
wasmachines, strijkijzers, wasgoed, waspoeder, water en schuim!

DO, VR, ZA, ZO, MA 27.10, 28.10, 29.10, 30.10, 31.10.2022
Waar: GC Warande
Wanneer: do, vr en za: 20.00 uur \ zo: 15.00 uur \ ma: 18.00 uur
Prijs: basis € 11 \ toneelabo € 9

VR, ZA, WO 18.11, 19.11, 23.11, 25.11 EN 26.11.2022
Waar: GC Warande
Wanneer: 20.00 uur
Prijs: basis € 11 \ abo € 9

T H E AT E R

T H E AT E R

Theater door partner: Jong Motoen \ naar Antoine de Saint-Exupéry \ regie: Nele Kintaert
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WANDA’S BONTE WAS

47

DOODSKOPVLINDER
KAMER VAN RETHORICA TONEELKRING DE WAAG

Frank is een jonge man die
sinds jaren gekluisterd is aan
zijn rolstoel. Zijn moeder
waakt over hem met een
ziekelijke bezorgdheid. Na
een toevallige ontmoeting
met zijn buurmeisje Vanessa,
die tevens call-girl is, groeit
er tussen haar en Frank een
innige genegenheid.

Theater door partner: De Motoen \ naar Cervantes \ regie: Pieter Klinck

Maar dan verschijnt inspecteur
Hofman met de melding dat
Vanessa werd vermoord …
Een doodskopvlinder op het
flatje van Vanessa drijft de
inspecteur naar Frank. Deze
productie stond al jaren op het
verlanglijstje; eindelijk is het
zo ver.
Theater pur sang!

VR, ZA, ZO, WO 20.01, 21.01, 22.01, 25.01, 27.01 EN 28.01.2023
Waar: GC Warande
Wanneer: 20.00 uur \ zo: 15.00 uur
Prijs: basis € 10 \ abo € 8
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DE MOTOEN

Iedereen kent Don Quichot, of denkt hem te kennen. Hij komt
uit La Mancha en beeldt zich in dat hij een dolende ridder is!
Met zijn simpele schildknaap Sancho Panza neemt hij het
op tegen schapen en windmolens, want in zijn benevelde
geest zijn dat legers en reuzen. Maar wat als hij nu eens
niet gek was, en er zelf voor koos om ‘het juk van het gezond
verstand’ af te leggen? Wat als iedereen een beetje meer als
Don Quichot zou zijn? Een fris en intrigerend verhaal, waarin
humor, ontroering en fantasie de boventoon voeren. Dromers
en idealisten uit de literaire geschiedenis in de hoofdrol.

T H E AT E R

T H E AT E R

Theater door partner: Kamer van Rethorica \ Toneelkring De Waag
\ auteur: Frans Cools \ regie: Edwin Vandermeeren

DON QUICHOT

WO, VR, ZA, ZO 15.03, 17.03, 18.03, 19.03, 22.03, 24.03 EN 25.03.2023
Waar: GC Warande
Wanneer: wo: 18.00 uur \ vri & za: 20.00 uur \ zo: 15.00 uur
Prijs: basis € 11 \ toneelabo € 9
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SCHOONZUSJES
KAMER VAN RETHORICA TONEELKRING DE WAAG

FRANK WORDT FRANCINE
Event met partner: Jeroen Events

Waar: Theater op locatie
Wanneer: mei 2023
Prijs: basis € 10 \ abo € 8

50

Drie broers en drie schoonzussen. Goed
voor harmonie en familiegeluk denkt u? Niet
helemaal. Wanneer drie broers naar jaarlijkse
gewoonte afspreken voor een etentje is dat dik
tegen de zin van hun vrouwen die allesbehalve
vriendinnen zijn. Een intellectueel schoonzusje
met een vlijmscherpe tong, een snobistische
burgertrut in haute couture en nog eentje die
wat aan de simpele kant is. Wat begint als een
gezellig avondje uit, ontaardt algauw in een
giftig steekspel tussen de schoonzusjes en
hun echtgenoten. Zeker wanneer een jonge,
knappe vrouw ten tonele verschijnt, die geen
onbekende blijkt te zijn voor de broers.

