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Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: 
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme. // Coördinatie en briefwisseling: 
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be // 
Oplage: 8.200 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. 
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 15 april. Heb je 
geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Werking

De adviesraad behandelt alle 
kwesties op gemeentelijk vlak 
die rechtstreeks of onrecht-
streeks de kinderopvang aan-
belangen, betreffende kinderen 
voor en zolang ze naar de ba-
sisschool gaan.

Concreet betekent dit onder 
andere:
• het kinderopvangaanbod 

binnen de gemeente in kaart 
brengen;

• problemen m.b.t. het aanbod 
beschrijven en analyseren;

• mogelijke oplossingen 
zoeken voor problemen en 
knelpunten;

• overleg bevorderen met en 
ervaringen uitwisselen tussen 
lokale actoren.

Samenstelling

De adviesraad is samengesteld 
uit twaalf stemgerechtigde 
leden uit de  opvangvoorzie-
ningen, onderwijsinstellingen, 
jeugddienst, plaatselijk jeugd-
werk, Gezinsbond en geïnte-
resseerde ouders of burgers. 
Er zijn ook twee niet-stemge-
rechtigde leden, namelijk de 
schepen bevoegd voor kinder-
opvang en de  ambtenaar ver-
antwoordelijk voor de gemeen-
telijke kinderopvang.

Hoogtepunt

Eind vorig jaar organiseerden 
wij een open infomoment  voor 
alle opvangvoorzieningen rond 
pedagogische ondersteuning. 
Het nieuw decreet voor baby’s 
en peuters verwacht immers 
van elke opvangvoorziening 
dat ze zich laten ondersteunen 
op pedagogisch vlak.

Er werd vanuit de adviesraad 
ook een vernieuwde infobro-
chure opgemaakt waarin we 
alle initiatieven op een rijtje 
zetten. Deze brochure kan je 
als ouder op weg helpen in de 
zoektocht naar de gepaste op-
vang voor je kind(eren).

Meer info

kinderopvang@lede.be

De adviesraad Lokaal 
Overleg Kinderopvang 
volgens voorzitter  
Luc Rasschaert

Vind ‘Gemeente Lede’  
leuk op Facebook!

Overlijdens januari
Helena François † 3 januari

Yvonna Nijs † 3 januari

Yvonne Baeyens † 8 januari

Jérôme Coppens † 10 januari

Maria Huylebroeck † 12 januari

Paul Droessaert † 14 januari

Irèna Brondeel † 14 januari

Raymond Mertens † 16 januari

Helena De Lathauwer † 17 januari

Léon Bury † 19 januari

Frank Duytschaever † 19 januari

Marcel Van Nedervelde † 19 januari

Julienne Uyttendaele † 20 januari 

Herman Rasschaert † 23 januari

Eddy Ackermans † 24 januari

Wilfried De Rijck † 28 januari

Lede Creatief 
ZATERDAG 25 EN  
ZONDAG 26 APRIL 
De Bron

Je hebt een hobby en bent daar fier op. 
Kom er mee naar buiten!

Meer info via de cultuurdienst of  
bij Hubert Topke op 053 41 47 40.
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Samen met Recupel organiseren 
heel wat gemeenten van 20 tot 28 
maart een actieweek om zoveel 
mogelijk kapotte of niet gebruikte 
elektro-apparaten in te zamelen 
en te recycleren. De ideale gele-
genheid dus om een elektro-lente-
schoonmaak te houden. 

Oude of niet gebruikte elektro- 
apparaten bevatten gevaarlijke 
afvalstoffen én waardevolle recu-
pereerbare grondstoffen. Gooi ze 
dus zeker niet in de huisvuilzak, 
maar breng ze naar de Kringwin-
kel, het containerpark of de elek-
trowinkel. Recupel zorgt dan voor 
de verwerking en recyclage tot 
nieuwe, bruikbare grondstoffen. 
Zo houden we samen de afvalstof-
fen uit ons leefmilieu en stellen we 
nieuwe grondstoffen beschikbaar. 
De natuur zal je dankbaar zijn!

Wist je dat Recupel vorig jaar 
meer dan 110.000 ton elektro 

inzamelde en recycleerde? Naast 
de deskundige verwijdering en 
verwerking van de schadelijke 
stoffen resulteerde de verdere 
recyclagebehandeling in een re-
cuperatie van liefst meer dan 90% 
aan nieuwe herbruikbare grond-
stoffen.

Wedstrijd
Als kers op de taart wint de 
gemeente met de meeste inge-
zamelde kilo’s per inwoner een 
reuze-ontbijtpicknick voor haar 
inwoners. Breng tussen 20 en 28 
maart je oude elektro-apparaten 
naar de Kringwinkel of het contai-
nerpark in Lede (aan de normale 
tarieven) en wie weet, wordt Lede 
de beste recycleergemeente van 
het land!

Maak van Lede de beste  
recycleergemeente van het land



4

18/12/14 
Kerkfabriek Sint-Pharaïldis Smetlede 
Toekenning aan de kerkfabriek van een 
bijkomende buitengewone subsidie 
van 30.248,87 euro als voorschot 
op de gemeentelijke subsidiëring 
van de uitgaven voor de algemene 
herstellingswerken aan de parochiale 
Sint-Pharaïldiskerk.

Gemeentelijke opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 
Behouden van de gemeentelijke 
opcentiemen op de onroerende 
voorheffing voor het jaar 2015 op 1.500.

Aanvullende gemeentebelasting op 
de personenbelasting 
Behouden van de aanvullende 
gemeentebelasting op de 
personenbelasting voor het aanslagjaar 
2015 op 7,9 %.

Budgetwijziging nr. 2 voor het 
dienstjaar 2014
Vaststelling. 

Aangepast meerjarenplan 2014 - 
2019
Vaststelling van het gewijzigde 
meerjarenplan, in het bijzonder van de 
staat van het financieel evenwicht.

Budget 2015
Vaststelling van het budget, bestaande 
uit de beleidsnota 2015 en de financiële 
nota 2015.

Aanvullend verkeersreglement hou-
dende invoering van eenrichtingsver-
keer in de Willem de Bettelaan (deel)
Invoeren van eenrichtingsverkeer bij 
aanvullend verkeersreglement in een 
gedeelte (tussen parking aan WZC 
Markizaat en de Kasteelstraat) van de 
Willem de Bettelaan.

Gemeentelijke dotatie aan de hulp-
verleningszone Zuid-Oost 
Goedkeuring van de dotatie voor 2015. 

Voor de gemeente Lede bedraagt deze 
dotatie 592.440,58 euro voor exploitatie 
en 130.392,90 euro voor investeringen.

Buitengewoon herstel KWS-wegen
Vaststelling van het bestek tot het 
vernieuwen van KWS-wegen in 2015.
De geraamde kostprijs bedraagt 
189.534,40 euro (inclusief btw). De 
opdracht wordt gegund na openbare 
aanbesteding.

Wegenis- en rioleringswerken Grote 
Steenweg (N9) Oordegem
Vaststelling van het ontwerp. De 
kostprijs wordt geraamd op 3.510.955 
euro (exclusief btw). De opdracht wordt 
gegund na openbare aanbesteding.

Reglement tot subsidiering van cul-
turele verenigingen
Goedkeuring van het gecoördineerde 
reglement.

Reglement voor het gebruik van de 
gemeentelijke sportinfrastructuur
Wijziging: bijkomende sluitingsdagen 
worden opgenomen in het reglement.

19/02/15
Ontslag raadslid en installatie opvol-
gend raadslid
Aktename van het ontslag van Kim Van 
Cauteren als gemeenteraadslid.

Ingevolge dit ontslag wordt tot de in-
stallatie van een opvolgend gemeente-
raadslid overgegaan.

