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verkeer@lede .be

Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Kleiweg (KMO-zone Heiplas)
Duur: vermoedelijk tot eind april 2013
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Door deze werken zal het containerpark in Lede gesloten zijn. Je kan in die tijd terecht bij de andere
containerparken in het ILVA-gebied.
Riolerings- en wegenwerken Zwaanstraat
Duur: vermoedelijk tot eind juni 2013
Omleiding: via Strijmeers, Vlierzele en Stichelendries

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
3 tot 10 mei, Blauwe Kanne kermis Oordegem
Dries gedeeltelijk afgesloten tussen Beekstraat en Dries
Speurtstraat gedeeltelijk afgesloten tussen Dries en Klinkaard
Omleiding via Klinkaard, Schoot, Houwstraat, Dries
5 mei, wielerwedstrijd Oordegem
Aankomst Speurtstraat
9 mei, wielerwedstrijd Oordegem
Aankomst Speurtstraat
12 mei, kermis Smetlededorp

Met Belgerinkel naar de Winkel
Van zaterdag 4 mei tot 8 juni sporen we iedereen in onze gemeente een maand lang
aan om boodschappen zoveel mogelijk met de fiets te doen. Dat is niet alleen goed
voor het milieu, maar ook voor je gezondheid en je portemonnee. Bovendien word je
beloond! Doe je tussen 4 mei en 8 juni boodschappen met de fiets, dan krijg je in elke
deelnemende winkel een stempel op je spaarkaart. Met een volle spaarkaart kan je
deelnemen aan de tombola waarbij je een originele Belgerinkelfiets en vele andere mooie
prijzen kan winnen.

Fotowedstrijd Belgerinkel
Dit jaar wordt opnieuw een fotowedstrijd rond de actie Met belgerinkel naar de Winkel
georganiseerd. Vanaf zaterdag 4 mei kan je iedere zaterdag een foto van onze Belgerinkelfiets op een herkenbare plaats in Lede bekijken. Deze foto zal te zien zijn op
www.lede.be, in de bibliotheek en het gemeentehuis. Wanneer je de plaats op de foto
herkent, fiets je er als de bliksem heen en neem je op die plaats een foto van je fiets.
Deze foto mail je naar verkeer@lede.be of deponeer je in de wedstrijdurnes in het
gemeentehuis of bibliotheek. Iedere week zal er een winnaar worden geloot die een
exclusieve Belgerinkelfietsmand wint. Enkel inwoners van Lede kunnen deelnemen. De
lijst met deelnemende handelaars vind je terug op www.lede.be en www.belgerinkel.be.
Voor meer informatie kan je terecht op www.belgerinkel.be of bij de dienst
verkeer (053 60 68 38, verkeer@lede.be).

in f o @ l e d e . b e 	

j u b i l e a

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

p a t r i m o n i u m
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Spreekavond
NIE T T e MI S S EN !

Gouden bruiloft
(50 jaar)
Willy Baeyens & Anny De Pauw
Smetlede, 15 februari 1963

Kaarten bij de dienst patrimonium of bij de bestuursleden van de middenstandsraad. Meer info op
www.middenstandsraadlede.be.

bu rge r z a ke n @ l e d e . b e 

Omschakeling rijbewijs naar
Europees bankkaartmodel
Binnen Europa circuleren er op dit moment 110 verschillende rijbewijsmodellen. Het
uniforme Europese bankkaartmodel moet daar verandering in brengen. Een Europese
richtlijn legde de lidstaten de invoering van een rijbewijs bankkaartmodel op in 2013.
Vanaf nu worden de papieren rijbewijzen geleidelijk aan vervangen door het nieuwe
bankkaartmodel. Op maandag 11 maart startte ook de dienst burgerzaken van Lede
met de uitreiking van het Europees rijbewijs in bankkaartmodel. Het nieuwe model
heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Iemand die een nieuw rijbewijs nodig heeft
hoeft geen pasfoto meer mee te brengen, de elektronische foto van je identiteitskaart
wordt opgevraagd in de databank van de federale overheid (indien nog gelijkend). Ook
de handtekening wordt uit het rijksregister opgehaald. Dit zal leiden tot een betere
gelijkenis tussen eID en rijbewijs legitimatie.
De voorlopige en internationale rijbewijzen blijven (voorlopig) in het huidig papieren
formaat.
De leveringstermijn van de nieuwe rijbewijzen is vier werkdagen, de kostprijs bedraagt
25 euro. Voor meer info kan je terecht bij de dienst burgerzaken via burgerzaken@lede.be
of op 053 60 68 10.

b u r g e r z a k e n

Aanpassing
prijzen
identiteitskaarten
Vanaf april ging de prijs voor de
identiteitskaarten omhoog. Het af
te dragen deel van het bedrag aan
de federale overheid werd opgetrokken.
Een identiteitskaart kost nu 20 euro,
een kids-ID 10 euro.
Ook de prijzen voor de spoedprocedures werden opgetrokken.
Meer informatie vind je op de website bij de dienst burgerzaken.

