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UITIN1770 ONTWAAKT...
We trekken er langzaamaan terug op UiT in 1770, stap voor stap pikken we onze
draad terug op, met voorzichtigheid maar vooral veel goesting in cultuur en welverdiende ontspanning (buiten ons kot). Het wordt een blij weerzien met zovele
gezichten en plaatsjes, wij kijken er alvast naar UiT om jullie terug te ontmoeten!
Ons najaarsaanbod maken we coronaproof, workshops of lezingen vinden plaats
in grote ruimtes met respect voor social distancing. En de capaciteit en/of zitverdeling van zaalvoorstellingen kunnen anders ingevuld worden, met respect
voor de gekende veiligheidsafstand en de allerlaatste maatregelen. Jouw gezondheid, binnen een aangename setting, zetten we hierbij voorop. Deze inspanningen herken je in deze brochure aan het symbooltje ‘coronaproof’.
Lach mee met Die Verdammte Spielerei of Bert Gabriëls. Zing met Bram &
Lennert of Freddy Mercury. Maak zelf een portret, touwmand of hip bloemenframe. Kook werelds met Ayse, Reham of Eveline. Duik het digiwijze bad in of ga op
wandeling met bekende vogelspotter Begijn Le Bleu. Jij ontwaakt in 1770!
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02, 09, 16 & 23.09.2020
Startcursus Italiaanse
taal & cultuur
02 & 05.09.2020
Ezelsoor
boekenkaftdagen
05.09.2020
Luistervinkjes
07.09.2020
Leesclub
12.09.2020
Gekke stillevens tekenen
12.09.2020
Bram & Lennert openen
14.09.2020
Start Fitness lessenreeks 1
19.09.2020
Repair Café
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02 > 05.10.2020
Kermis Opperstraat
02.10.2020
Onthaaldag
nieuwe inwoners
04.10.2020
Aperitiefconcert
Bernstein meets
Broadway / Jeroen
D’Hoe & Hanne Roos
04.10.2020
Anti-katerloop
08.10.2020
De Gezonde vrouw? /
Martine Prenen
15.10.2020
Veilig online op sociale
media
18.10.2020
De bib ruimt op! /
Boekenverkoop
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19.10.2020
Eindeloos variëren
met zelfgemaakt
bloemenframe
22.10.2020
App-o-theker
26.10.2020
Leesclub
28.10.2020
Smart Café:
veiligheids- en
gezondheidsapps
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Likert tijdens de
Tweede Wereldoorlog
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B30VA / William
Boeva
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16.11.2020
Seniorenfeest
19.11.2020
App-o-theker
22.11.2020
Palestijnse Maqluba
/ Kookcarrousel
23.11.2020
Natuurafdruk in
kleiservies
25.11.2020
Voorleesmoment +
knutselen met
Eefje Donkerblauw
26.11.2020
Workshop ‘Voorlezen
aan kinderen’
28.11.2020
Muzikale
kindervertelling /
Accordeon Tina

25

30.11.2020
Als Heimer
komt / Ron De
Rauw & Caroline
Meerschaert
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02.12.2020
Maak je eigen
ontwerpen met
Canva
05.12.2020
Luistervinkjes
06.12.2020
Sintfeest met
Papa Chico &
Speelgoedswishing
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07.12.2020
Leesclub
08.12.2020
Zalige badmomenten
met diy-wasemulsie
17.12.2020
App-o-theker
19.12.2020
Eindejaarsconference 2020 /
Bert Gabriëls
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12, 19, 26.01.2021
Portretschilderen in
clair–obscur
14.01.2021
Wat is de ideale
schermtijd?
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15.01.2021
Die Verdammte
Spielerei / Seniorie
De Spielerei
18.01.2021
Leesclub
21.01.2021
App-o-theker
22 > 30.01.2021
De Laatste Kans /
Toneelkring De Waag
27.01.2021
Perfectionisme,
valkuil of talent? /
Anja Copejans

01.02.2021
Start Fitness
lessenreeks 2
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04.02.2021
Poëzie aan de
Dender
06.02.2021
Luistervinkjes
07.02.2021
Familievoorstelling
‘Mist’ / Het Wolk
18.02.2021
App-o-theker
24.02.2021
Lichtschilderijen
maken met je
fototoestel
27.02.2021
Mercury Rising / The
ultimate live Freddy
Mercury experience

40
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28.02.2021
Oostenrijkse
Käsespatzle &
apfelstrudel /
Kookcarrousel
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01.03.2021
Leesclub
06.03.2021
Luistervinkjes
11.03.2021
Ben ik dan een
slechte mama? /
Patsy Kerkhofs
13.03.2021
Repair Café
18.03.2021
App-o-theker
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19 > 27.03.2021
De Koning van
Katoren / Jong
Motoen
22.03.2021
Hippe touwmanden
maken
27.03.2021
Leuke filmpjes
maken met TikTok
27.03.2021
Arte Amanti Festival
/ Yunah Proost & duo
Artio-Ivan
28.03.2021
Turkse Bulgur Pilavi /
Kookcarrousel
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03.04.2021
In topvorm! /
Muziektheater De
Kolonie
04.04.2021
Paaseierenraap
12.04.2021
Leesclub
19.04.2021
Aanvang Start 2 run
22.04.2021
App-o-theker
24.04.2021
Erfgoeddag /
Cinema Likert
30.04 > 15.05.2021
Schoonzusjes /
Kamer van Rethorica
Toneelkring De Waag
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08 > 09.05.2021
LikART,
kunstenpromenade
13.05.2021
Denderloop
16.05.2021
Kinderspel /
Speeldag voor jonge
gezinnen
16.05.2021
Plogging met de
Mooimakers
20.05.2021
App-o-theker
24.05.2021
Leesclub
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29.05.2021
Op pad met je
smartphone: handige
apps voor onderweg
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06.06.2021
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Fwiet! Fwiet! - Begijn
Le Bleu
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DOORLOPEND
HELE SEIZOEN
Vanaf 07.09.2020
Nederlands
leren in de bib &
conversatietafels
Op afspraak
Onthaalgesprekken
voor nieuwe
inwoners
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BRAM & LENNERT
OPENEN (MET LIVEBAND)
Event met partner: www.jeroenevents.be

O I M
P D U

Deze 2 muziektroubadours
zijn in onze streek al lang
geen onbekenden meer. De
rest van Vlaanderen palmden ze ondertussen ook in
tijdens de voorprogramma’s
van Niels Destadsbader &
André Hazes jr. Voor “de
allereerste keer” in hun
13-jarige carrière openen
zij nu een cc-cultuurseizoen. Een unieke
gelegenheid waarvoor ze
een 5-koppige liveband
meebrengen met de strafste sessiemuzikanten van
het land.

Verwacht je een avond vol
nostalgische liedjes,
ambiance en meezingers
van de bovenste plank.
Wees er snel bij, want
dit concert is ‘the top’ en
wordt slechts éénmalig
uitgevoerd, speciaal voor
Liedekerke!
ZATERDAG 12.09.2020
GC WARANDE
20.30 uur
basis € 25 / abo € 20
Full-show met liveband onder voorbehoud van de verdere afbouwstrategie. Intiem
maar gezellig optreden met Bram & Lennert als alternatief, met veiligheidsafstand.