Kerkfabriek Sint-Pharaïldis Smetlede
Toekennen aan de kerkfabriek van een 
buitengewone subsidie van 33.008,97 
euro als voorschot op de gemeentelijke 
subsidiëring van de uitgaven voor de 
algemene herstellingswerken aan de 
parochiale Sint-Pharaïldiskerk.

OCMW: gewijzigd meerjarenplan 
2014 – 2019 en budget 2015 
Goedkeuring van het gewijzigd meerja-

renplan (strategische nota en financiële 
nota).

Aktename van het budget (beleidsnota 
en financiële nota). De gemeentelijke 
tussenkomst bedraagt 2.185.728 euro.

Raamcontract ICT-producten met de 
Vlaamse overheid
Toetreding tot de opdrachtencentrale 
van de Vlaamse Gemeenschap voor de 
aankoop van diverse ICT-producten.

Aankoop 2 nadaraanhangwagens 
voor de technische dienst
De gemeenteraad van 20 november 
2014 stelde de lastvoorwaarden en de 
wijze van gunning vast. De geraam-
de kostprijs wordt nu verhoogd tot 
27.660,60 euro (inclusief btw).

Bibliotheek: aankoop boeken
Vaststelling van het bestek voor de pe-
riode van 1 april 2015 tot 31 december 
2016. De geraamde kostprijs bedraagt 
93.170 euro (inclusief btw). De opdracht 
wordt gegund bij onderhandelingspro-
cedure zonder bekendmaking.

Buitenschoolse kinderopvang: ver-
voer van en naar de opvang
Vaststelling van het bestek voor de 
schooljaren 2015 - 2016 en 2016 - 2017. 
De geraamde kostprijs bedraagt 72.600 
euro (inclusief btw). De opdracht wordt 
gegund bij onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking.

Aankoop van 2 machines voor ge-
richte onkruidbestrijding
Vaststelling van het bestek. De geraam-
de kostprijs bedraagt 37.510 euro (in-
clusief btw). De opdracht wordt gegund 
bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

UIT DE GEMEENTERAAD
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Zet pesticiden buitenspel!
Vanaf 1 januari 2015 mogen scholen, ziekenhuizen, 
kinderdagverblijven, zorginstellingen en openbare besturen 
geen pesticiden meer gebruiken voor het onderhoud van 
hun terreinen. Maar ook jij moet voortaan je voetpad proper 
houden zonder pesticiden. 

Waarom verstrengt de wetgeving? 

Pesticiden zijn chemische bestrijdingsmiddelen 
die je gezondheid kunnen schaden. Bij inademing, 
huidcontact of inname van grote hoeveelheden kunnen er 
vergiftigingsverschijnselen optreden. Langdurig contact 
met pesticiden kan onder meer aanleiding geven tot het 

ontwikkelen van kanker, hormonale stoornissen en het 
beschadigen van DNA.  

Pesticiden vormen bovendien een bedreiging voor het milieu, 
de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. 

Hoe pak je het aan?

Een goed ontwerp, goede aanleg en regelmatig onderhoud 
van je tuin, oprit en terras maken een pesticidenvrij beheer 
mogelijk.

• Tip 1: kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. 
 Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deel van) je 

tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook 
natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of 
slakken.

• Tip 2: verhard zo weinig mogelijk.
 Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin. 
• Tip 3: plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke 

plaatsen.
 Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om 

open bodem te vermijden.
• Tip 4: gebruik alternatieven.
 Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van 

organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.

Meer info
• Kom naar de voordracht rond pesticidenreductie tijdens de 

open milieuraad op donderdag 26 maart om 20 uur in de 
raadzaal in het gemeentehuis (in samenwerking met vzw 
Logo Dender).

• Bezoek onze vernieuwde kringlooptuin in het centrumpark 
achter Huize Moens. Meer info hierover vind je op pagina 16.  

• Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder voor praktische 
tips over het bestrijden van ongewenste dieren en planten, 
ziektes en plagen zonder pesticiden.

Ontdek de nieuwe regelgeving over 
duurzaam gebruik van pesticiden op 
www.vmm.be/zonderisgezonder

Om de volksgezondheid en het 
milieu te beschermen, wordt het 
gebruik van pesticiden op heel wat 
terreinen beperkt of verboden. 

Ben je terreinbeheerder? Informeer 
je tijdig over de regelgeving voor 
jouw terreinen.

Vochtige doekjes horen niet in het toilet!
Vochtig toiletpapier, doekjes om babybilletjes schoon te 
maken, vochtige make-upremoverdoekjes … belanden 
vaak in het toilet. De meeste vochtige doekjes zijn daar 
echter niet voor geschikt! De sterke vezelstructuur breekt 
nauwelijks af en kan verstopping in je toilet, afvoer en in 
de openbare riool veroorzaken. 

Deze doekjes richten ook regelmatig schade aan in 
de pompstations en zuiveringsinstallaties van Aquafin 
doordat ze proppen vormen en zo de pompen blokkeren. 
In dat geval lopen de schoonmaak- en herstellingskosten 
hoog op. Bovendien kan er, door het uitvallen van de 
pompen, lokaal wateroverlast optreden of ongezuiverd 
afvalwater terecht komen in het oppervlaktewater.

Lees dus steeds goed de verpakking of de doekjes 
doorspoelbaar zijn en bij twijfel: gooi ze in de vuilnisbak! 

En doorspoelbare toiletrolletjes?

Er bestaat toiletpapier waarvan je de lege rolletjes 
mag doorspoelen. De rolletjes breken even goed af als 
toiletpapier en veroorzaken dus geen verstoppingen. 
Deze doorspoelbare rolletjes bevatten wel chemische 
stoffen die het zuiveringssysteem zwaarder belasten. Let 
ook op dat jij of je kinderen zich niet vergissen met niet-
doorspoelbare rolletjes.
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Aanvraag

Jaarlijks geeft de gemeente een toelage voor een project in 
het kader van ontwikkelingssamenwerking. 

De ingediende projecten moeten leiden tot een verbetering 
van de situatie van de armste bevolkingsgroepen in niet-
Europese ontwikkelingslanden. De voorkeur gaat uit naar 
projecten, al dan niet gespreid over verschillende jaren, 
waar de nadruk ligt op werkgelegenheid, zelfwerkzaamheid, 
gezondheidszorg, landbouw, scholing en vorming van 
bepaalde doelgroepen. 

Het reglement en het aanvraagformulier vind je terug op  
www.lede.be (diensten – cultuur – 
ontwikkelingssamenwerking). Deze formulieren kan je ook 
krijgen bij de cultuurdienst. Je moet je aanvraag indienen voor 
dinsdag 30 juni. 

Verslag van een gekozen project: Lede solidair met 
partnerschapproject PC Zoete Nood Gods

De gemeente ondersteunde, op advies van Leego, het 
partnerschapproject van het Psychiatrisch Centrum Zoete 
Nood Gods met een toelage van 1.000 euro.

Dit centrum is al vele jaren via sensibilisatie, educatie en 
effectieve ondersteuning partner van het psychiatrisch centrum 
Caraes in Butare/Huye (Rwanda). 

Caraes Butare is één van de twee (!) psychiatrische centra 
in een land dat even groot is als België en ongeveer 
evenveel inwoners telt. De Rwandese bevolking is vreselijk 
getraumatiseerd door de genocide van 1994. Heel veel 
mensen dragen tot op de dag van vandaag de psychologische 
gevolgen van deze ramp. 

Het centrum stelt diagnoses, probeert via deskundige en 
geïnspireerde zorg de patiënten te stabiliseren en indien 
mogelijk te genezen. Naast dagelijkse ambulante consultaties 
verblijven ook heel wat patiënten in het centrum. De capaciteit 
van dit ziekenhuis werd echter te klein om tegemoet te komen 
aan de noden van de bevolking. 