4

m i l i e u 

milieu@lede .be

Groepsaankoop 100 % groene stroom
en aardgas
De tweede editie van de groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas was een nog groter succes dan de eerste.
Meer dan 33.000 particuliere inschrijvers stapten over naar een groen energiecontract. Dit is een verdrievoudiging
ten opzichte van de eerste editie. Dankzij het groot aantal overstappers werd 142.108 mWh elektriciteit groen
gemaakt, 80.433 ton CO2 én 8,54 miljoen euro bespaard.
De provincie Oost-Vlaanderen organiseert daarom voor de derde keer de groepsaankoop. Ook Lede zal deze campagne ondersteunen. Inwoners van de provincie kunnen zich van vrijdag 19 april tot dinsdag 21 mei inschrijven
op de groepsaankoop via www.samengaanwegroener.be. Beslissen of je effectief overstapt, hoeft pas nadat je een
persoonlijk voorstel krijgt met hoeveel je kan besparen.
Heb je geen toegang tot het internet? Dan helpt de gemeente je graag verder. Van 15 april tot 21 mei kan je iedere
weekdag van 9 tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur terecht bij de dienst milieu en landbouw. Maak hiervoor een afspraak zodat je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen (op 053 60 68
25 of via milieu@lede.be). Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens
meteen bij de hand hebben.
Op donderdag 8 mei om 20 uur vindt een infoavond plaats in GC De Volkskring. Op deze avond krijg je meer
uitleg over de groepsaankoop en de mogelijkheid om in te schrijven. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit
en gas mee.
Voor meer info kan je terecht bij de dienst milieu en landbouw.

#INSCHRIJVINGSFORMULIER
In te dienen bij de dienst milieu en
landbouw in het gemeentehuis,
Markt 1 te 9340 Lede, uiterlijk op
woensdag 8 mei.
Ondergetekende, ............................
........................................................
........................................................
Adres : ...........................................
........................................................
.......................................................
.......................................................
Wenst deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd 2013 :
(vink aan)
q categorie bebloemde vensterbanken, gevels of (voor)tuintjes
q categorie ecologische tuin
Handtekening
.....................................

Bebloemingswedstrijd 2013
Fraai verzorgde en bebloemde vensterbanken, gevels en (voor)tuintjes of ecologisch beheerde tuinen frissen de straten van een gemeente volledig op. Om burgers aan te moedigen hun omgeving extra in de bloemen te zetten, organiseert het gemeentebestuur
voor de tweede maal een bebloemingsactie. Deze actie loopt van woensdag 15 mei
tot en met zaterdag 31 augustus.
Meedoen aan de actie is gratis. Talrijke prijzen onder de vorm van waardebonnen liggen
te wachten op de bekroonde inschrijvingen. De mooiste en/of meest ecologische tuinen
worden op een receptie door het gemeentebestuur (figuurlijk) in de bloemetjes gezet.
De beoordeling gebeurt door twee keurders die in twee beoordelingsrondes de deelnemende gevels en tuinen gaan bekijken en jureren. Zij zullen onaangekondigd in de
periode van 15 mei tot en met 31 augustus bij de ingeschreven tuinen langsgaan.
De prijsuitreiking met receptie zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis. De
deelnemers krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze prijsuitreiking.
Indien je aan deze bebloemingsactie wenst deel te nemen, geef je bijgevoegd inschrijvingsformulier af bij de dienst milieu en landbouw. Doormailen naar milieu@lede.be of
opsturen mag uiteraard ook. Je kan je inschrijven tot en met woensdag 8 mei. Het
wedstrijdreglement kan je vinden op www.lede.be.
Het gemeentebestuur van Lede wenst je veel tuinierplezier!