PODIUM
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APERITIEFCONCERT

JEROEN D’HOE & HANNE ROOS
BERNSTEIN MEETS BROADWAY
Componist/pianist Jeroen D’Hoe
doctoreerde aan de gerenommeerde Juilliard School in New
York, maar wist je dat hij van
Liedekerke afkomstig is? Samen
met sopraan Hanne Roos duikt

hij in het wonderlijke Broadway-songbook van Leonard
Bernstein en laten ze je het
bruisende New York van vorige
eeuw herleven! Hanne schakelt
in haar stemgebruik moeiteloos

tussen opera, musical en jazz.
Kortom, een concert om heerlijk
achterover in uw stoel van te
genieten en met een brede glimlach de zaal te verlaten!

ZONDAG 04.10.2020
GC Warande
11.00 uur
basis € 7 / abo € 5 /
incl. aperitief
© Filip Meutermans
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Aangepaste capaciteit

MARTINE PRENEN
DE ‘GEZONDE’ VROUW? (LADIES NIGHT)
Met haar ‘50 something’
op de teller en een
master gezondheids- en
voedingscoach op zak,
loopt Mar10 nog regelmatig
tegen zichzelf aan. Zo
legt ze uit wat er achter
je cravings zit en hoe je
je ‘goestingskes’ onder
controle kan houden (of
niet ;-)). Of over hoe je
stress kan gebruiken als
een vriend. Wat je kan
doen als je ’s ochtends
zonder sloten koffie écht
niet uit je ‘zombiestatus’
geraakt en ‘how to
handle’ jouw ‘paskotjes-

zenuwinzinking’...
Mar10 neemt zichzelf
niet te serieus, er moet
ruimte overblijven voor een
‘pateeke’ of een goed pakje
friet. Er is ook plaats voor
humor, inzicht en zelfs een
paar gezonde tips & tricks.
DONDERDAG 08.10.2020
GC Warande
20.00 uur
basis € 10 / abo € 9
(inclusief leuke bag met

“Want natuuuuuurlijk willen we
allemaal lekker in ons vel zitten”

gezonde vrouwelijke goodies
van lokale partners)
Aangepaste capaciteit

© Marc Drofmans

PODIUM
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“Bert Gabriëls scheert
hoge toppen met
zijn conference”

BERT GABRIËLS
EINDEJAARSCONFERENCE 2020

© Johannes Vande Voorde

Na het succes van de
#Eindejaars 2019 gaat
Bert verder op zijn
elan met een nieuwe
#Eindejaars, nog slimmer,
grappiger en scherper
dan de vorige. Het zal een
bijzondere conference
worden zoals je nog nooit
hebt gezien, want het

14
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werd een jaar zoals we
er nog nooit één hebben
meegemaakt. Het zal een
show zijn over ons. Over
wat we hebben bijgeleerd.
En hoe we daar weer
samen nog een keer goed
mee kunnen lachen.
Niet te missen voor je de
kerstvakantie in duikt!

ZATERDAG 19.12.2020
GC Warande
20.30 uur
basis € 16 / abo € 14
Aangepaste capaciteit
onder voorbehoud

PODIUM
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“Ze zijn verdammt goed!”

DIE VERDAMMTE SPIELEREI
SENIORIE DE SPIELEREI (try-out)
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

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

VRIJDAG 15.01.2021
GC Warande
20.30 uur
basis € 14 / abo € 12
UiT in 1770
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MERCURY RISING
THE ULTIMATE LIVE
FREDDY MERCURY EXPERIENCE

“Een authentieke
(13-koppige!) tribute aan
Freddie Mercury (n.a.v. zijn 25
jaar overlijden) en Queen!”

Event door partner: www.jeroenevents.be
Met tientallen hits is Queen
een van de succesvolste
popgroepen in de geschiedenis.
Frontman Freddie Mercury had
een ongezien stembereik van
vier octaven. Zijn extraverte
podiumpersoonlijkheid en
explosieve optredens waren
buitengewoon. Een ode aan

deze legendarische groep met
hun grootste hits ‘I Want To
Break Free’, ‘Don’t Stop Me
Now’, ‘Bohemian Rhapsody’,
‘Killer Queen’, ... . De Franse
zanger William Neo (solist
voor het ‘London Symphonic
Orchestra’ en optredens
met Johnny Halliday en

tournees door Canada, Japan,
Zwitserland, ...) evenaart met
gemak het stembereik van
Freddie. Een klassieke sopraan
staat Neo bij tijdens de bekende
duetten zoals ‘Barcelona’. De
muzikale begeleiding wordt
verzorgd door een liveband en
strijkkwartet.

ZATERDAG 27.02.2021
GC Warande
20.30 uur
basis € 28 / abo € 26
18
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WILLIAM BOEVA

ARTE AMANTI FESTIVAL

B30VA

YUNAH PROOST & DUO ARTIO-IVAN
Event met partner: www.denderleeuw.be

“En William riep: ik ben nog altijd
jong! Daarna bekogelde hij ons met
flippo’s en Pokémonkaarten”
20
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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 takeaway 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...

ZATERDAG 14.11.2020*
GC Warande
20.30 uur
basis € 15 / abo € 13
*uitgestelde voorstelling van vorig seizoen,
nog beperkt aantal tickets beschikbaar

Aangepaste capaciteit
onder voorbehoud

Arte Amanti is een
internationaal kamermuziekfestival dat je uitzonderlijke
artistieke persoonlijkheden
voorstelt. Het concert wordt
ingezet met jong talent
uit België, celliste Yunah
Proost. Daarnaast staan er
2 laureaten van de Koningin
Elisabethwedstrijd op het
programma: Artiom Shishkov
en Ivan Kariznaof, het duo
‘Artio-Ivan’. Beiden virtuozen
op respectievelijk viool en
cello met een palmares van
prijzen van internationale
wedstrijden. Ze komen uit

Minsk (Wit-Rusland) en zijn
geweldig gepassioneerde
artiesten die mekaar kennen
sinds hun prille jeugd. Zij
brengen werken van Zoltán
Kodály, Maurice Ravel en
Bohuslav Martinů, die alle
drie hun inspiratie zochten in
Oost-Europese volksmuziek
en jazz.
ZATERDAG 27.03.2021
Sint-Pietersbanden kerk
(Welleplein 27, 9473 Welle)
20.00 uur
basis € 15 / abo € 12 /
€ 30 gezinskaart
PODIUM
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MIDZOMERNACHTDROOM
M
VZW THEATER DE MOTOEN
Theater door partner: www.demotoen.be

T E T R
H A E

In Midzomernachtdroom,
een komedie van
Shakespeare, ontmoeten
allerlei geliefden elkaar
in een toverbos. Een
feeënkoning is van zijn
vrouw vervreemd en smeedt
snode plannen met een elf.
Een ongehoorzame dochter
wil niet met de voor haar
uitgekozen man trouwen
en vlucht. De verschillende
verhalen raken verwikkeld,
er ontstaan gewenste
en minder gewenste
intimiteiten. En alsof dat
nog niet genoeg is, komt

er ook nog een bende
toneelspelers aanzetten.
Gelukkig is er ook een
huwelijk. En toverdrank
voor iedereen! Heerlijk
toch, die liefde...