Onder meer met de steun van PC Zoete Nood Gods en de 
gemeente Lede werden in eerste instantie de vrouwenafdeling, 
het sanitair, de afzonderingsruimten en faciliteiten voor de 
ambulante consultaties aangepakt. 

Voor volgende projecten (opdeling mannenafdeling, nieuwe 
verpleegpost, apotheekstock en administratief bureel) wordt 
op zaterdag 5 september een benefiet georganiseerd in het 
psychiatrisch centrum Zoete Nood Gods.

Meer info hierover bij via rik.de.coninck@fracarita.org.  

Projectsubsidie  
ontwikkelingssamenwerking
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Wil je met je buurt een feest organiseren? Dan kan je een 
feestcheque ter waarde van 125 euro aanvragen. Het 
aanvraagformulier vind je terug op de website of kan je 
afhalen bij de cultuurdienst. Op onze site kan je eveneens 
het reglement raadplegen, waarin onder meer staat aan 
welke voorwaarden je moet voldoen om een feestcheque te 
krijgen. 

Enkele tips om er een spetterend buurtfeest van te maken:

• Zoek een goed tijdstip.
 Vier een feestdag of doe mee met de Dag van de buren. Een 

buurtfeest hoeft niet altijd ’s avonds plaats te vinden, een 
buurtontbijt kan ook.

• Maak goede afspraken.
 Spreek met de buurt af wie wat meeneemt. Bespreek hoeveel 

iedereen meebrengt. 

• Denk ook aan de kinderen.
    Het is leuk om alle kinderen bij elkaar te zetten aan een 

aparte tafel. Zo kunnen ze met elkaar spelen en is het minder 
lawaaierig aan de andere tafel waar mensen gezellig willen 
praten. Zorg ook dat de kinderen iets te doen hebben.

• Nodig alle buren uit.
 Zorg dat niemand zich buitengesloten voelt. Kan iemand niet 

komen? Ga enkele dagen na het feestje een praatje slaan met 
de afwezigen. Zo blijven ook zij zich betrokken voelen.

• Nodig de nieuwe buren uit.
 Een buurtfeest is het uitgelezen moment om kennis te maken 

met de nieuwe buurt. Introduceer de nieuwe buren aan 
iedereen en zorg dat ze zich op hun gemak voelen.

• Maak foto’s en/of filmpjes.
 Zorg er voor dat iedereen de foto’s/filmpjes te zien krijgt: 

geef ze door, zet ze online … Foto’s en filmpjes zijn een leuk 
aandenken en geven stof om over te praten.

• Deel de lusten en de lasten.
 Maak duidelijke afspraken over opruimen en andere 

vervelende zaken. 

Feestcheque  
aanvragen voor  
je buurtfeest

Elfnovembergroep De Elfnovembergroep werkt aan de aanleg van een Gedachtenis-
tuin Vluchtelingen in Westouter om niet te vergeten dat veel men-
sen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn van vluch-
telingen. Op een palenwand in de tuin komen in de lente panelen 
waarop de vluchtroutes van tientallen families uit de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog, uit de zestiende eeuw en uit de actualiteit 
zullen geplaatst worden.  

Ben je in het bezit van de vluchtroute van jouw familie,  
dan mag je deze voor 1 mei bezorgen aan vzw Elfnovembergroep, 
Wijtschatestraat 2, 8956 Kemmel. Je kan ze ook mailen naar 
11nov.org@gmail.com.

De opening van onze gedachtenistuin vindt plaats op  
zaterdag 20 juni (Wereldvluchtelingendag). 

Meer info kan je vinden op www.11nov.org.
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Maart: internationale maand van 
dikkedarmkanker
Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker nam in 
Vlaanderen een goede start. Maar liefst 48,7% van de 
mannen en vrouwen die in 2013 een brief met afnameset 
ontvingen, hebben een staal van hun stoelgang 
opgestuurd naar het labo. Bijna achthonderd Ledenaars 
ontvingen een uitnodiging,  
51,7 % van hen nam deel. Ook de cijfers voor 2014 gaan 
de goede richting uit. 

Het Centrum voor Kankeropsporing en de Vlaamse 
overheid zijn tevreden over de resultaten. Toch streven zij 
naar een deelname van 60% tegen 2020. 

Met dit bevolkingsonderzoek kan men dikkedarmkanker 
en voorstadia ervan, namelijk de aanwezigheid van 
poliepen, opsporen via een stoelgangtest. Door 
poliepen te behandelen, kan men de kans verminderen 
om dikkedarmkanker te krijgen. De behandeling van 
dikkedarmkanker in een vroeg stadium verhoogt sterk de 
kans op genezing. 

Daarom willen we als Gezonde Gemeente tijdens 
deze internationale maand van dikkedarmkanker het 
bevolkingsonderzoek extra in de verf zetten. Als we 
willen streven naar 60% deelname is er ook binnen onze 
gemeente nog wat werk voor de boeg.

Tot en met 74 jaar herhaal je dit onderzoek best om 
de twee jaar. In 2015 worden de personen met pare 
leeftijden van 56  tot en met 74 jaar  uitgenodigd. Zij 
krijgen met de post een gratis afnameset om thuis 
een staal van de stoelgang te nemen en op te sturen 
naar het labo. Daar wordt de hoeveelheid bloed in de 
stoelgang gemeten. Binnen de twee weken ontvangt 
de deelnemer en de (huis)arts het resultaat. Als alles in 
orde is, ontvangt de deelnemer na twee jaar  een nieuwe 
afnameset. Dit loopt zo verder tot en met het jaar waarin 
hij/zij 74 wordt. Bij een te grote hoeveelheid bloed in 
de stoelgang, is een kijkonderzoek van de dikke darm 
(coloscopie) nodig.

Speelplein Krawietel
Dit jaar gaat de speelpleinwerking door van woensdag 1 juli tot en met dinsdag  
25 augustus. Ieder kind dat 4 jaar is op 1 januari 2015 en nog geen 15 jaar is, is welkom.  

In mei ontvang je een brochure met meer info via de school van je kind (in Lede). 
Je inlichtingenformulier indienen kan vanaf eind mei. 
Badges kan je kopen op volgende data: 
• in mei en juni: elke donderdagavond van 16 tot 19 uur;
• zaterdag 23 mei: van 9.30 tot 11.30 uur;
• woensdag 27 mei: van 14 tot 16 uur;
• woensdag 17 juni: van 14 tot 16 uur.

Voor meer informatie, surf naar www.bevolkingsonderzoek.be,  
e-mail naar kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het 
Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 (tussen 9 en 12 
uur en 13 en 16 uur).

Heb je persoonlijke vragen, neem dan contact op met je huisarts.



9

Bericht aan de handelaars van Lede
Fietspromotiecampagne Met Belgerinkel naar de winkel
Op zaterdag 25 april start Bond Beter Leefmilieu in 
samenwerking met Gezinsbond en UNIZO opnieuw de 
campagne Met Belgerinkel naar de winkel. De actie loopt tot 
zaterdag 30 mei. Ook onze gemeente zal deze campagne 
voor de twaalfde keer steunen.

Nieuw spaarsysteem
Het spaarsysteem werd na de vernieuwing in 2014 verder 
aangepast om het de klanten nog gemakkelijker te maken. 
Klanten die te voet of met de fiets winkelen, beloon je met 
een Belgerinkelsticker met unieke code. De klant registreert 
deze code tussen 25 april en 31 mei op www.belgerinkel.
be en ziet de volgende dag al of hij/zij een Belgerinkelprijs 
gewonnen heeft. 

Klanten die het moeilijk hebben om via internet te registreren, 
kunnen de stickers op een spaarkaart kleven en deponeren in 
de spaardozen in het gemeentehuis en de bibliotheken. 

Alle klanten, of ze zich nu registreren via internet of via 
spaardozen, maken bovendien kans op extra prijzen die 
voorzien zijn door het gemeentebestuur. 