Frank Jacobs lijkt gelukkig: een goed huwelijk, toffe baan, een
zoon die in zijn voetsporen treedt, wat wil een man nog meer?
In Frank zijn geval ‘vrouw zijn’! Een geheim dat hij al jaren met
zich meedraagt. Frank besluit niet langer te zwijgen, hij wil
ermee naar buiten komen en verder door het leven gaan als
‘Francine’.
Maar wie brengt hij als eerste op de hoogte? Al zeker niet de
praatzieke opdringerige buurvrouw Cecile. Als zij dit te weten
komt, gaat het nieuws gegarandeerd rond als een lopend
vuurtje.
Vrouwlief dan maar? Of is zij stiekem al op de hoogte? De zoon
in elk geval niet, hoe gaat hij reageren op dit nieuws?
‘Frank en Francine’ is van de hand van Jeroen Maes. De
doorwinterde cast bestaande uit: Peter Bulckaen, Leen
Dendievel, Danni Heylen, Lennart Lemmens en Jeroen Maes.

T H E AT E R

T H E AT E R

Theater door partner: Kamer van Rethorica \ Toneelkring De Waag
\ auteur: Eric Assous \ regie: Eric Meirhaeghe

DONDERDAG 01.06.2023
Waar: GC Warande
Wanneer: 20.00 uur
Prijs: basis € 23 \ abo € 21
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NATUURAFDRUK IN KLEISERVIES

ELLEN WYNANT

Event met partner: Atelier Ellen

'Een creatief lichtpunt tijdens
de donkere dagen'

Je leert op een eenvoudige manier een kom of schaal in klei maken. We persona
liseren het servies door planten, bloemen of stempels in de klei te drukken. De
onregelmatige randjes geven het servies een speels karakter. De creaties worden
na het drogen gebakken, vervolgens voorzien de cursisten ze van een kleur of
tekening. In de laatste les leer je hoe je je servies glazuurt. Daarna wordt alles nog
eens gebakken en is je servies klaar.

Zelf meebrengen: keukenhanddoek, keukenmesje, deegrol, haardroger, planten, (droog)

DIY

DIY

Inbegrepen: klei voor max. 4 kommen/schalen, glazuur, gereedschap, drankje en koekjes.
bloemen, keukenfolie, ronde plastic kommen/schalen, materiaal om in te drukken bv. stempels.

MAANDAG 21.11, 28.11 EN 05.12.2022
Waar: GC Warande
Wanneer: 19.30 uur – 22.00 uur
Prijs: basis € 75 \ abo € 72 (voor de volledige lessenreeks)
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(WENS)KAARTJES DRUKKEN
MET EEN PASTAPERS
Jonas Ghyselen
Event met partner: Avansa

De ideale workshop om kennis te maken
met druktechnieken. Jonas bouwde een
pastamachine om tot een kleine drukpers.
Hij toont hoe je er afdrukken mee maakt op
postkaartformaat.
De pastapers is bruikbaar voor verschillende
technieken zoals monotype, drogenaald,
kartonnage en doordruktechniek.

ZONDAG 11.12.2022
Waar: Vrijetijdshuis
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Tijdens deze workshop experimenteer je
met kartonnage, een eenvoudige techniek
waarmee je snel resultaten boekt. Je creaties
kan je nadien gebruiken als wenskaart,
uitnodiging of als decoratie.
Neem je lunch mee, wij voorzien drankjes.

Wanneer: 10.00 – 14.00 uur

DIY

DIY

'Pak uit met je zelfgemaakte, unieke (kerst)kaartjes'

Prijs: basis € 25 \ abo € 23
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EZELSOOR

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Event met partner: ABAK

Event met partner: Jeugdhuis Den Bokal

Kom jouw schoolboeken kaften met
gratis kaftpapier ontworpen door
jongeren! Eén ontwerp is gemaakt
door de leerlingen van onze Academie
voor Beeldende Kunsten in Liedekerke!
Met heel wat randanimatie door
illustratoren en verenigingen. Voor
families met kinderen vanaf 6 jaar.