SPEELDATA EIND
NOVEMBER ONDER
VOORBEHOUD*
GC Warande
20.00 uur of
15.00 uur (op zondag)
basis € 10 / toneelabo € 7

Aangepaste capaciteit onder voorbehoud

*start ticketverkoop vanaf 15 september

THEATER
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LIKERT TIJDENS
DE TWEEDE
WERELDOORLOG
In 2020 zijn we 75 jaar na
het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Liedekerkenaar Wies borre schreef
voor deze gelegenheid een
poëtisch theaterstuk over
wat er zich 75 jaar geleden
afspeelde in onze gemeente. Het verhaal voert ons
terug naar de schoolbanken, tijdens de geschiedenisles ontdekken enkele
leerlingen de waargebeurde
verhalen over de oorlogsgebeurtenissen in Liedekerke
tussen ’40 en ’45.
Een eerbetoon, met tekst,
24
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beeld en muziek, aan allen
die zich hebben ingezet
om hun medeburgers in
vrijheid te laten leven... Een
morele les ook, met eerbied
en respect voor onze lokale
helden.

Regie: Erwin De Brabanter.
WOENSDAG 11.11.2020
GC Warande
11.00 uur
gratis
Aangepaste capaciteit
onder voorbehoud

“Een voorstelling
over en met liefde,
humor en Alzheimer”

ALS HEIMER KOMT
RON DE RAUW & CAROLINE
MEERSCHAERT
Event met partner: Liedekerkse seniorenraad
De aanleiding voor dit
stuk was Ron’s moeder die
Alzheimer kreeg. Samen
met zijn echtgenote
Caroline brengt Ron
een diepmenselijke,
aangrijpende voorstelling
waarin een moeilijk thema
zoals 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.

MAANDAG 30.11.2020
GC Warande
14.30 uur
basis € 5 / abo € 4
Aangepaste capaciteit
onder voorbehoud

THEATER
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DE LAATSE KANS

DE KONING
VAN KATOREN

KAMER VAN RETHORICA
TONEELKRING DE WAAG

JEUGDTHEATER JONG MOTOEN

Theater door partner: www.dewaag.be
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 relatietherapeut.
Wanneer een oude
schoolkameraad van
Rudi, een zelfuitgeroepen
acteur, aanbelt, wordt hij
verkeerdelijk aangenomen
als relatietherapeut. Als
dan ook Rudi’s minnares en
de échte relatietherapeut
op het toneel verschijnen,
gaan de poppen pas echt
26
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Theater door partner: www.demotoen.be

aan het dansen. Een wervelende deurenkomedie!

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

Regie: Erwin Van Herreweghe
Auteur: Jeroen Maes
VRIJDAG, ZATERDAG,
ZONDAG & WOENSDAG
22.01, 23.01, 24.01, 27.01,
29.01 & 30.01.2021
GC Warande
20.00 uur
15.00 uur (zondag)
basis € 10 / toneelabo € 7
*uitgestelde voorstelling van vorig seizoen,
tickets vorig seizoen nog geldig maar
reservatie opnieuw uitvoeren bij de
vereniging.

nieuwe koning te vinden. Dan
verschijnt de jonge Stach. Hij wil
graag de nieuwe koning worden,
maar de ministers verzinnen een
aantal onmogelijke opdrachten

“Een swingende familiemusical
met toneel, zang, dans en livemuziek!”

“Een komische
rollercoaster aan
hilarische confrontaties”

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 toekomst van
onze kinderen en laat zien hoe
het ook anders kan!

Regie: Nele Kintaert
VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG
19.03, 20.03, 21.03, 26.03 &
27.03.2021
GC Warande
20.00 uur
15.00 uur (zondag)
basis € 10 / toneelabo € 7
THEATER
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“Deze drie casanova’s
confronteren u met hun blote
ziel, hun naakte innerlijk, hun
lillend bloedend vlees”

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE
IN TOPFORM!

© Pat Verbruggen

Drie atleten, potsenmaker
Warre Borgmans en
klanktovenaars Bo Spaenc
en Gwen Cresens, in de fleur
van hun leven waarvan de
houdbaarheidsdatum nog lang
niet overschreden is. Ondanks
een pijntje hier, een zalfje
daar en wat stram ongemak
bij het ontwaken. Aanschouw
dit olympische triumviraat

28
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dat u tegemoet treedt zonder
kunstmatige gezichtscosmetica
of verdoezelende correcties.
Enkel hun rauwe oprechte blik
en dito gehavende lijven zullen
u verleiden en ontroeren.
Hoogstaande verscheurende
poëzie, anekdotiek uit de
goorste goot en naar adem
snakkende melodieën.
Deze knalvoorstelling is de

opvolger van ‘Mevrouw Bob’,
‘DeWattman’, ‘Twee Zielen’ en
‘De Woordenaar’.

ZATERDAG 03.04.2021
GC Warande
20.30 uur
19.45 uur: start inleiding (30 min,
vrijblijvend)
basis € 17 / abo € 15
THEATER
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SCHOONZUSJES
KAMER VAN RETHORICA TONEELKRING DE WAAG
Theater door partner: www.dewaag.be
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

ZATERDAG & ZONDAG 07.05
& 08.05,2021
extra data en startuur nog te
bepalen
Op ’t Hof, Vijfhoekstraat 49
basis € 10 / toneelabo € 7
30
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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, die geen onbekende blijkt
te zijn voor de broers, ten tonele
verschijnt...

Regisseur: Eric Meirhaeghe
Auteur: Eric Assous

I
D Y

“Frisse seizoensbloemen
in strak frame”

EINDELOOS VARIËREN
MET ZELFGEMAAKT
BLOEMENFRAME
PASSIEFLORA TOMAS

Met niet alledaagse
materialen en
seizoensbloemen
maken we een prachtig
bloemenframe.
Verschillende technieken
komen aan bod: boren,
leren werken met bindwire,
aansnijden van bloemen
& veel meer. Een creatieve
workshop gegarandeerd!
Je gaan naar huis met een
eigentijds frame dat je
eindeloos kan hervullen.
32

UiT in 1770

MAANDAG 19.10.2020
GC Warande
19.30 uur
basis € 32 / abo € 30
Aangepaste capaciteit

NATUURAFDRUK
IN KLEISERVIES
ATELIER ELLEN
Via steunvormen leer je
op een eenvoudige manier
een kom of schaal in klei
maken. Het servies gaan we
origineel personaliseren,
door planten of bloemen in
de kleiplaten te drukken. De
onregelmatige randjes en
zachte grilligheid geven het
servies een speels karakter.
De creaties worden na
het drogen gebakken,
vervolgens worden ze van
een glazuurlaagje voorzien
door het atelier en een
tweede maal afgebakken.