je u g d @ l e d e . b e 

j e u g d

Vooruit met de geit, Lede en zijn preventiebeleid
Voorstelling Blackout
‘Ja, wij houden alles goed bij hier. Al onze uitgaven ... We moeten ook. Sinds de scheiding van mijn
ouders leven pa en ik ietske minder luxueus. Maar ik vind dat niet zo erg. Ge wordt dat snel gewoon.
Wat ik erger vind is dat er veel van onze centen naar die lelijke gele bakken gaat. Maar volgens mij is
dat maar een fase. Een moeilijke fase waar hij efkes doormoet, mijne pa.’
De ouders van Tim zijn net gescheiden. Zijn vader verwerkt de nieuwe situatie met behulp van bier.
Het hele huishouden komt op de schouders van Tim terecht en hij heeft het bijzonder moeilijk om zich
aan te passen aan de nieuwe situatie. Na een zoveelste ruzie met zijn vader is hij het zat en werkt hij
een plan uit samen met Sofie, een meisje uit zijn klas waar hij heimelijk verliefd op is. Hij onderneemt
actie om de ogen van zijn vader te openen, maar het draait anders uit dan voorzien. Als Sofie hem laat
vallen, vlucht ook hij in de drank ...
Eén student op vier is wekelijks dronken. Jongeren en alcohol vormen een bijzonder gevaarlijke cocktail
waarbij de gevaren onderschat worden. Alcohol wordt in onze maatschappij sociaal aanvaard. Nochtans is alcohol even schadelijk en verslavend als illegale drugs. Bovendien dagen jongeren elkaar ook
steeds vaker uit tot comazuipen, vaak met desastreuze gevolgen … De weg naar verslaving, criminaliteit en sociale uitsluiting ligt open.
Deze voorstelling, waarin je wordt geconfronteerd met het sluipend gif dat alcohol kan zijn, gaat door op
vrijdag 26 april in jeugdhuis Leeuwerik en is bestemd voor jongeren uit het vierde secundair. De voorstelling start om 19.30 uur. Deuren gaan open vanaf 19.00 uur. De inkom is gratis.

Voorstelling You only live twice
Crashen of doodgaan in een game? Geen probleem: speel opnieuw! Neem een andere route, kies een beter
wapen of gebruik sterkere krachten ... Je hoeft je niet te bekommeren om het feit dat je maar één leven hebt.
Zo zou het in het echte leven ook moeten zijn! Jongeren van vandaag krijgen meer dan ooit te maken met veel
keuzemogelijkheden. Keuzes op vlak van relaties, ontspanning, voeding, kleding, communicatie, studie, job,
geld verdienen, religie of spiritualiteit ... Het maken van evenwichtige keuzes is niet makkelijk. Het is niet erg
om eens verkeerd te kiezen. Maar sommige keuzes hebben een invloed op het later leven. En vaak zijn jongeren
zich daar niet van bewust.
Theater RAT duikt met deze voorstelling in de leefwereld van jongeren. YOLT is een voorstelling over het
gelijknamig, mysterieus computerspel en biedt de kans om het leven eenmalig werkelijk opnieuw te leven.
Maak nieuwe keuzes, net zoals in een game. Maar dan met gevolgen voor ‘t echte leven! In YOLT halen we
die veelheid aan keuzes aan. We geven geen oplossingen, we brengen het in beeld en lokken reactie uit. Geen
vingertje omhoog, geen gepreek, geen oordelen maar een spetterende mix van theater, dans, film en animatie
die aanzet om zelf te denken. Meer info op www.rat.be.
Deze voorstelling gaat door op vrijdag 3 mei in GC De Volkskring voor alle jongeren uit het derde secundair.
Het theaterstuk start om 19.30 uur. Deuren gaan open vanaf 19.00 uur. De inkom is gratis.

Cré-Actief

Knutselen met klei
Hou je van knutselen? Kom dan naar het knutselatelier! Op zaterdag 20 april kan je van 14.30 uur tot
16.30 uur knutselen met klei. Deze workshop is voor alle jongeren van het zesde leerjaar t.e.m. het derde
middelbaar. Lesgeefster is Veronique Van Wesemael. Je kan je inschrijven door te mailen naar jeugd@lede.be of
knutselatelier@lede.be. De betaling van 3 euro gebeurt achteraf met een factuur. Adres knutselatelier: Rammelstraat 1A.
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sport@led e .be

Sport Na School
De gemeente Lede tekende in voor Sport Na School binnen de regio Aalst, Lede en Wetteren. Sport Na School
biedt naschoolse activiteiten aan voor leerlingen van het secundair onderwijs van alle netten. Dit project is een
samenwerking tussen de Stichting Vlaamse Schoolsport, Bloso en de sportdiensten.
Ben je iemand die graag van alle sporten proeft? Of wil je gewoon eens iets anders proberen? Dan is de SNS-pas
op je lijf geschreven. Met deze sportpas kies je immers zelf wanneer, waar en hoe vaak je wil sporten.
Dit schooljaar loopt het project nog tot en met woensdag 17 mei. De SNS-pas is enkel geldig op schooldagen,
dus niet tijdens de weekends en de schoolvakanties. De pas kost 30 euro (verzekering inbegrepen). De mutualiteiten betalen een deel van de SNS-pas terug.
Je SNS-pas is een strikt persoonlijke kaart, die bij elke sportbeurt wordt afgestempeld. Je kan met deze SNS-pas
ook deelnemen aan activiteiten van de andere regio’s (Dendermonde, Gent, Ronse …). Samen met je SNS-pas
krijg je het definitieve uurrooster en een sportwijzer met meer uitleg over de deelnemende sportcentra en
sportclubs en de aangeboden sporten.
Inschrijven kan op school via de leerkracht lichamelijke opvoeding, online via www.sportnaschool.be en op de
sportdiensten. Voor meer info kan je terecht bij de sportdienst.