Op ‘Dag van de Jeugdbeweging’ tonen we dat we trots zijn op onze jeugdbewegingen. Kinderen
en jongeren brengen er een groot deel van hun vrije tijd door en maken er vrienden voor
het leven. Op deze dag zetten we alle jeugdbewegingen en hun leden in de kijker. Ook in
Liedekerke willen we deze feestdag vieren! Kom naar onze afterschool in JH Den Bokal en
geniet van een namiddag en avond vol plezier!

'Het straatbeeld kleurt
helemaal ‘jeugdbeweging’!'

'Geen schooljaar zonder het fleurige
en unieke kaftpapier van Ezelsoor!'
ZATERDAG 03.09.2022
Waar: Vrijetijdshuis
Wanneer: 10.00 uur – 13.00 uur
Prijs: gratis
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AFTERSCHOOL

JEUGD

JEUGD

BOEKENKAFTDAG

VRIJDAG 21.10.2022
Waar: JH Den Bokal
Wanneer: 15.00 uur – 00.00 uur
Prijs: gratis
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'Jij hebt geen Halloween nodig om een monster te zijn'

HALLOWEENTOCHT
Event met partner: Jeugdraad en Ouderraden
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VRIJDAG 28.10.2022
Waar: Start aan BOKAAL
Wanneer:
Voor kinderen doorlopend vanaf 18.00 tot 20.00 uur
Voor jongeren doorlopend vanaf 21.00 tot 23.00 uur
Prijs: gratis

JEUGD

JEUGD

Trick or treat! Ja, je weet wat dat betekent: Halloween komt er binnenkort aan. Op 28 oktober
wordt er gespookt in de straten van Liedekerke. Maak je klaar voor een halloweentocht waar
griezelen, sidderen en beven centraal staan. Tijdens deze spannende avondwandeling vol
griezels, kom je ook leuke kraampjes tegen waar je even kan bekomen met een hapje en een
drankje.
Durf jij het aan?
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SINTTOCHT & LIVESTREAM

SAMEN STUDEREN

Event met partner: Huis van het Kind

Ben jij student, heb je examens en zoek je een rustige plaats om te studeren? Dat kan!
Lokaal bestuur Liedekerke stelt studeerplaatsen ter beschikking.
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, want de plaatsen zijn beperkt. Ben jij een vroege vogel of een
echte nachtuil? Stel je dan kandidaat om (mede)verantwoordelijke te zijn!
'Hier kan je individueel toch SAMEN STUDEREN.'

'Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan!'
ZONDAG 04.12.2022
Waar: Liedekerke
Wanneer: 09.00 uur – 14.00 uur
Prijs: gratis
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verzamelpunten samen om een glimp van
de lieve goede sint op te vangen! We doen
ons uiterste best om de tocht te filmen zodat
iedereen de livestream kan volgen. Vanaf
maandag 14 november kunnen alle kinderen
hun prachtige tekeningen en leuke brieven in
de sinterklaaspostbus aan het Vrijetijdshuis
(Warandestraat 22) komen steken.

SEMESTER 1: ZA 17.12.2022 TOT VR 03.02.2023
SEMESTER 2: ZA 20.05.2023 TOT VR 07.07.2023
Waar: Check de
pagina voor de juiste locatie
Wanneer: 09.00 – 20.00 uur
Prijs: gratis, inschrijven verplicht via
www.liedekerke.be/samenstuderen

JEUGD

JEUGD

Op 4 december doet Sinterklaas zijn intrede
in Liedekerke met paard en kar. Doorheen
de verschillende straten maakt hij met zijn
pieten een tocht van 20 km. Zo probeert
hij zoveel mogelijk kinderen te bezoeken!
Op de kaart kan je zien wanneer hij jouw
straat aandoet. En komt hij toch niet langs
jouw huis? Kom dan gerust op één van de
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KERSTFILM
Event met partner: Huis van het Kind

Benieuwd welke film er op het groot scherm afgespeeld zal worden? Dat laten we volledig aan
jullie over! Op de website en Facebookpagina zullen we enkele weken voor de kerstvakantie
een stemmingsronde lanceren. Denk gerust al eens na over jullie favoriete film, want hier zijn
de verschillende opties: De Grinch - Familie Claus - The Polar Express - The Nightmare Before
Christmas - Elf

JEUGD

JEUGD

Zin om even te bekomen van al dat gefeest tijdens de kerstvakantie? Dan kan je op 28 december
in GC Warande terecht. Neem een dekentje, kussentje, knuffel … mee en kruip gezellig bij
elkaar om te genieten van onze kerstfilm. Je kan een kerstige snack en drankje aankopen voor
de film start (15.00 uur).