Inbegrepen: klei voor
max. 4 kommen/schalen,
glazuur, gereedschap,
drankje en koekjes.
Zelf meebrengen:
keukenhanddoek, planten,
(droog)bloemen, materiaal
om in te drukken bv.
stempels.
MAANDAG 23.11.2020
Atelier Ellen
19.30 uur
basis € 37 / abo € 35
Aangepaste locatie
onder voorbehoud

DIY
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“Natuurlijke wellness
voor in bad”

ZALIGE BADMOMENTEN
MET DIY-WASEMULSIE

PORTRETSCHILDEREN
IN CLAIR-OBSCUR

EVA ENGELS

JOKE TIBO

Event met partner: www.archeduc.be

Event met partner: www.liedekerke.be/ABAK

Badproducten bevatten
soms stoffen die geen
weldaad zijn voor het
lichaam. Gelukkig
kan je met natuurlijke
ingrediënten en een
goede olie ook zelf een
wasemulsie maken. Eva
geeft je meer uitleg over
de mogelijkheden en deelt
haar tips en tricks. Je
maakt zelf één product naar
keuze: een doucheschuim,
douchesmoothie of een
shampoo. Daarvoor
combineer je jouw favoriete
34
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geur met de werking die je
zoekt. Het resultaat is een
badproduct dat je letterlijk
op het lijf is geschreven!

Heb je altijd al eens willen
schilderen? Wil je graag eens de
penselen en het palet hanteren?
Clair-obscur is een techniek
uit de schilderkunst waarbij de

licht-donkercontrasten worden
versterkt. In een korte reeks van
3 sessies wordt stapsgewijs de
opbouw en uitwerking van een
portret in clair-obscur aange-

DINSDAG 08.12.2020
GC Warande
19.30 uur
basis € 16 / abo € 14
Aangepaste capaciteit

“Tussen licht en donker”

leerd. 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!

DINSDAGEN 12.01, 19.01
& 26.01.2021
ABAK
19.30 uur
basis € 36 / abo € 34
DIY
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LICHTSCHILDERIJEN
MAKEN MET JE
FOTOTOESTEL
NIELS HEMMERYCKX
Event met partner: www.archeduc.be
De creatieve mogelijkheden
met lange sluitertijden
zijn eindeloos. In deze
verrassende workshop
toont fotograaf Niels
Hemmeryckx hoe je met je
toestel en enkele lampjes
kleurrijke lichtkunstwerken
maakt.
“Lichtschilderijen zijn een
tussenvorm van plastische
kunst en fotografie”
36
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Voor deze workshop
is een spiegelreflexof systeemcamera
aangewezen. Heb je een
statief? Breng het dan zeker
mee!

WOENSDAG 24.02.2021
GC Warande
19.00 uur
basis € 15 / abo € 13

HIPPE TOUWMANDEN
MAKEN
HET VILTHUIS
Manden in allerlei
materialen en kleuren
sieren momenteel
interieurzaken. Maar
wist je dat je deze
touwmanden, die je op
mooi gedecoreerde tafels
terugvindt, ook gemakkelijk
zelf kan maken met koord
en een naaimachine?
We maken zelf een
broodmandje, bloempot of
leuke-spullen-mand.
Wat breng je mee?
Stikgaren in verschillende
kleuren, een schaar en
touw (katoenen koord uit

tuincentrum of wasdraad
uit bv. Action is ook
mogelijk). Je mag zelf je
naaimachine meebrengen.
Heb je dit niet, geen
probleem, je kan een
naaimachine gebruiken uit
ons atelier!

MAANDAG 22.03.2021
Naaiatelier CVO Pro
19.30 uur
basis € 20 / abo € 18
DIY
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PALESTIJNSE
MAQLUBA
KOOKCARROUSEL MET REHAM

FO D
O

We maken een ‘omgekeerde
rijstschotel’ uit het MiddenOosten.
Dit gerecht uit Palestina
bestaat uit gekruide
rijst, groenten en vlees.

Reham woont sinds enkele
maanden in Liedekerke en
wil ons laten proeven van
haar favoriete gerecht uit
haar thuisland, Palestina.

ZONDAG 22.11.2020
Leskeuken CVO Pro
10.00 - 13.00 uur
basis € 15 / abo € 13
Aangepaste capaciteit

“Maqluba is Arabisch
voor ‘ondersteboven’ ”
FOOD
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OOSTENRIJKSE
KÄSESPÄTZLE &
APFELSTRUDEL
KOOKCARROUSEL MET
EVELINE & MARTINE
Eveline is Weense, Martine
komt uit Liedekerke.
Käsespätzle is een
pastagerecht dat vooral
wordt gegeten door
wintersporters. Wij maken
een vegetarische versie met
veel kaas.

“Oostenrijk is de bakermat
van smeuïge schotels en dit
heerlijke appeltaartje”
40
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De basis van de
apfelstrudel bestaat uit een
zeer dun deeg, gelijkend
op bladerdeeg. De vulling
kan zowel zoet als hartig
zijn. Wij gaan voor de
traditionele en veruit de
meest bekende... met
appeltjes!
ZONDAG 28.02.2021
Leskeuken CVO Pro
10.00 - 13.00 uur
basis € 15 / abo € 13

TURKSE BULGUR
PILAVI
KOOKCARROUSEL MET AYSE
Bulgur is een graanproduct
gemaakt van verschillende
soorten tarwe. Afhankelijk
van de regio worden er
andere kruiden, groenten,
peulvruchten en/of vlees
aan toegevoegd.

Ayse deelt met ons háár
familierecept voor bulgur
pilavi. Ze brengt zelf haar
overheerlijk geurende
kruiden mee vanuit het
verre Turkije.

“Een gemakkelijk en gezond
receptje en overschotjes
zijn de ideale lunch voor de
volgende dag”
ZONDAG 28.03.2021
Leskeuken CVO Pro
10.00 - 13.00 uur
basis € 15 / abo € 13
FOOD
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EZELSOOR
BOEKENKAFTDAGEN

J U D
E G

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!
Je kan niet enkel jouw
schoolboeken kaften, er is
ook heel wat randanimatie
door illustratoren en
creatieve vingers. Laat
ondertussen ook je haar
vlechten of een zotte
scrunchie stikken. Jij bent
klaar voor het nieuwe
schooljaar!

En op zaterdag is er
ook een aangepast
voorleesuurtje om 11.00
uur.

WOENSDAG 02.09 &
ZATERDAG 05.09.2020
Vrijetijdshuis
tijdens de openingsuren
gratis

Aangepaste concept
onder voorbehoud

“Iedereen wil goed in zijn
vel zitten, dat geldt ook
voor je schoolboeken!”
JEUGD

43

“Een dorp
Een dorp van dozen
Een dorp van jou en mij”

MIST
HET WOLK (4+)
Sarah Van Overwaelle en Lize
Pede knutselden een creatieve
voorstelling van twee meisjes
die heimwee hebben naar hun
geboortedorp. Ze willen terug
naar de situatie van vroeger,
zoeken troost bij elkaar en in hun
herinneringen. Ze herontdekken
elke straat, elk huisje en iedere
bewoner. De positieve kanten, maar

helaas ook de negatieve.
Ze ondervinden dat je een verleden
niet kan herplakken en dat de
dingen gaan zoals ze gaan. ‘Mist’
maakt het thema van scheiden
en ruzie bespreekbaar voor jonge
kinderen met warme beelden, regen
en wind. Kortom, een beeldende
voorstelling over gemis en dat dat
verdomd lastig is.