Inschrijven
Na je inschrijving ontvang je een actiepakket (de bijdrage 
in onkosten voor het promotiemateriaal wordt volledig 
gedragen door het gemeentebestuur). Dit pakket omvat 
Belgerinkelstickers voor de klanten en een raamaffiche die 
kenbaar maakt dat je deelneemt aan de campagne. Je krijgt 
ook een overzicht van alle deelnemende handelaars uit Lede. 

Wil je aan deze campagne deelnemen, schrijf je dan in 
via www.belgerinkel.be/handelaars of bezorg ons het 
inschrijvingsformulier dat je terugvindt op www.lede.be. 
Inschrijven kan tot dinsdag 31 maart. Voor meer informatie 
kan je terecht bij de diensten verkeer of milieu en landbouw. 
Je kan ook surfen naar www.belgerinkel.be.  

Wij hopen op een enthousiaste deelname!

Geslaagde opening en verhuis voor WZC Markizaat

Onder ruime belangstelling opende 
woonzorgcentrum Markizaat eind  
januari de deuren. 

De officiële opening vond plaats op 
vrijdag 23 januari. In aanwezigheid van 
het college, de OCMW- en gemeente-
raadsleden, het voltallige OCMW-per-
soneel en andere genodigden werd 
het gebouw officieel ingehuldigd. 
Deze inhuldiging werd vooraf gegaan 

door speeches van de OCMW-voor-
zitter, burgemeester en OCMW-secre-
taris.

Op zondag 25 januari zette het Marki-
zaat haar deuren open voor alle Lede-
naars. Maar liefst 1.500 geïnteresseer-
den kwamen een kijkje nemen! 

Op woensdag 28 januari volgde de 
eigenlijke verhuis van de bewoners. 

Het OCMW kon rekenen op de hel-
pende handen van het personeel, 
de vaste vrijwilligers, het Rode Kruis, 
de gemeentediensten en een aantal 
spontane vrijwilligers. Hierdoor liep de 
verhuis heel vlot waardoor de tachtig 
bewoners van Villa Letha al om 11 uur 
hun intrek hadden genomen in het 
nieuwe gebouw. 

In de loop van februari namen de eer-
ste nieuwe bewoners hun intrek in het 
nieuwe WZC. 

Wij hopen dat onze nieuwe en huidige 
bewoners zich snel thuis zullen voelen!

Bijkomende info over WZC Markizaat 
kan je terugvinden op www.ocmw.
lede.be.
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Gebruik gemeentelijke 
sportinfrastructuur  
seizoen 2015 - 2016
De sportdienst zal dit voorjaar een voorstel omtrent het 
gebruik van de sportinfrastructuur uitwerken.

Personen, verenigingen en instellingen die voor de periode 
augustus 2015 tot juni 2016 willen gebruik maken van de 
sportinfrastructuur in gemeentelijk beheer, kunnen in de 
sporthal terecht voor een aanvraagformulier en bijkomende 
informatie. Het aanvraagformulier kan je ook downloaden. Je 
kan je aanvraag tot en met vrijdag 24 april binnenbrengen.

Algemene vergadering 
sportraad
De sportraad organiseert op maandag 30 maart om 
19.30 uur een algemene vergadering in De Bron.

Volgende punten staan op de agenda:
• toetreding nieuwe leden;
• uitsluiting en ontslag leden;
• activiteitenverslag, financieel verslag en adviezen 

2014;
• programma en begroting 2015;
• varia en rondvraag.

Na de vergadering is er een receptie.

Sportgala
Op vrijdag 6 februari organiseerde de sportdienst in samenwerking met de sportraad het Sportgala in GC De 
Volkskring. De laureaten en de kampioenen van het voorbije sportjaar werden gehuldigd.

De winnaars
• Sportlaureaat: An Vannieuwenhuyse (bobslee)
• Jeugdlaureaat: Bram De Corte (taekwondo)
• Sportploeg van het jaar: KVC Jong Lede - 1ste elfstal (voetbal)
• Verdienstelijke Ledenaar: Els Verhoeven (rolstoeltennis)
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De lokale politie tijdens het BK Veldrijden
Een blik achter de schermen

Tijdelijke  
verkeershinder  
door manifestaties
11 maart, wielerwedstrijd Wanzele 
Aankomst: Watermolenstraat.

14 maart, doortocht Oordegem 
Wielerwedstrijd Wetteren.

15 maart, wielerwedstrijd Oordegem 
Aankomst: Oordegemdorp.

Roger De Decker & Adrienne Buyle 
Lede, 4 februari 1955

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen, bracht hulde 
aan ondervermeld echtpaar en bood hen, samen met 
hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Jubilea

Een boeiende uitdaging voor de politie: de politionele inzet 
tijdens het BK Veldrijden 2015.  De politiezone Erpe-Mere/
Lede zou zijn beste beentje moeten voorzetten. Ruim een jaar 
op voorhand werd met de voorbereiding begonnen.

Een werkgroep van specialisten
Na de Steenbergcross vond eind september 2014 binnen de 
gemeentelijke veiligheidscel een evaluatievergadering plaats. 
Voor het BK moesten een aantal zaken bijgesteld worden. Er 
werd dan ook grondig nagedacht over de inzet van het aantal 
manschappen, voertuigen, speciale middelen ... 

Countdown
Het nieuwe jaar begon meteen in hoog tempo: briefings aan 
eigen medewerkers, stewards en federale politiecollega’s 
volgden elkaar snel op. Twee dagen voor het BK werd 
een multidisciplinaire commandopost ingericht in het 
gemeentehuis van Erpe-Mere. In dit lokaal zouden de 
verantwoordelijken het hele evenement coördineren onder 
leiding van de korpschef van de lokale politie. Op hetzelfde 
moment werd een afzonderlijke politiecommandopost 
ingericht in het Brandweerhuis op het industrieterrein, van 
waaruit de politiemedewerkers voortdurend zouden worden 
aangestuurd.

Het moment van de waarheid
Zondag 11 januari: de eerste politieploegen kregen hun 
briefing om 6 uur. De korpschef, directeur van de gehele 
operatie, was eveneens aanwezig. Rond 7.15 uur stonden alle 
politieploegen op post, klaar om de grote instroom van het 
verkeer op te vangen. 
In de loop van de voormiddag kwam er bijkomende 
versterking van de cavalerie.

Vanaf 10 uur cirkelde een politiehelikopter boven het 
Steenbergdomein.
De politie in burgerkledij bood zich tegen het middaguur aan 
voor hun briefing. Nadien mengden ze zich op het terrein 
tussen het publiek, meldden ze onregelmatigheden en traden 
ze op wanneer nodig. Tenslotte arriveerde rond 12.30 uur 
nog bijkomende hulp: een peloton ordehandhavers, speciaal 
uitgerust voor het geval het toch ergens zou mislopen.

Stilte voor de storm?
Dan sloop een moment van rust in de politierangen: 
wachten op de start van de eliterenners om 15 uur. De 
radioberichtgeving over de politieradio’s ging in ‘slaapmodus’. 
Niet voor lang, want kort na de podiumceremonie was het 
opnieuw alle hens aan dek: twintigduizend bezoekers moesten 
veilig het terrein verlaten. Om 20 uur keerde de rust terug. 
Om 20.30 uur uitte de korpschef een woord van dank aan de 
talloze medewerkers. 

Het volledige artikel én foto’s kan je terugvinden op www.
lokalepolitie.be/5441.



Met wie woon je hier?
Annick: Ik woon hier met mijn man Filip en onze dochter  
Célien.

Wat zijn je hobby’s? 
Annick: Ik hou van creatieve activiteiten, vooral van bloem-
schikken, schilderen en decoreren.

Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Annick: Ja, ik woon heel graag in Lede. Het is hier enorm rus-
tig en je kan er nog volop genieten van de natuur.

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Annick: De natuur in het algemeen. Je kan in de wijde omge-
ving mooie  wandelingen maken.

Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke? 
Annick: Ik ben lid van de middenstandsraad.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede? 
Annick: Wij gaan heel graag naar ’t Lavendelke en De Mirabel. 
Ook gaan we graag iets drinken in Hoop in de toekomst.

Heb je een anekdote over onze gemeente?
Annick: Op de zomerkermis in Oordegem is het altijd een gek-
ke boel. Daarover kan je als inwoner vele anekdotes vertellen. 
Te veel om op te noemen dus!

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opge-
vallen? Vind je die positief? 
Annick: Het verkeer dat steeds drukker wordt, al is dit zeker 
niet alleen voor onze gemeente van toepassing.

Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Annick: Ik zou de nodige investeringen doen om slechte stra-
ten te vernieuwen. 

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Annick: Dat we gezond blijven, nog lang mogen leven en nog 
lang in Lede kunnen blijven wonen.
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Huisnummer 10
Deze maand strijken we neer 
in de Kapelleweg.

Groep Categorie Behaalde 
plaats

LKV Just Niet A 1

LKV De Kontenbonkers A 2

SCFV Goedemor A 3

LKV D’Engelen B 1

LKV Special B 2

LKV Oetsjewaaa B 3

LKV De Plekkers B 4

LKV Veur de Leut B 5

LKV De Slekketisjen C 1

LKV De Potters C 2

LKV Grat Af C 3

LKV Foert C 4

LKV De Maloten C 5
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Paashaas  
op de markt
Op dinsdag 7 april brengt de paas-
haas een bezoek aan de markt en 
deelt gratis paaseitjes uit aan alle 
kinderen. 

Ben je jonger dan 12 jaar, dan kan je 
een extra prijs in de wacht slepen als 
je een mooie tekening maakt. Je kan 
deze in de kist die voor het gemeen-
tehuis zal staan, deponeren. Noteer 
er je naam, adres, telefoonnummer 
en leeftijd op.

Om 11 uur trekt de paashaas in de 
raadzaal van het gemeentehuis twin-
tig winnaars uit de binnengebrachte 
werkjes. Wees er zeker bij want je 
kan enkel je prijs ontvangen als je 
aanwezig bent. 

Tot dan! 

Leraarsconcert
Dat de leerkrachten van de 
academie steeds het goede 
voorbeeld moeten geven, 
daar zijn we van overtuigd! 
Daarom houden we op 
vrijdag 27 maart om 19.30 
uur een leraarsconcert met 
een gevarieerd programma 
in GC De Volkskring. 

De toegang is gratis.

Het Diner – Herman Koch
Leeskring Leorim
Op donderdag 26 maart om 20 uur komt Lees-
kring Leorim samen in de bibliotheek om Het 
Diner van Herman Koch te bespreken. Dorien 
Haazen van vzw Leesweb begeleidt de leeskring. 

Wie interesse heeft, kan aan de balie het lees-
kringboek ontlenen. Je bent natuurlijk ook wel-
kom zonder het boek gelezen te hebben. 

Deze activiteit gaat door in samenwerking met 
BibArt en Davidsfonds Lede en Oordegem.

Op zondag 14 juni strijkt onze 
Camping Cultuurkaravaan neer in 
Papegem!  

Net als vorig jaar in Smetlede zal 
je er kunnen genieten van circus, 
muziek, theater en zoveel meer. 

Om dit project van de bibliotheek, 
jeugd- en cultuurdienst te laten 

slagen, hopen wij op medewerking 
van Papegemse verenigingen 
en enthousiaste vrijwilligers. 
Woensdag 18 maart om 20 uur 
organiseren wij een infomoment 
in ’t Zaaltje (Papegemstraat 43).  
Iedereen die graag meer wil weten 
of wil meewerken, is welkom! 

Camping Cultuur in Papegem

in Lede
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Buitenspeeldag
Het mooie weer komt er aan: we kunnen dus opnieuw 
buiten spelen! 

Op woensdag 1 april van 14 tot 17 uur is het weer 
Buitenspeeldag! Er is geen toezicht,  maar mama’s, 
papa’s, oma’s of opa’s mogen gerust meespelen, een 
boek lezen, een babbeltje slaan,  picknicken … 

De sport- en jeugddienst heten je welkom op het 
speelplein in Wanzele of aan de sporthal in Lede. Doe 
je speelkledij aan en vergeet indien nodig je regenjas, 
zonnecrème of petje niet.

Deelnemen is gratis en je hoeft je niet in te schrijven. 
Spreek snel af met je vriendjes en vriendinnetjes en 
zorg dat je in topvorm bent op 1 april. Tot dan!

Padvinders gezocht 
Inventariseren van trage wegen
Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in 
een nieuwe wijk ...: trage wegen vind je overal. 
Ze zijn bedoeld voor traag, niet-gemotoriseerd 
verkeer. Fietsers en wandelaars, landbouwers en 
natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Maar 
veel trage wegen zijn verdwenen of in onbruik 
geraakt door slecht onderhoud of door de aanleg van 
nieuwe verkavelingen of industrieterreinen. Sommige 
wegen werden samen met een akker omgeploegd, 
andere zijn afgesloten door aanpalende eigenaars. 
Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage 
wegen is veiliger én leuker. 

Daarom verdient het tragewegennetwerk in onze 
gemeente meer aandacht. Daar maakt Lede in 
samenwerking met Trage Wegen vzw werk van.

Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? 
Welke trage wegen zijn nog toegankelijk? Waar zijn 
er knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk 
van de woonkernen naar de lokale buurtschool? Deze 
vragen kunnen we maar beantwoorden nadat we 
de trage wegen in onze gemeente in kaart hebben 
gebracht. Dat is een enorme onderneming waarvoor 
wij graag een beroep doen op de streekkennis en het 
enthousiasme van onze bevolking. 

Kom naar de vormingsavond Inventariseren van 
trage wegen op donderdag 4 juni om 19.30 uur 
in OC Oordegem. Daar maken we je wegwijs hoe 
je mee op pad kan om de trage wegen in de buurt 
te (her)ontdekken en te inventariseren. Gelieve je 
aanwezigheid te bevestigen bij de dienst verkeer.

Verhalenwandeling Smetlede
Naar aanleiding van Wereldverteldag verandert 
Smetlede op zaterdag 21 maart in een verhalendorp. 
Smetledenaars vertellen op vijf locaties een verhaal 
rond het thema Wensen. We starten om 19.30 uur in  
de kantine van F.C. Smetlede. 

Kaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheken. Jongeren 
betalen in voorverkoop 3 euro en aan de kassa 5 euro. 
Inkom voor volwassenen is 6 euro in voorverkoop en  
8 euro aan de kassa. In deze prijs zijn ook drie drankjes 
inbegrepen.

Sportelen@C 50+ 
Op vrijdag 8 mei voorzien we zon, zee, zand en een 
flinke dosis sport in Knokke! We vertrekken om 8 uur met 
de bus aan de sporthal. In de voormiddag staat er een 
wandeling gepland en in de namiddag is er keuze tussen 
een sportinstuif of een fotozoektocht. Rond 18.30 uur 
rijden we terug naar Lede.

Inschrijven kan van 
donderdag 19 maart tot 
en met vrijdag 17 april. 
Kom snel langs en schrijf je 
in voor onze bus vol zit!



15

Badmintoninstuif 50+
Donderdag 16 april is een topdag voor iedere 
50-plusser die van badminton houdt. De sportdienst 
organiseert een badmintoninstuif voor zowel de niet-
geoefende als de geoefende badmintonner. 

Je kan sporten tussen 13.30 en 17.00 uur. Hoe minder 
geoefend je bent, hoe meer je van de initiatie zal kunnen 
genieten. Zoek je echter het competitie-element op, dan 
zal het aangepast tornooi een uitdaging zijn.