WOENSDAG 28.12.2022
Waar: GC Warande
Wanneer: 14.30 uur – 17.30 uur
Prijs: € 2
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PAASEIERENRAAP

BUITENSPEELDAG

Op paaszondag vliegen de
paasklokken over Liedekerke.
Vanaf 15.00 uur kunnen
kinderen tot 12 jaar op
zoek naar grote, kleine,
felgekleurde of witte eitjes in
het Pastoriepark.
Ook onze paashazen zijn
opnieuw van de partij om nog
wat extra chocolade in het

ZONDAG 09.04.2023
Waar: Pastoriepark
Wanneer: 15.00 uur
Prijs: gratis
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rond te gooien en de kleinste
kinderen een duwtje in de
juiste richting te geven! Na
de zoektocht krijgt ieder kind
een beloning en een gezonde
snack mee naar huis.

Op woensdag 19 april is het buitenspeeldag en trekken
we opnieuw massaal naar buiten in Liedekerke. Vraag
aan jouw juf of meester op school om een namiddagje
geen huiswerk te geven, zodat jij lekker buiten kan
spelen. Laat de televisie uit (er wordt toch niets
uitgezonden), leg de tablet aan de kant en kom uit je luie
zetel. Laat het zonnetje maar stralen en geniet van een
namiddag buiten!

JEUGD

JEUGD

Event met partner: Jeugdraad en Huis van het Kind

'Bim, Bam, Beieren …'

WOENSDAG 19.04.2023
Waar: Groene speelpleintjes in Liedekerke
Wanneer: 13.00 - 17.00 uur
Prijs: gratis

'Waarom binnen blijven als je
buiten zoveel kunt beleven?'
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LOKALE HELDEN

KINDERSPEL

SPEELDAG VOOR JONGE GEZINNEN

Event met partner: Jeugdhuis Den Bokal

Onder elke kerktoren huist muzikaal talent
en in Liedekerke is dat niet anders! Samen
met de rest van Vlaanderen en Brussel
organiseren we op 29 april 2023 opnieuw
Lokale Helden. Wij plaatsen lokaal jong
talent in de kijker en laten ze schitteren op
het podium in JH Den Bokal.
Daarna wordt er nog een feestje georgani
seerd om af te sluiten, dus kom die dans
benen maar loszwieren!

Raadpleeg het volledige programma en de juiste
locaties via onze Facebookpagina.
'Een fantastische voormiddag voor alle speelvogels!'

ZATERDAG 29.04.2023
Waar: JH Den Bokal
Wanneer: 20.00 uur
Prijs: gratis
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Vandaag toveren we BOKAAL om tot een speel
paradijs!
Kom samen met jouw baby, peuter of kleuter langs
en neem deel aan één van de leuke workshops of
randanimaties (springkastelen, creatieve ballonnen,
kindergrime, allerlei speelmateriaal …).

JEUGD

JEUGD

'Support your local scene'

ZONDAG 14.05.2023
Waar: BOKAAL
Wanneer: 09.00 – 13.00 uur
Prijs: gratis
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'Laat die zomer vol plezier maar komen!'
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ZOMERSCHOOL

Vakantiekampen zijn leuke thema
weken voor kinderen van 2,5 tot 12
jaar. Animatoren zorgen voor sport- en
spelplezier tijdens de zomervakantie.
Jongeren met een animatorattest
zorgen voor thematische activiteiten
van 08.30 uur tot 16.00 uur. Vanaf
08.00 uur is er ochtendopvang en tot
17.00 uur is er avondopvang.

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 het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar
en extra willen oefenen tijdens de zomervakantie.