ZONDAG 07.02.2021
GC Warande
15.00 uur
basis € 10 / abo & kind € 7
44
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JEUGD
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“Creativiteit is onuitputtelijk.
Hoe meer je het gebruikt, hoe
meer je ervan krijgt”
- Maya Angelou

GEKKE STILLEVENS
TEKENEN
ELS DE VUYST

Event met partners: Huis van het Kind & Chiro Kreatien

Event met partner: www.liedekerke.be/ABAK
Voel jij ook tekenkriebels?
Kom dan mee tekenen in
het pop-upatelier van de
academie tussen de boeken
van de bibliotheek! Je
vindt er gekke stillevens

en vrolijke stapelingen,
die je zelf vorm kan geven.
Kinderen vanaf 6 jaar en
volwassenen kunnen gratis
meedoen.

ZATERDAG 12.09.2020
Vrijetijdshuis
10.00 – 12.00 uur
gratis, inschrijven
gewenst
Aangepaste capaciteit
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SINTFEEST & SPEELGOEDSWISHING
PAPA CHICO & ZIJN SINT-VRIENDEN
Hij komt, hij komt, die lieve
goede Sint en natuurlijk zijn ook
de pieten van de partij. We
maken er een groot kinderfeest
van met springkastelen en een
leuke show. Niemand minder
dan Papa Chico, dé beste en
gekste clown van Vlaanderen,

komt de Sint 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
tweedehandsspeeltje mee naar
huis nemen. Speel(goed)plezier
verzekerd!
Binnenbrengen van speelgoed
kan van 10 november tot en met
2 december in het vrijetijdshuis.
ZONDAG 06.12.2020
BOKAAL
14.30 uur
gratis
Aangepast concept
onder voorbehoud

JEUGD

47

“Bim, Bam, Beieren...”

PAASEIERENRAAP

KINDERSPEL

Event met partner: Huis van het Kind

SPEELDAG VOOR
JONGE GEZINNEN

Kom samen met onze
paashazen 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.

ZONDAG 04.04.2021
Pastoriepark
15.00 uur
gratis
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Event met partner: Huis van het Kind en www.mooimakers.be
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, ...).
De grotere kids gaan mee
op zwerfvuiljacht want de
Mooimakers zijn ook van
de partij!

ZONDAG 16.05.2021
BOKAAL
09.00 uur
gratis
JEUGD
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voor iedereen

VEILIG ONLINE
OP SOCIALE MEDIA
TOM VAN RENTERGHEM

DIGI
I
S
WJ

Event met partners: Huis van het Kind,
Child Focus & Gezinsbond.
Heel wat jongeren zijn
quasi continu bezig met
online sociale contacten:
ze chatten, klikken, liken,
taggen en swipen. En
wat ken jij ervan? Ben
jij de grote kenner van
Messenger, Snapchat,
Swarm, Instagram en
Skype? Hoe zit het met
online reputaties? Wat
doet sociale media met je
gezin en hoe kun jij hierin
grenzen stellen? Deze
infosessie staat garant

voor een grondige input
van informatie, tips en
inspiratie.

DONDERDAG 15.10.2020
Vrijetijdshuis
20.00 uur
gratis, inschrijven via
uit@liedekerke.be
Aangepaste capaciteit

DIGIWIJS
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voor iedereen

voor iedereen

APP-O-THEKER

SMART CAFÉ:
VEILIGHEIDS- EN
GEZONDHEIDSAPPS

LUDWIG NEUKERMANS
Event met partner: www.archeduc.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?’

DONDERDAGEN 22.10, 19.11,
17.12.2020 & 21.01, 18.02, 18.03,
22.04 & 20.05.2021
Vrijetijdshuis
18.00 – 20.00 uur
gratis, zonder inschrijven
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‘Hoe heette die handige
wandelapp ook alweer?’ Heb je
een nieuwe tablet/smartphone
en wil je apps downloaden? Met
deze en andere vragen ben je

welkom bij onze app-o-theker,
tijdens één van zijn spreekuren
op donderdagavond.

CHRISTOPHE SIJBERS
Event met partner: www.archeduc.be

In het Smart Café ga
je aan de slag met je
tablet of smartphone.
Het is geen cursus, maar
een gezellig en leerrijk
moment. Christophe geeft
uitleg en staat klaar om te
antwoorden op je vragen.
Tijdens dit Smart Café
ontdek je welke apps je kan
inzetten om je gezondheid
te bewaken en je veiligheid
te verhogen.

Praktische info: neem je
eigen tablet en/smartphone
en toebehoren mee. Voor
deze workshop heb je de
gegevens van je Apple ID of
je Google-account nodig.
WOENSDAG 28.10.2020
Vrijetijdshuis
19.00 uur
basis € 7 / abo € 5
Aangepaste capaciteit

DIGIWIJS
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voor iedereen

voor ouders

MAAK JE EIGEN ONTWERPEN MET CANVA
JESSICA RAES
Event met partner: www.archeduc.be
Met de online tool Canva
kan je eenvoudig en snel zelf
grafische ontwerpen maken
voor drukwerk, sociale media,
websites en nieuwsbrieven.

Creatieve duizendpoot Jessica
Raes toont je de basisprincipes
en helpt je op weg naar je eerste
eigen design.

MATTHIAS DEWILDE
Praktische info: breng je eigen
smartphone, tablet of computer
mee.

WOENSDAG 02.12.2020
Vrijetijdshuis
19.00 - 22.00 uur
basis € 10 / abo € 8
Aangepaste capaciteit
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WAT IS DE IDEALE
SCHERMTIJD?
Event met partner: Huis van het Kind
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 over 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.
DONDERDAG 14.01.2021
Vrijetijdshuis
20.00 uur
basis € 5 / abo € 4 /
vrijetijdskompas € 1,50

“Hoe sta ik mijn kind bij in
een evenwicht tussen het
on-/offline leven?”
DIGIWIJS
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voor iedereen

voor iedereen

LEUKE FILMPJES
MAKEN MET TIKTOK
SAM PANCOUCKE
Event met partner: www.archeduc.be
TikTok is een enorm
populaire app waarmee je
korte, creatieve filmpjes
kan maken en delen. In
deze workshop ben jij de
ster. Laat je fantasie de

vrije loop, creëer je eigen
video en deel die met je
familie en vrienden.
Praktische info: breng je
eigen smartphone mee.

ZATERDAG 27.03.2021
Vrijetijdshuis
10.00 - 13.00 uur
basis € 10 / abo € 8
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OP PAD MET JE
SMARTPHONE:
HANDIGE APPS
VOOR ONDERWEG
DIRK NYS
Event met partner: www.archeduc.be
Je smartphone is
superhandig bij een
bezoek aan een stad,
een wandeling op het
platteland of voor het
plannen van een fietstocht.
Tijdens deze workshop
trek je er op uit met

mediawijze begeleider Dirk.
Onderweg ontdek je een
heleboel interessante en
leuke toepassingen voor je
smartphone.
Praktische info: breng je
eigen smartphone mee.
ZATERDAG 29.05.2021
Vrijetijdshuis
10.00 - 13.00 uur
basis € 10 / abo € 8
DIGIWIJS
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UN VIAGGIO INTERATTIVO IN ITALIA
STARTCURSUS ITALIAANSE TAAL & CULTUUR
Event door partner, info en inschrijven: www.kisp.be
In 4 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 letterlijk. We
leren hoe je de nuttigste items

koopt in Italië: 'andiamo a fare
shopping. En we leren hoe we
een kaartje kopen voor de trein,
waarop we moeten letten als we
de metro nemen, ... Tenslotte
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!