Vanaf maandag 16 maart kan je je inschrijven. 
Bij je inschrijving vermeld je tot welke van de drie 
niveaugroepen je behoort. 

Begeleid lopen 

Wie vanaf 16 april wil joggen, kan op dinsdag- en 
donderdagavond terecht op het sportcomplex De 
Ommegang. Onder leiding van een gekwalificeerde 
begeleider streven we ernaar om in tien weken 
je conditie zo op te bouwen dat het hoogtepunt, 
vijf km aanhoudend lopen, in juni bereikt wordt. 
We oefenen drie keer per week, twee keer onder 
begeleiding en een keer op eigen initiatief.

Inschrijven kan vanaf maandag 16 maart. Ook op 
de startdag kan je je nog inschrijven. Je mutualiteit 
betaalt bovendien een deel van je inschrijvingsgeld 
terug. Meer nieuws over het onderhouden van de 
opgebouwde conditie en het  verder ontwikkelen 
ervan is voorzien voor juni.

Gezamenlijke tanksanering
Heel wat mensen zijn voor de verwarming van hun 
woning overgeschakeld van stookolie naar aardgas. 
Oude, ongebruikte stookolietanks kunnen doorroesten 
waarna olieresten in de bodem terecht komen. Om dit te 
voorkomen, is het belangrijk om de ongebruikte tanks te 
reinigen en te verwijderen of op te vullen.

Om de kosten van de buitengebruikstelling te drukken, 
organiseert het gemeentebestuur een gezamelijke 

tanksanering. Na een eerste oproep toonden al 
drieënzestig gezinnen hun interesse voor dit project. 
Verschillende erkende saneringsdeskundigen werden 
door het gemeentebestuur aangeschreven en op basis 
van de binnengekomen offertes selecteerden we de 
saneringsdeskundige met de beste prijzen. 

Infoavond
Op donderdag 2 april om 19.30 uur wordt de praktische 
kant van de sanering toegelicht door saneringsdeskundige 
Geert Aerts in GC De Volkskring. De infoavond is er voor 
alle inwoners, ook als je vooraf je interesse niet doorgaf 
aan het gemeentebestuur. Na deze infoavond beslis je of 
je effectief deelneemt aan de gezamenlijke tanksanering. 

Bijkomende inschrijvingen
Er worden bijkomende inschrijvingen aan dezelfde 
voorwaarden genoteerd tot en met vrijdag 15 mei. 
Hiervoor schrijf je je in na de infoavond, bij de dienst 
milieu of via milieu@lede.com. Het inschrijvingsformulier 
vind je op www.lede.be. 



Kringlooptuin zit in een nieuw kleedje!
Feestelijke opening op zaterdag 18 april 

Er werd de voorbije maanden hard 
gewerkt in het achterste hoekje van het 
centrumpark: het compostdemopark 
kreeg een grondige opfrisbeurt. Het 
resultaat is een prachtige kringlooptuin. 

Naast composteren leer je er ook  
andere kringlooptechnieken kennen.

Bij kringlooptuinieren wordt tuinafval 
beperkt en de weinige tuinresten die 
de tuin toch produceert, worden zoveel 
mogelijk opnieuw in de tuin verwerkt. 

Je vindt in de tuin verschillende bo-
dembedekkers en vaste planten, 
vlecht- en snipperwanden, een wiglo, 
insectenhotelletjes ... 

Je kan hier genoeg inspiratie opdoen 
voor de inrichting van je eigen tuin 
zonder dat je hem drastisch moet 
herinrichten.

Op zaterdag 18 april om 14 uur wordt 
de kringlooptuin feestelijk geopend. 
Tussen 14 en 18 uur kan je doorlopend 
de tuin bezoeken. De Leedse kring-
loopkrachten leiden je graag rond en 
vertellen je alles over de gebruikte 
kringlooptechnieken. Je kan ook 
snuis teren op onze ‘groene’ markt en 
genieten van een  Fairtradehapje en 
- drankje.

Groene markt  
Op 18 april toveren we ook het gras-
plein naast de kringlooptuin om in een 
gezellige ‘groene’ markt. Je kan er ken-
nis maken met verschillende producten 
en verenigingen met een ecologisch 
kantje:

• Boerderij De Loods: verkoop van 
kruiden- en groenteplantjes

 De Boerderij is een project van De 
Loods en biedt werk aan mensen met 
verminderde kansen. In De Loods 
werken honderdtwintig mensen, 
waarvan veertig in De Boerderij. 
In dit erkend bio-tuinbouwbedrijf 
worden groenten en fruit gekweekt. 
Deze worden, net als andere lokale 
producten, verkocht in de winkel van 
De Loods.  

 www.swpdeloods.org –  
Kerrebroekstraat 145, Aalst

• JNM: workshop wiglo bouwen
 De Jeugdbond voor Natuur en Milieu 

is een jeugdbeweging voor iedereen 
van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt 
in de natuur en zijn schouders niet 
ophaalt voor het milieu.  
Bouw samen met JNM een wilgen-
hut in het centrumpark naast de 
speeltuin. Iedereen kan een handje 
toesteken. 

 www.jnm.be 

• Logo Dender vzw: infostand pesti-
cidengebruik en houtafvalverbran-
ding in de tuin

 Logo Dender is een neutrale net-
werkorganisatie die meewerkt aan 
de realisatie van de Vlaamse gezond-
heidsdoelstellingen en het thema 
Gezondheid en milieu. 

 www.logodender.be

• Natuurpunt: infostand eetbare na-
tuur in de siertuin

 Natuurpunt komt als vereniging op 
voor natuur en biodiversiteit  in onze 
omgeving. In de natuur vinden we 
struiken en bomen die prachtig bloei-
en en een rijke bron van nectar en 
stuifmeel zijn voor onze bijtjes. Bo-
vendien  dragen ze lekkere bessen. 
Natuurpunt geeft tips en informatie 
over eetbare natuur die ook in jouw 
siertuin een plekje kan vinden. 

 www.natuurpunt.be

• Oxfam Wereldwinkel: verkoop van 
Fairtradeproducten

 Voor kwaliteitsproducten van eerlijke 
handel moet je in de Oxfam Wereld-
winkel zijn. Deze producten komen 
van vakmensen die hun werk gron-
dig, in goede omstandigheden en 
met liefde doen. Zo bewijst Oxfam 
dat eerlijke en duurzame handel mo-
gelijk is, zonder dat je je manier van 
leven hoeft aan te passen. 

 www.oxfamwereldwinkels.be – Hoog-
straat 7, Lede

• Velt: verkoop van boeken rond 
ecologisch leven en tuinieren

 Bij de Vereniging voor Ecologisch Le-
ven en Tuinieren staat gezond leven 
op het ritme van de seizoenen en 
met respect voor de natuur centraal. 
Velt organiseert voordrachten en 
infoavonden over ecologisch leven 
en tuinieren. Bovendien bevatten het 
ledenblad Seizoenen en de boeken 
van Velt een schat aan informatie: 
van tuinplezier tot keukengenot! 

 www.velt.be - www.veltwichelen.be

• Volkstuin Lede:  
demo zaaiblokjes maken

 Volkstuin Lede is een vereniging van 
mensen met een hart voor de tuin. 

 De vereniging bevordert en onder-
steunt het tuinieren in de moestuin, 
kruidentuin, fruittuin en  siertuin. Dit 
gebeurt via vergaderingen, voor-
drachten en andere tuingebonden 
activiteiten. 

 In het lidmaatschap zit ook het abon-
nement op het maandblad Tuinhier 
waarin je een schat aan informatie 
vindt over alle aspecten van het tui-
nieren.

 www.tuinhier.be

Heb je onze magneten  
al gespot?