MAANDAG 03.07.2023 TOT
DONDERDAG 31.08.2023
Waar: BOKAAL
Wanneer: 08.30 uur
Prijs: basis € 50 per week

MAANDAG 24.07.2023 TOT VRIJDAG 04.08.2023
Waar: GC Warande
Wanneer: 08.30 tot 16.00 uur
Prijs: basis € 100 voor 2 weken /
Vrijetijdskompas € 25

'Al spelend
Nederlands leren'

JEUGD

JEUGD

VAKANTIEKAMPEN
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RUST IN JE HUIS

WORD JE EIGEN SLAAPCOACH

LEZING HUIS VAN HET KIND

WORKSHOP HUIS VAN HET KIND
'25 manieren om de drukte in je gezin te verzachten'

Nele De Ganseman werkt samen met de Gezinsbond en
zoekt met jou naar concrete handvatten om anders om
te gaan met overprikkeling en driftbuien, maar leert je
bovenal hoe je op een speelse manier het vertrouwen
van je kind kunt versterken.
DONDERDAG 15.09.2022
Waar: Vrijetijdshuis
Wanneer: 19.30 uur
Prijs: gratis, inschrijven verplicht
Voor ouders met kinderen van 3 tot 12 jaar
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Ben je de slapeloze nachten ook beu? Heb je nood aan meer energie en advies zonder oordeel? Slaapcoach Tina Pollet staat voor je klaar. Tijdens deze workshop ga je als ouder samen met haar aan de slag.
Ze geeft info over hoe slapen werkt en kijkt dan op maat wat werkt voor jou en jouw kind en op welke
aspecten je slaapverbetering kan aanbrengen. Voorafgaand aan de workshop hou je een daglog bij van
jouw kindje van een 3-tal dagen. Je brengt dit mee naar de workshop.
'Maak de weg
naar dromenland vrij
voor jouw kindje'
DINSDAG 11.10.2022
Waar: Vrijetijdshuis
Wanneer: 19.30 uur
Prijs: gratis, inschrijven verplicht
Voor ouders met kinderen
van 0 tot 2,5 jaar

LEREN

LEREN

Een kind kan soms heel druk zijn. Druk in het gedrag
of druk in het hoofd. Dat maakt het moeilijk om
bijvoorbeeld in te slapen, rustig huiswerk te maken of
rustig te spelen.
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FAALANGST BIJ KINDEREN EN JONGEREN

LEZING HUIS VAN HET KIND

'Tips & tricks om als ouder jouw kind te
ondersteunen bij faalangst'

DONDERDAG 17.11.2022
Waar: Vrijetijdshuis
Wanneer: 19.30 uur
Prijs: gratis, inschrijven verplicht
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(VOLWASSENEN & KINDEREN)

Een ukelele lijkt op een
gitaar, maar dan veel kleiner,
en met slechts 4 snaren. We
leren enkele basisakkoorden,
hoe we onze vingers
moeten zetten, hoe we het
instrument vasthouden
en hoe we met de snaren
omgaan. Zo kunnen we al
snel eenvoudige (pop)liedjes
spelen.

ZATERDAG 19.11.2022
Waar: Vrijetijdshuis
Wanneer: 15.00 – 17.00 uur
Prijs: basis € 10 \ abo € 8

De ideale kennismaking met
een snaarinstrument, waarna
je zeker meer wil leren! Je
voelt snel hoe leuk het is om
een liedje te leren spelen
en je favoriete songs mee te
kunnen zingen!
De docent voorziet voor elke
deelnemer een ukelele.
Heb je er zelf al een? Breng
die dan zeker mee!

LEREN

LEREN

Misschien heb je je zoon of dochter wel al eens horen zeggen ‘ik kan het niet’ of ‘ik ben niets waard’.
Woorden die door merg en been gaan bij ouder. Je merkt dat het zelfbeeld van jouw kind niet meer is wat
het ooit was. Wat kun je doen als ouders als je vaststelt dat je kind faalangst heeft?
Vanessa Lauwers werkt samen met Zitdazo vzw, is kind & jongerencoach en trainer en zaakvoerder bij
’t Zonnekind. Zij helpt graag om kinderen en jongeren terug in hun eigen kracht te zetten.