WOENSDAGEN 02.09, 09.09,
16.09 & 23.09.2020
GC Warande
19.00 uur
basis € 80 (via www.kisp.be)
Aangepaste capaciteit

LEREN
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“Een avond vol tips voor
iedereen die geïnteresseerd
is in een leven zonder
negatieve stress”
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PERFECTIONISME,
VALKUIL OF TALENT?

BEN IK DAN EEN
SLECHTE MAMA?

ANJA COPEJANS

PATSY KERKHOFS

De onweerstaanbare
drang naar perfectionisme
heeft voor Anja Copejans,
perfectionismecoach
en auteur van het boek
“Perfection is a bitch”,
geen geheimen. Met haar
interactieve lezingen wil
ze mensen sensibiliseren
zodat ze zelf aan de
slag kunnen met hun
perfectionismepatroon en
leren anticiperen op de
verschillende symptomen
die in hun leven voor
negatieve stress zorgen.
Het (h)erkennen van de

symptomen is de eerste
belangrijke stap. Wist je dat
perfectionisme veel meer is
dan kleren op kleur hangen,
orde en netheid nastreven,
hoge kwaliteitseisen stellen
of structuur aanhouden?

WOENSDAG 27.01.2021
Vrijetijdshuis
20.00 uur
basis € 12 / abo € 10

“Wat moet ik met al die etiketten
en verdomde vooroordelen?”

Event met partner: Huis van het Kind
Patsy Kerkhofs bracht
onlangs haar boek ‘Ben ik
dan een slechte mama?’
uit. 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 11.03.2021
Vrijetijdshuis
20.00 uur
basis € 5 / abo € 4 /
vrijetijdskompas € 1,50
LEREN
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“Taal is de sleutel tot
sociaal zijn”
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NEDERLANDS LEREN IN DE BIB
Leermoment met partner: www.kisp.be

PRATEN IN DE BIB

CONVERSATIETAFELS

De bib is op maandagvoormiddag dé perfecte
plek om de Nederlandse 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 integratiedienst en
is er voor anderstaligen én voor mensen die hier
geboren en getogen zijn. Kom eens langs en
maak kennis met deze sympathieke groep.

Wil je graag oefeningen maken, lessen inhalen,
groepswerk of presentaties voorbereiden,
informatie zoeken over cursussen Nederlands
of gewoon deelnemen aan de conversatietafel?
Welkom in het Open Leercentrum van het CVO
(Centrum voor Volwassenenonderwijs)!

ELKE MAANDAGVOORMIDDAG,
START OP 07.09.2020
Vrijetijdshuis
09.00 – 11.00 uur, niet tijdens schoolvakanties
gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

ELKE 1E ZATERDAG VAN DE MAAND,
START OP 10.10.2020
Vrijetijdshuis
10.00 – 12.00 uur, niet tijdens schoolvakanties
gratis, vooraf inschrijven is niet nodig
LEREN
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LUISTERVINKJES

I
R
T
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T
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De voorleesuurtjes
zijn de allerleukste
zaterdagochtenden in
de bib voor kinderen van
2,5 tot 6 jaar. Nestel je
in de kussens van de
minibib en reis mee door
de verhalen die onze
voorleesvrijwilligers
uitkiezen. Daarna trekken
we naar de lange leestafel

voor een knutselactiviteit.
Mama’s, papa’s en
grootouders kunnen
zich installeren in onze
tijdschriftenhoek voor een
gezellige babbel en een
lekker kopje koffie. Tijdens
het knutselen vragen we
wel om de boekenwurmpjes
in spe even mee te helpen.

“Voorlezen draagt bij tot een
beter taalgevoel en taalbegrip.
Kinderen leren ook beter
luisteren en trainen hun
concentratievermogen”

ELKE 1e ZATERDAG VAN DE MAAND (niet tijdens schoolvakanties, check onze pagina voor juiste data en thema's)
Vrijetijdshuis
11.00 - 12.00 uur
gratis
LEREN
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“Een kamer zonder boeken is
als een lichaam zonder ziel”
- Cicero

LEESCLUB

DE BIB RUIMT OP!

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

BOEKENVERKOOP

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 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, zonder het
te gaan overanalyseren. De
boeken die we bespreken
kan je ontlenen in de bib.

MAANDAGEN 07.09, 26.10 & 07.12.2020
18.01, 01.03, 12.04 & 24.05.2021
Vrijetijdshuis
20.00 – 22.00 uur
gratis, zonder inschrijven
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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.
Geniet tussen het boeken
shoppen door van een
lekker kopje koffie met wat
lekkers erbij. De opbrengst
gaat integraal naar
11.11.11 en De Valier.

ZONDAG 18.10.2020
Vrijetijdshuis
10.00 – 15.00 uur
gratis
Aangepast concept

LITERATUUR
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VOORLEESWEEK
VOORLEESMOMENT
& KNUTSELEN MET
EEFJE DONKERBLAUW

WOENSDAG 25.11.2020
Vrijetijdshuis
15.00 uur
gratis
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HEDWIGE BUYS

“Iedereen die haar ziet kan alleen maar
Ooooooooooh! en Aaaaaaaaah! zeggen”

Event met partners: Huis van het Kind en www.linc-vzw.be

© De Eenhoorn / Lieve Baeten

Eefje Donkerblauw is een koningin die gek
is op donkerblauw. Alles in haar kasteel is
donkerblauw. Maar dan wordt Eefje verliefd
op koning Goudgeel. En daar komen heel
wat gekleurde kinderen van. We vertellen
één van de mooiste kinderboeken aller
tijden en maken daarna samen een leuk
knutselwerkje.

WORKSHOP VOORLEZEN
AAN KINDEREN

Voorlezen is zoveel 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. 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! Voor (groot)

ouders en voorlezers van
kinderen van 0 tot 12 jaar.
Babysit in de bib of bij jou
thuis? Dat kunnen wij
voorzien! Mail naar
huisvanhetkind@liedekerke.be
en we zoeken een
oplossing!

WOENSDAG 25.11.2020
Vrijetijdshuis
18.00 uur
basis € 5 / abo € 4
vrijetijdskompas € 1,50

ACCORDEON TINA
MUZIKALE
KINDERVERTELLING
Tijd om te genieten van verhalen.
Tina, een muzikale duizendpoot,
vertelt verhalen in een knus, gezellig
decor. Met haar accordeon dompelt
ze jou onder in de juiste sfeer. Ook
andere muziekinstrumentjes passeren
de revue. Tina boeit jullie één voor
één met verrassingen die tevoorschijn
komen. Hop, hop, waar wacht je nog
op?