Ga op zoek 
naar de kring-
loopmagneten! 
Verzamel vóór 
vrijdag 17 april 
vijf magneten en 
ruil ze in het ge-

meentehuis om voor 5 UiTPASpunten 
en een tombolalotje. Dit lotje deponeer 
je tijdens de opening van de kringloop-
tuin in de spaardoos en wie weet ga jij 
aan de haal met onze hoofdprijs!  

Kringloopdemo’s
Kan je er op 18 april niet bij zijn? De 
Leedse kringloopkrachten leiden je 
ook graag op andere dagen rond in de 
kringlooptuin. Je vindt de data van de 
kringloopdemo’s terug in je afvalkalen-
der.

16
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Sportrugzak
Vanaf donderdag 26 maart om 18 uur kan je voor  
25 UiTPASpunten een sportrugzak ontvangen. Dit 
nieuwe omruilvoordeel is tijdelijk beschikbaar zolang 
de voorraad strekt. Kom met je UiTPAS naar de sport-
dienst (in de sporthal) en vraag naar de sportrugzak. 
Per adres kan er 1 sportzak afgehaald worden.  
Zorg dat je er snel bij bent want op is op!

Relaxerende massage
Een massage is een goede manier om je energie weer 
te doen stromen. Je voelt je beter en ziet er beter uit. 
Verwen jezelf als je last hebt van stress, onrust of slape-
loosheid of als je gewoon eens heerlijk wil ontspannen 
en genieten. 

In ruil voor 15 UiTPASpunten betaal je slechts  
35 euro in plaats van 70 euro voor een lichaams-
massage van 60 minuten.

Dit voordeel is geldig tot 30 april.

Meer info via Centrum in Balans vzw, 053 57 03 60, 
0497 89 96 70 of www.centrum-inbalans.be.

Gekke kapsels     
Workshop 
Gezinsbond Lede organiseert op zaterdag 25 april een 
workshop Gekke kapsels. Deze cursus is bedoeld voor 
studenten onderwijs, onderwijzend personeel, babysit-
ters, animatoren en al wie graag creatief bezig is (attest 
mogelijk). 

De cursus gaat door in De Bron en start om 14 uur. Wij 
zorgen voor het materiaal: fijne metaaldraadjes,  kleuri-
ge kraaltjes, verf, pluimpjes, crêpepapier, kleurige staaf-
jes, diademen, haarbandjes, bloemen, gel, haarlak … 

Deelnemen kost 8 euro. Inschrijven op 0473 29 38 72 is 
nodig.

In ruil voor 10 UiTPASpunten krijg je een korting van 
2,5 euro.

Meer info vind je op www.gezinsbondlede.be.

Smullen in JH Leeuwerik
Van 15 maart tot 26 april kan je tijdens de filmnamid-
dagen en de workshops voor kids, 5 UiTPASpunten om-
ruilen voor een pakje chips naar keuze.

Tekenfilmfestival op woensdag 8 april: in ruil voor  
5 UiTPASpunten krijg je een lekkere zak popcorn.

Smullen in JH Leeuwerik
Op het kickertornooi van vrijdag 17 april ruil je  
10 UiTPASpunten om voor een overheerlijke hotdog.

Tijdens de avondinstuif van vrijdag 27 maart,  
10 april en 24 april, kan je 10 UiTPASpunten inruilen  
voor een curryworst met ketchup.

UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER

25 UiTPAS
PUNTEN

10 UiTPAS
PUNTEN

5 UiTPAS
PUNTEN

10 UiTPAS
PUNTEN

15 UiTPAS
PUNTEN
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Centrum in Balans 
organiseert volgende workshops: 
• zwangerschapsyoga   

dinsdag van 9 tot 10.15 uur  
• mandala tekenen  

dinsdag van 20 tot 21.30 uur  
• postnatale mama- en baby-yoga  

dinsdag van 10.30 tot 11.45 uur OF  
donderdag van 19 tot 20.15 uur  

• meditatie voor beginners  
woensdag van 19 tot 20.15  uur

• meditatie voor gevorderden 
woensdag van 20.30 tot 21.45 uur  

• teken je sterk 
woensdag van 17.30 tot 18.30 uur  

• kinderyoga   
woensdag van 16 tot 17 uur  

• yoga   
woensdag van 9 tot 10.15 uur  

• Shantala-babymassage  
donderdag van 19 tot 20.15 uur  

• yoga met je kleuter (4 - 6 jaar) 
zondag van 10.30 tot 11.15 uur  

Aanmelden is verplicht.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2

Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70, info@
centrum-inbalans.be,  
www.centrum-inbalans.be 

Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of 
Postbus 1, 9340 Lede. Permanentie groep: 
0470 26 90 22.

Kaartnamiddag
elke eerste donderdag van de maand
De Wijmenier, Ledezijdestraat  74
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be, 
www.dewijmenier.be

Computercursus voor senioren 
3, 5, 10, 17, 19, 24 en 26 maart, telkens 
van 9 tot 12 of van 13.30 tot 16.30 uur 
Inschrijven verplicht.  
45 euro
Cultuurdienst en bibliotheek - De Bron

Film: Mr. Peabody & Sherman 
woensdag 11 maart om 14.30 uur 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Concert: Jef Neve Solo 
donderdag 12 maart van 20 tot 23 uur 
18 euro (> 65 jaar of < 26 jaar: 15 euro). 
Ook voor UiTPAS aan kansentarief.
Cultuurdienst - GC De Volkskring

Workshop: Koken met kids 
zaterdag 14 en 21 maart,  

telkens van 14 tot 17 uur 
Schort en restdoosje meebrengen! 
Inschrijven op de jeugddienst of via mail.
Jeugddienst
Knutselatelier

Ontmoetingsmoment   
Welzijnsschakel Lede
zaterdag 14 maart van 13.30 tot 16 uur 
Rode Kruis, Katstraat  14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Tweedehandsbeurs 
zaterdag 14 maart van 14 tot 16 uur 
Gezinsbond Oordegem
Zaal St. Martinus, Grote Steenweg  145b
Info: k.schollaert@telenet.be

Wielerwedstrijd
zondag 15 maart
Categorie nieuwelingen. Start: 15 uur, 
Oordegemdorp.
Sport en Nering 

Zwerfvuilactie 
zondag 15 maart van 13 tot 18 uur
Inschrijven kan per brief, op 053 60 68 25 
of via milieu@lede.be.
Milieudienst 
Centrumpark aan Huize Moens

Sint-Jozefbedevaart en cultuurbele-
ving
woensdag 18 maart van 15 tot 19 uur 
Markant Lede
Markt
Info: marie.samson@telenet.be,  
www.markantvzw.be/lede

Infomoment: Camping Cultuur
woensdag 18 maart 
Zie pagina 13.

Toneelvoorstelling: Slippers 
donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 
maart, telkens om 20 uur 
8 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
GC De Volkskring
Info: reservatie@vidlede.be, www.vidlede.be

Workshops en vormingssessies in 
aquarel
donderdag 19 maart en 16 april, telkens 
van 19 tot 22 uur 
4 euro per les.
De Bron
Info: spresiaux@hotmail.com, sites.google.
com/site/experimenteleartledenaar

Wijndegustatie: Californië
donderdag 19 maart van 20 tot 23 uur 
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving 
via info@commanderijmolenberg.be (30 
euro).

Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Workshop: Oorbellen, zo gemaakt!
donderdag 19 maart van 19 tot 22 uur 
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

Wijnproefavond 
vrijdag 20 maart van 19.30 tot 22 uur
Femma Lede
Info: geertrui.vdv@hotmail.com

Fuif Chiro Papegem
vrijdag 20 maart vanaf 21 uur 
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36

Inhuldiging geboorteboom 
zaterdag 21 maart om 10.30 uur 
Park van Mesen
Info: 053 60 68 00 -  www.gezinsbondlede.be

Katastage karate
zaterdag 21 en zondag 22 maart, telkens 
van 9 tot 17 uur 
Taisho Karateclub Lede
Sportcomplex De Ommegang
Info: www.taisho-lede.be

29ste eetfestijn
zaterdag 21 en zondag 22 maart  
VZW De Nieuwe Melckenbeeckvrienden
De Bron
Info: rutger.goeman@telenet.be

Verhalenwandeling Smetlede 
zaterdag 21 maart  
Zie pagina 14.