WORKSHOP UKELELE

RIK DECKERS \ MUZIEK IS DE MAX

'In minder dan een uur leren
om een liedje op een minigitaar
te spelen … kan dat echt?'
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KOOKCARROUSEL

HOOGSENSITIEF EN VURIG

LEZING HUIS VAN HET KIND

Meer info op onze Facebookpagina

In een gezellige sfeer en
onder leiding van een ervaren
keukenprins(es) maak je
kennis met gerechten uit alle
windstreken. Familierecepten
uit o.a. Palestina, Thailand
en Roemenië. Maar ook uit
Congo en Oekraïne.
We koken samen met een
Liedekerkenaar met andere

roots een lekker gerecht
en delen deze maaltijd
samen aan tafel. Samen
koken en eten is olie voor de
vriendschap.
Tussen januari en mei 2023
zullen er verschillende
workshops doorgaan,
telkens op zondag van
10.00 uur tot 13.30 uur.

TUSSEN JANUARI EN MEI 2023
Waar: Parochiehuis
Wanneer: van 10.00 uur tot 13.30 uur
Prijs: basis € 15 \ abo € 12 \ VTK € 1,50

80

20 % van alle kinderen is hoogsensitief. Een
minderheid daarvan heeft een sterke wil of
is vurig. Veel vurig sensitieve kinderen worden
jammer genoeg niet (h)erkend als hoogsensitief,
en dus gevoelig, maar eerder behandeld als
‘lastig kind’ met alle gevolgen van dien.
Onze expert in gevoelige kinderen met ontplof-

'Help, mijn kind ontploft'

fingsgevaar is Nessie de Zitter. Zij is mama
van 3, auteur van de bestseller ‘Vurig sensitief
opvoeden’ en gezinscoach. Zij zoekt samen met
ouders met hoogsensitieve of vurige kinderen
naar meer afstemming in de aanpak van je kind
en handvatten bij die vurige buien voor ouder
en kind.
LEREN

LEREN

'Kookcarrousel: met pot en pan de wereld rond'

DONDERDAG 16.02.2023
Waar: Vrijetijdshuis
Wanneer: 19.30 uur
Prijs: gratis, inschrijven verplicht
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LOU OP HET POTJE
LEZING HUIS VAN HET KIND

Op het potje gaan, is een belangrijke stap voor een kind. Elk kind doet dit op zijn of haar eigen
tempo. Het is belangrijk om een peuter hierbij te ondersteunen.

Tijdens de lezing kom je te weten hoe je dit het beste aanpakt. Je krijgt tips & tricks en kan
de vragen die je hebt stellen aan Anja Copejans, auteur van het opvoedingsconcept rond
zindelijkheid 'Lou gaat op het potje'. Een kleuterjuf ontfermt zich tijdens de workshop over de
kleintjes.

LOU

OP HET POTJE

LEREN

LEREN

Dit doe je samen: ouders, opvang, grootouders. Starten op het gepaste moment op een
ontspannen manier is de boodschap.

ZATERDAG 04.03.2023
Waar: Vrijetijdshuis
Wanneer: 10.00 uur
Prijs: gratis, inschrijven verplicht
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NEDERLANDS LEREN

NEDERLANDS LEREN VOOR ANDERSTALIGEN

PRATEN IN DE BIB

Event met partner: Agentschap Integratie en Inburgering

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

'Taal is de sleutel tot sociaal zijn'
DONDERDAG 08.09.2022
Waar: GC Warande
Wanneer: 17.00 uur – 20.00 uur
Prijs: gratis, inschrijven verplicht: 0800 123 00
of welkom@liedekerke.be
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We praten over de actualiteit in Liedekerke of in de wereld. We drinken
samen een tas koffie of thee en je leert ook nieuwe mensen kennen.
Volg ook onze Facebookpagina Praten in de bib: Liedekerke
Breng op maandag 10 oktober een vriend mee en ontvang een leuke
attentie!

LEREN

LEREN

Je wil graag Nederlands leren, maar je weet niet waar?
Maak een afspraak om langs te komen: Agentschap Integratie en Inburgering komt samen met CVO Kisp
en Ligo Halle-Vilvoorde op donderdag 8 september naar Liedekerke. Zij zoeken samen met jou naar de
cursus en de school die het beste bij jou past.