ZATERDAG 28.11.2020
Vrijetijdshuis
11.00 uur
gratis, voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar
LITERATUUR
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BOEKENSTOET ZOEKT
VOORLEZERS!
Project met partner: Provincie Vlaams-Brabant

Ben je ouder dan 16 en hou je
van verhalen en prentenboeken?
Wil je graag je enthousiasme
voor boeken delen met kinderen?
Dan is dit voorleesproject iets
voor jou! Het project richt
zich tot kinderen van 4 tot 9
jaar bij wie thuis (nog) geen
voorleestraditie bestaat.
Door thuis te gaan voorlezen
wil Boekenstoet kinderen in
hun vertrouwde omgeving
laten genieten van verhalen
en boeken. De bedoeling is
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leesplezier te bevorderen en
extra taalprikkels te geven,
vooral bij kinderen die anders- of
meertalig zijn.
WAT VERWACHTEN WE VAN
JOU?
• 10 x een uurtje voorlezen bij
een gezin tussen januari 2021
en mei 2021
• 1 x met een voorleeskindje
deelnemen aan een cultureel
evenement
• Deelnemen aan het slotfeest

WAT KRIJG JE IN RUIL?
• Een voorbereidende workshop
met tips & tricks
• Gratis deelname aan een
cultureel evenement
• Praktische en inhoudelijke
ondersteuning door de bib
INSCHRIJVEN
• via bibliotheek@liedekerke.be
• voor 15 november 2020

LITERATUUR
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POËZIE AAN DE DENDER
PODIUMMOMENT VOOR
LOKAAL TALENT

“Klim op het podium
en deel je talent!”
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Kruip je graag in je pen om je
gevoelens te uiten, geniet je van
gekunstelde woordconstructies
of schrijf je kortverhalen? Dan
ben jij de persoon die we zoeken!
Gemeentes Roosdaal en
Liedekerke, onlosmakelijk
verbonden door de Dender,
zoeken lokale poëten, klanken woordkunstenaars die hun
zelfgeschreven teksten naar
voren brengen op de laatste dag
van de Poëzieweek. We baten
het gezelligste poëziecafé in
omstreken uit.
Een gastspreker babbelt alles
aan elkaar. Eindigen doen we

met een hapje en een drankje.
Laat deze kans om je schrijfsels
met een publiek te delen niet
liggen!
Schrijf je voor 30 november 2020
in via bibliotheek@liedekerke.be
Deadline voor het indienen van
de teksten is 10 januari 2021.

DONDERDAG 04.02.2021
GC Het Koetshuis Strijtem
19.30 uur
gratis

BE
E G
EN

ANTI-KATERLOOP
Event met partner: www.liekerkjogging.be
Steunend, kreunend, geeuwend, met
bloeddoorlopen 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 kilometer en een kidsrun voor
de allerkleinsten.

ZONDAG 04.10.2020
kruispunt Pamelsestraat/Opperstraat
10.00 uur
gratis
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“Laat het bloed pompen
en zet je kermiszondag
sportief in”

START 2 RUN
Event met partner: www.liekerkjogging.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 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 - 28.06.2021
Liedekerkebos, ingang
Ed. Schelfhoutstraat
19.00 uur
gratis

“100 % natuurloop
onder begeleiding”
BEWEGEN
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DENDERLOOP
Event met partner: www.maspoe.be
Het is alweer de 29ste keer
in de geschiedenis dat
jong en oud zich kunnen
meten met zichzelf en
anderen aan de oevers van
de Dender. 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
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met een fikse klim naar
de eindmeet. Aandenken
en prijzen in natura zijn
voorzien.

DONDERDAG 13.05.2021
BOKAAL
Kidsruns starten van 9.10
tot 09.40 uur /
hoofdwedstrijden 5-10-15
km om 10.00 uur
€ 6 voorinschrijving / € 8
euro ter plaatse / € 2 kids

LESSENREEKSEN
FITNESS
Op maandag en dinsdag
zoeken we liefhebbers van
het betere zweetwerk. Of je
nu houdt van opzwepende
salsaritmes of liever onder
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
14.09.2020 – 12.01.2021 &
01.02.2021 – 31.05.2021
Locatie en uren onder
constructie, check onze
online kanalen
€ 70 per lessenreeks / € 35
voor een halve lessenreeks
/ gratis proefles 1e lesweek
of op aanvraag

“Opzwepende ritmes
of intensieve total
body work-outs ”
BEWEGEN
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“Charmante gast, rasverteller,
gepassioneerd vogelaar: dé
verrassing in Liedekerkebos!”

BEGIJN LE BLEU
ONTHAALDAG
FWIET!
FWIET!
NIEUWE
INWONERS
‘Fwiet!
Fwiet!’inisLiedekerke
de
Ben
je nieuw
naam 1van
de podcast
sinds
januari
2020? Dan
overje
vogels
in de
ben
welkom
opLage
de eerste
Landen van voor
Begijn
Le
onthaaldag
nieuwe
Bleu, die enthousiast werd
inwoners.
onthaald door de media
en het
publiek. Nunieuwe
gaat
Wij
verwelkomen
de comedian de baan
Liedekerkenaren
met op
om te vertellen over de
kick van het vogelspotten.

Aan drankje.
de hand We
vanleren
zijn de
een
verencollectie
heeft
hij
gemeente
op een
leuke
het overkennen.
de waanzinnige
manier
Nadien
verhalen
sommige
sluiten
weachter
aan bij
het
vogelsoorten. Trekmet
je kleur:
foodtruckfestival
regenlaarzen aan en
berreFOODs!
ga mee op een komieke
vogelspotwandeling
door
Tot
dan?!
Liedekerkebos.

ZONDAG 06.06.2021
Liedekerkebos,
parking
ZATERDAG 27.06.2020
Ed.
Schelfhoutstraat
GC WARANDE
11.00 -uur
12.15 uur
basis
15 / abo
€ 13
gratis,€enkel
op uitnodiging
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PLOGGING MET
DE MOOIMAKERS
Event met partner: www.mooimakers.be
Zwerfvuil,
sigarettenpeuken,
achtergelaten
vuilniszakken, ... Bah!
Wij nemen het opruimen
serieus en trekken er al
ploggend op uit. We joggen,
gewapend met afvalzak

“Jog mee voor een
proper Liedekerke”
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en knijptang, doorheen
Liedekerke als bestrijders
van alle zwerfvuil. We
helpen de natuur en het
milieu en werken tegelijk
aan onze fysieke conditie.
Na de fysieke inspanning
volgt een mooie beloning.

ZONDAG 16.05.2021
BOKAAL
14.00 uur
gratis, wel online
inschrijven

BE
LE
VE
N

KERMIS OPPERSTRAAT
“Kermeste Deppestraut
es weer in’t land”

Wie zegt “één lange kermisen feeststraat met meer
dan 50 attracties”, zegt ook
direct Kermis Opperstraat.
Jaja, het is weer zover!
Vrijdagavond starten we
met de Happy Opening en
chiro-fuif.
Zaterdag is het gezellig
kuieren langs de jaarmarkt
en de bruisende UiTtent

Aangepast concept
onder voorbehoud
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op de binnenkoer van het
gemeentehuis.
Zondag is snuisterdag:
shoppen op de braderie
of deelnemen aan de
rommelmarkt (inschrijven
in het vrijetijdshuis).
Maandagavond sluiten
we af met een spetterend,
diervriendelijk vuurwerk.