Workshop: elektrisch fietsen
zondag 22 maart om 9.30 uur 
Leden: 2 euro, niet-leden: 4 euro.
Pasar Lede
OC Wanzele
Info: 053 70 26 12, pasar.lede@skynet.be, 
www.pasar.be/lede

Lezing: Nacht van de geschiedenis - 
De landbouw in Vlaanderen
dinsdag 24 maart om 20 uur 
Inschrijven op 053 80 52 09.
gratis
Davidsfonds Lede i.s.m. Landelijke Gilde 
Lede
De Bron
Info: www.davidsfonds.be

Workshop voor kids: Pasen 
woensdag 25 maart van 14.30 tot 16.30 
uur 
8 euro

Lede Agenda
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JH Leeuwerik
Info: 0473 29 38 72, www.gezinsbondlede.
be, www.jeugdhuisleeuwerik.be

Workshop bloemschikken:  
Groene kriebels 3 
woensdag 25 maart om 20 uur 
30 euro (materiaal inbegrepen).
Gezinsbond Lede
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be, www.
jeugdhuisleeuwerik.be

Infoavond: zet pesticiden buitenspel!
donderdag 26 maart om 20 uur 
Zie pagina 5.

Leeskring Leorim:  
Het Diner (Herman Koch) 
donderdag 26 maart om 20 uur 
Zie pagina 13.

Infosessie: Dementie, als je niet meer 
weet dat je vergeet
donderdag 26 maart van 14 tot 16 uur 
CM Midden Vlaanderen thuiszorgcentrum
CM, Kerkevijverstraat 15
Info: thuiszorgcentrum.mvl@cm.be

Leraarsconcert
vrijdag 27 maart
Zie pagina 13.

Kaarting - belotten
zaterdag 28 maart om 20 uur 
KWB Papegem
 ‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Lezing: Mijn leven op stelten door 
Krista Bracke 
maandag 30 maart van 14 tot 19 uur
Markant Lede
Info: marie.samson@telenet.be, www.
markantvzw.be/lede

Algemene vergadering sportraad
maandag 30 maart
Zie pagina 10.

Buitenspeeldag 
woensdag 1 april van 14 tot 17 uur 
Zie pagina 14.

Infoavond: tanksanering
donderdag 2 april
Zie pagina 15.

Paasontbijt Jga
maandag 6 april om 9 uur 
Gezinsbond Lede
De Bron
Info: 0479 91 20 00,  
www.gezinsbondlede.be

Lede Agenda

Paasontbijt 
maandag 6 april van 8 tot 10 uur 
Gezinsbond Oordegem
OC Oordegem
Info: 09 366 28 30

Paashaas op de markt
dinsdag 7 april
Zie pagina 13.

Filmfestival 
woensdag 8 april van 14.30 tot 22 uur 
Zie ook pagina 17.
gratis
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36

Tentoonstelling: schilderkunst
zaterdag 11 en zondag 12 april, telkens 
van 10 tot 19 uur
De Bron
Info: spresiaux@hotmail.com, sites.google.
com/site/experimenteleartledenaar

Talternatief
zaterdag 11 april om 20.30 uur 
VVK: 5 euro, ADK: 8 euro.
vzw TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Bloed geven
dinsdag 14 en woensdag 15 april, telkens 
van 18.30 tot 21 uur 
Rode Kruis Lede
Bibliotheek 
Info: bloed@lede.rodekruis.be,  
www.bloedgevendoetleven.be,  
lede.rodekruis.be

Badmintoninstuif 50+
donderdag 16 april
Zie pagina 15.

Kickertornooi
vrijdag 17 april om 20 uur
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36

Opening nieuwe kringlooptuin
zaterdag 18 april 
Zie pagina 16.

Concert: Stampen en Dagen Rewind
zaterdag 18 april van 20 tot 22 uur 
10 euro
KVC Jong Lede, Ommeganglaan 60A
Info: roland.creutz@skynet.be

Ardennenwandeling
zondag 19 april van 7 tot 19 uur 
18 km langs het park van Furfooz, puit de 
Vaux, de naaldrotsen van Chaleux, de vallei 
van de Vesse, het kasteel van Walzin en het 

dorp van Furfooz.  
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

Vermijd vallen, blijf actief!
dinsdag  21 april van 14 tot 16 uur 
CM Midden Vlaanderen thuiszorgcentrum
CM, Kerkevijverstraat 15
Info: thuiszorgcentrum.mvl@cm.be

Bloed geven
dinsdag 21 april van 18.30 tot 20.30 uur 
Rode Kruis Lede
OC Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be,  
www.bloedgevendoetleven.be,  
lede.rodekruis.be

Workshop: bloemschikken 
woensdag 22 april, 20 mei, 10 juni, 
telkens van 20 tot 22 uur 
50 euro (jaarbasis).
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36

Achter de schermen van het concert-
gebouw, Brugge
donderdag 23 april van 9 tot 19 uur 
Markant Lede
samenkomst station 
Info: marie.samson@telenet.be,  
www.markantvzw.be/lede

G-voetbaldriedaagse 
vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 
april   
Ben je 15 jaar of ouder?  
130 euro (Bond Moysonleden: 80 euro). 
Recreas vzw
Bloso, Grote Steenweg 304
Info: 09 333 57 56,wiet.deboodt@recreas.
be, o-vl@recreas.be, www.recreas.be

Workshop: gekke kapsels 
zaterdag 25 april om 14 uur 
Zie pagina 17.

50ste muziekavond 
zaterdag 25 april van 20 tot 22.30 uur 
15 euro
Harmonie Lede
GC De Volkskring
Info: 0472 71 47 35,  
harmonielede@skynet.be,  
www.harmonielede.be

Quiz 
zaterdag 25 april om 20 uur 
16 euro
KWB Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com



Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS 
Markt 1 
9340 Lede
Openingsuren: 
ma  09.00 - 12.00 uur
di  09.00 - 12.00 uur
wo  09.00 - 12.00 uur  

13.30 - 16.00 uur
do  09.00 - 12.00 uur 

16.00 - 19.00 uur
vr  09.00 - 12.00 uur

Burgerzaken (bevolking en 
burgerlijke stand) 
053 60 68 10 
burgerzaken@lede.be

Cultuur  
053 60 68 60 
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80 
financien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informaticadienst@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

Technische dienst
053 60 68 30  
technische.dienst@lede.be

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

ANDERE DIENSTEN

Academie voor  
Muziek en Woord 
Huize Moens
Markt 5
9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Bibliotheek 

Hoofdbibliotheek Lede  
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren: 
ma  15.30 - 19.30 uur 
di  09.00 - 12.00 uur
wo  14.00 - 18.00 uur
do  15.30 - 19.30 uur
vr  09.00 - 12.00 uur
za  09.00 - 12.00 uur

Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29 
09 365 08 05
Openingsuren: 
wo  14.00 - 16.00 uur 
do  17.30 - 19.30 uur
za  10.00 - 12.00 uur

Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede 
053 60 68 64
sport@lede.be

Brandweer 
Vijverstraat 2A
9340 Lede
100 of 112 (gsm)
secretariaat@brandweer.lede.be

Buitenschoolse kinderopvang 
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7  
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29 
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13 
053 82 85 00

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede 
053 80 20 22

WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

Politie 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64

Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78 
pwa@lede.be

Wachtdienst
Antigifcentrum 
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie 
1813 
www.zelfmoord1813.be 
Wachtdienst huisartsen 
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers 
0903 99 000
www.avlva.be, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen 
053 70 90 95