Nederlands oefenen? Ook in Liedekerke!
Tijdens Praten in de bib praten en oefenen we Nederlands: Nederlandstaligen en anderstaligen samen.
Leer jij Nederlands? Of wil je nog meer Nederlands oefenen in groep? Kom naar het Vrijetijdshuis op
maandag om 09.00 uur.

ELKE MAANDAGVOORMIDDAG, START OP 05.09.2022
Waar: Vrijetijdshuis
Wanneer: 09.00 – 11.00 uur,
niet tijdens schoolvakanties
Prijs: gratis, vooraf inschrijven is niet nodig
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CIRCUITTRAINING

FLOAT FIT

Event met partner: DHO Sportcoaching

Event met partner: DNK Sportcoaching
'Een extra portie zwembadwater om je
uithoudingsvermogen te testen'

'Intensieve total body work-out'

CIRCUIT: ELKE MAANDAG VANAF 09.01.2023 LAATSTE LES OP 19.06.2023
Waar: Sportcentrum BOKAAL
Wanneer: meer info via dho coaching
Prijs: € 10 per les - inschrijven: dho.coaching.training@gmail.com – 0476 38 50 61
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Het unieke aan een groepsles Float Fit is dat
alle oefeningen worden uitgevoerd op een
opgeblazen en drijvend board. De onvoorspel
baarheid van het water zorgt ervoor dat
je gedurende de hele les op je evenwicht
moet letten. Naast de balanstraining wordt
er ook geoefend op kracht, lichaamsbesef,
uithouding en coördinatie. Deze lessen zijn
pure fun, maar nat worden moet je er wel bij
nemen!
ELKE DONDERDAG VANAF 12.01.2023 LAATSTE LES OP 22.06.2023
Waar: Zwembad Heuvelkouter
Wanneer: 20.15 uur – 21 uur
Prijs: € 15 per les (incl. toegang zwembad)
inschrijven: kristof@dnkcoaching.be – 0475 86 28 31

BEWEGEN

BEWEGEN

We dagen je uit om je limieten af te
tasten in een circuittraining op maat.
Reken op een High Intensity Interval
Training (HIIT) die je spiervezels
danig op de proef zal stellen. Ideaal
om in te schrijven per 2 en samen
jullie grenzen af te tasten.
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SPORTKAMPEN TIJDENS PAASVAKANTIE

Event met partner: www.liekerkjogging.be

Event met partner: Sport Vlaanderen

Op de zondagochtend van het kermisweekend staan
de sportfanaten net dat tikkeltje minder fris aan de
start van deze jogging. Met een opkikker van formaat
start je hier jouw kermiszondag. Liekerk Jogging Team
biedt jullie de keuze uit 2 afstanden: 5 of 10 kilometer
en een kidsrun voor de allerkleinsten.

Leeftijd: min. 6 jaar, max. 13 jaar.

'Een beproefd recept: nachtje door
en hup, lopen maar ...'

ZONDAG 02.10.2022
Waar: kruispunt Pamelsestraat/Opperstraat
Wanneer: 10.00 uur
Prijs: gratis
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Tijdens de paasvakantie kan je proeven van een mix
van uitdagende en boeiende sporten met focus op
schaatsen tijdens week 1 en zwemmen tijdens week
2. Naast de 2 hoofdsporten, die dagelijks aan bod
komen, kan je ontdekken of je goed bent in volley,
basket, judo en nog veel meer.

BEWEGEN

BEWEGEN

ANTIKATERLOOP

TIJDENS DE PAASVAKANTIE 03.04 - 14.04.2023
Waar: Sportcentrum BOKAAL
Wanneer: 09.00 uur – 15.30 uur
inschrijven en meer info via uit@liedekerke.be
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BEWEGEN

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

De 31ste Denderloop 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 de Valckenier Running Tour staat
garant voor een uitdagend parcours langs de
Dender met een fikse klim naar de eindmeet.
Aandenken en prijzen in natura zijn voorzien.