VRIJDAG TOT MAANDAG
02.10-05.10.2020
Opperstraat Liedekerke
doorlopend
gratis

ONTHAALDAG
NIEUWE INWONERS
Ben je nieuw in Liedekerke
sinds 1 januari 2020? Dan
ben je welkom op de eerste
onthaaldag voor nieuwe
inwoners.
Wij verwelkomen nieuwe
Liedekerkenaren met
een drankje. We leren

de gemeente Liedekerke
wat beter kennen.
Afsluiten doen we met
een smoutebol op de
Happy Opening van Kermis
Opperstraat.
Tot dan?!

WELKOM

“Ontmoet nieuwe
Liedekerkenaren”

VRIJDAG 02.10.2020
Vrijetijdshuis
gratis, enkel op uitnodiging
BELEVEN
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SENIORENFEEST

REPAIR CAFE

BACK IN TIME & DJ ERIC

Event met partner: www.ccdeploter.be

Event met partner: Seniorenraad Liedekerke
Na het overdonderende succes
op het vorige seniorenfeest zijn
we vereerd dat de mannen van
Back In Time hun mooiste pak
terug aantrekken om de zaal plat
te spelen.

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.

We starten de namiddag met
koffie en koeken, we eindigen
met broodjes terwijl dj Eric nog
enkele plaatjes oplegt. Een
namiddag om reikhalzend naar
uit te kijken!
MAANDAG 16.11.2020
GC Warande
14.00 uur, deuren
om 13.15 uur
basis € 5, incl. koffie,
koffiekoek, broodjes en
1 consumptie
Andere startdatum ticketverkoop:
06/10/2020 en aangepast concept
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Breng je te herstellen
kleding, elektrische
apparaten, fietsen,
gebroken potten en
pannen, boeken,
speelgoed, ... naar het
vrijetijdshuis.
Vrijwillige handige
harry’s, boekendokters en
verstelkaboutertjes helpen
je kleine herstellingen
uit te voeren terwijl ze je
aanleren hoe je het zelf in
de toekomst kan fiksen!

ZATERDAGEN 19.09.2020
& 13.03.2021
Vrijetijdshuis
10.00 – 15.00 uur
gratis
ZONDAGEN 11.10.2020 &
22.11.2020
CC De Ploter Ternat
10.00 - 14.00 uur
gratis
BELEVEN

85

ERFGOEDDAG

ONTHAALGESPREKKEN
VOOR NIEUWE
INWONERS

CINEMA LIKERT
Event met partners: www.heemkring-liedekerke.be
en www.erfgoedcelpz.be
tijdelijke expo ‘Cinema Likert’, die
Liedekerke had vroeger 3 cinema’s
je terugvoert naar de historiek
op zijn grondgebied: Cinema
van een uniek stukje Liedekerkse
Palace, Cinema Churchill en
cinemageschiedenis en naar de
Cinema Boudewijn. Helaas zijn
retrokleuren van die legendarische
ze alle 3 ondertussen verdwenen,
filmaffiches van toen...
maar wij brengen de sfeer van
weleer terug naar ons dorp
met ‘Cinema Likert’! We starten
met de docufilm ‘Te voet door
Liedekerke’, over het Liedekerke
van 50 jaar geleden. Nadien gaan
we verder met een aflevering van
‘Schipper naast Mathilde’,
“Voor een de
hapje groot
grootste klassieker en
uitklein
de Vlaamse
moet je op
televisiegeschiedenis.
berreFOODs zijn”
Neem ook een kijkje bij onze
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ZATERDAG 24.04.2021
Retrocinemaschuur
Op ’t Hof, Vijfhoekstraat 49
expo vanaf 18.00 uur,
filmvertoning om 20.00 uur
gratis, claim je cinematicket
via uit@liedekerke.be

IRKY VERHULST
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.

ENKEL OP AFSPRAAK:
Gemeentehuis
welkom@liedekerke.be / 0470 26 47 09
gratis
BELEVEN
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LikART
KUNSTENPROMENADE
In 2021 is het eindelijk zover,
dan vindt de tweede editie van
onze kunstenpromenade LikART
plaats. We toveren Liedekerke
opnieuw om tot het grootste
kunstendorp van Vlaanderen,
op meer dan 35 verschillende
locaties op wandelafstand
in het centrum. Meer dan 90
expo’s, demo’s, animaties en
demonstraties. Jij doet toch ook

mee? Jij of je vriendengroep,
met je klas of vereniging of met
je straat... kom met je creatie
naar buiten en doe mee! Schrijf
je voor 15 september 2020 in
via het webformulier en laat het
creatieve beest in je los.
Of kom jij gewoon proeven
en genieten van al die bonte
creativiteit? Kleur dit weekend
dan alvast rood in je agenda!

ZATERDAG & ZONDAG
08.05 & 09.05.2021
diverse locaties in
centrum Liedekerke
vanaf 10.00 uur
gratis

“Voor een hapje groot
en klein moet je op
berreFOODs zijn”
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PRAK
TISCH
INFO
Vrijetijdshuis
Warandestraat 22
1770 Liedekerke
Tel. 053 64 55 82
uit@liedekerke.be
www.liedekerke.be/vrije-tijd
UiTin1770
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KOOP JE TICKET!

UiTBALIE

Tickets koop je online
of aan de UiTbalie in
het vrijetijdshuis, vanaf
zaterdag 22 augustus 2020!

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.

ONLINE
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.

Openingstijden UiTbalie
vrijetijdshuis*:
ma-di-do 15.00 - 20.00 uur
woe
13.00 - 18.00 uur
vr
09.00 - 12.00 uur
za
10.00 - 13.00 uur

BASIS /
ABONNEMENT

VRIJETIJDSKOMPAS

Voor de meeste voorstellingen en activiteiten
is er een basisprijs 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
vrijetijdskompas 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
vrijetijdskompas-tarief.

* Andere openingsuren tijdens juli & augustus, check onze website

PRAKTISCH
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PARKING GC WARANDE EN VRIJETIJDSHUIS Steinfurtdreef, parking vrijetijdshuis
(Warandestraat 22) of binnenkoer gemeentehuis (Opperstraat 31)
PARKING BOKAAL voldoende parkeermogelijkheid op diverse parkings aan de Sportlaan

1

EL

DR
RT

GC WARANDE Opperstraat 31
VRIJETIJDSHUIS / BIBLIOTHEEK Warandestraat 22
BOKAAL Sportlaan 3A
ABAK [ACADEMIE VOOR BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN] Opperstraat 33
CVO PRO Fabriekstraat 3
PASTORIEPARK Steinfurtdreef z/n
ATELIER ELLEN Muilenstraat 143 (niet op het kaartje)
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VERVOER NODIG? DOE BEROEP OP DE MINDER MOBIELE CENTRALE.
De Minder Mobielen Centrale organiseert het vervoer van minder mobiele inwoners van de gemeente die
niet rolstoelgebonden zijn. Ben jij minder goed te been en wil je een uitstap maken naar de bibliotheek,
een voorstelling, ...? Mail dan naar de centrale om een rit aan te vragen en wij zoeken naar een chauffeur!
mmc@liedekerke.be
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ZELF
ORGANISEREN?
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!
Goedkeuringen voor je evenement kan je hier ook
aanvragen via het webformulier 'evenementenloket'.
Graag 3 maand vooraf.

MEER INFO
www.liedekerke.be/vrije-tijd
UiTin1770
94
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LAY-OUT & DRUK: ABC Drukkerij, Meerbeke - 054 33 25 20