ELKE MAANDAG 17.04 - 19.06.2023
Waar: Liedekerkebos,
ingang Ed. Schelfhoutstraat
Wanneer: 19.00 uur
Prijs: gratis
inschrijven via www.liekerkjogging.be

'100% natuurloop
onder begeleiding'

'Maak tempo langs de Dender
en toon iedereen jouw hielen'

DONDERDAG 18.05.2023
Waar: Sportlaan Liedekerke
Wanneer: Kidsruns starten van 09.10 tot 09.40/10.00 uur hoofdwedstrijden 5-10-15 km
Prijs: € 6 voorinschrijving / € 8 euro ter plaatse / € 2 kids
inschrijven via www.denderloop.be

BEWEGEN
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START 2 RUN
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LUISTERVINKJES

LEESCLUB
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Kom naar de bib met je (klein)
kinderen en laat ze genieten
van een prachtig verhaal,
gebracht door één van
onze voorleesvrijwilligers.
Uit onderzoek blijkt dat
kinderen aan wie wordt
voorgelezen een veel rijkere
woordenschat hebben en hun
taal- en leesvaardigheid er
sterk op vooruitgaat.

Als klap op de vuurpijl
knutselen we samen (met
hulp van de (groot)ouders)
aansluitend iets moois.
Voor kinderen van 2,5 tot
6 jaar. Raadpleeg onze
pagina voor de juiste data en
thema's.

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!
Een keer om de zes weken komen we samen in
het gezellige leessalon van de bib. Bij een kopje
'Op Luistervinkzaterdagen verandert
de bib in een voorleesparadijs'

ELKE 2E ZATERDAG VAN DE MAAND (NIET TIJDENS SCHOOLVAKANTIES)
Waar: vrijetijdshuis
Wanneer: 11.00 - 12.00 uur
Prijs: gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

pagina

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.

'Lang zullen we lezen!'
DONDERDAG 29.09.2022
MAANDAGEN 17.10, 05.12.2022
& 23.01, 13.03, 24.04 & 12.06.2023
Waar: vrijetijdshuis
Wanneer: 20.00 – 22.00 uur
Prijs: gratis, vooraf inschrijven is
niet nodig

L I T E R AT U U R

L I T E R AT U U R

Meer info over de gekozen titels via bibliotheek@liedekerke.be of onze

97

UiTBALIE

INFO

KOOP JE TICKET!

Vrijetijdshuis
Warandestraat 22
1770 Liedekerke

Tickets koop je online of aan de UiTbalie in het Vrijetijdshuis, vanaf
zaterdag 27.08.2022

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

Koop je ticket online via www.liedekerke.be/vrije-tijd. 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.

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 Vrijetijdskompas of
European Disability Card genieten
korting voor onze activiteiten. Zij
betalen € 1,50 voor een dagdeel
of € 3 voor een volledige dag.
Voor meerdaagse activiteiten
of lidgelden betaal je 25 % van
de totaalprijs. Wil je weten of
je in aanmerking komt voor
Vrijetijdskompas? Vraag meer info
in het Sociaal Huis.
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3. BOKAAL
Sportlaan 3A
4. PASTORIEPARK
Steinfurtdreef z/n

OPENBAAR VERVOER bushalte ‘Steinfurtdreef/Dorpsplein’ net voor de deur (lijnnummer: 355)
PARKING GC WARANDE Steinfurtdreef
PARKING VRIJETIJDSHUIS Warandestraat 22 of binnenkoer gemeentehuis: Opperstraat 31
PARKING BOKAAL voldoende parkeermogelijkheid op diverse parkings aan de Sportlaan

Plan je zelf binnenkort een straatfeest, muziekfestival,
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!

TAALICONEN:
HOE WERKT HET?

2022 -

2023

Een taalicoon toont hoeveel Nederlands je nodig hebt om een
activiteit comfortabel te volgen. Het symboliseert ook dat
je welkom bent om je Nederlands te oefenen tijdens de activiteit.
taalicoon 1: Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.
taalicoon 2: Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed.
taalicoon 3: Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.
taalicoon 4: Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.

MEER INFO:
www.integratie-inburgering.be/taaliconen

MEER INFO

www.liedekerke.be/vrije-tijd
UiTin1770