Sportgala
Op vrijdag 1 maart organiseerde
de sportdienst in samenwerking
met de sportraad het sportgala in
sporthal De Ommegang. De laureaten en de kampioenen (individueel en per club) van het voorbije
sportjaar werden gehuldigd. Het
talrijk opgekomen publiek kon
ook genieten van voorstellingen
ballet, taekwondo en turnen.
De winnaars:
Titel		

Naam	

Sporttak

Individuele sportlaureaat

An Vannieuwenhuyse

Bobslee

Jeugdlaureaat

Lauren Bogaert

Karate

Sportclub van het jaar

Taisho Karate Club Lede

Karate

Sportploeg van het jaar

Vlierzele Sportief

Atletiek

Trofee van sportverdienste

Lieven D’Hondt

Volleybal

Verdienstelijke Ledenaar

Willy Rossel

Karate

Gebruik gemeentelijke sportinfrastructuur
seizoen 2013 - 2014
De sportdienst zal in mei een voorstel omtrent het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur seizoen
2013-2014 uitwerken met het oog op de definitieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Personen, verenigingen en instellingen die voor de periode augustus 2013 tot juni 2014 willen gebruik maken
van de sportinfrastructuur in gemeentelijk beheer, kunnen in sportcomplex De Ommegang terecht voor een
aanvraagformulier en bijkomende informatie. Het aanvraagformulier kan je ook downloaden. Je kan je aanvraag tot en met dinsdag 30 april binnenbrengen.

academie@lede.be

a c a d e m i e
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Uitwisselingsconcert van de koperklassen
Wat hebben de academies van Lede en Gentbrugge gemeen? Een bloeiende tromboneklas! Leerlingen Bart De Lausnay (Lede) en
Frederik Heirman (Gentbrugge) laten op donderdag 18 april horen hoe mooi de trombone, alleen of in groep, kan klinken. Dit
concert gaat door in de Sint-Martinuskerk van Oordegem van 20 tot 22 uur. De toegang is gratis.

Boem II – slagwerk in concert

Strijken op zondag?

Dat de cursus slagwerk meer is dan drummen alleen, bewijzen de
leerlingen van Yves Goemaere met behulp van een marimba, een
klokkenspel, bongo’s, conga’s, pauken en vuilnisbakken ... Dit concert
vindt plaats in GC De Volkskring op donderdag 16 mei om 19 uur.
De toegang is gratis.

Het strijkersensemble van de academie nodigt
Arabeska, een strijkersensemble uit Serskamp o.l.v.
Renaat Dreelinck, uit voor een dubbelconcert. Dit
gaat door op zondag 5 mei van 11.00 tot 12.30
uur in GC De Volkskring. De toegang is gratis.

Zeven laatste zinnen
Op zaterdag 2 maart brachten de leerkrachten van
de academie het concert De zeven laatste woorden
van Jezus Christus aan het kruis. De muziek was van
Josef Haydn, de tekst van Willem Vermandere.
Enkele sfeerbeelden:

w w w. b i bl i o t h e e k . l e d e . b e
b i bl i o t h e e k @ l e d e . b e 


b i b l i ot h e e k

iPad-cursus
Steeds meer mensen maken gebruik van de iPad. Met zijn onbegrensde mogelijkheden is de iPad bijna niet
meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Met de iPad kan je surfen op internet, mailen, apps downloaden ...
Maar wat kan je er nog allemaal mee doen? En hoe begin je eraan? Wij helpen je verder!
BN-it organiseert voor alle geïnteresseerden een kennismakingscursus over de iPad. Je kan de cursus volgen op
dinsdagavond 14 of 21 mei. De les gaat door van 18.30 tot 21.30 uur. Wees er op tijd bij om je in te schrijven.
Deze cursus kost 5 euro.
Senioren die met de tijd willen meegaan kunnen deelnemen aan een iPad-cursus georganiseerd door Seniorennet. De cursus, enkel voor senioren, gaat door op dinsdag 7, 14 en 21 mei. Je kan je inschrijven voor de lessen
in de voormiddag (start: 9 uur) of namiddag (start: 13 uur). Een les duurt drie uur. Er kunnen maximaal dertien
personen per groep deelnemen.Voor de drie lessen betaal je 15 euro. Al deze lessen gaan door in De Bron.

Activiteiten die extra geschikt en toegankelijk zijn voor kinderen onder 12 jaar

Vier de lente in Lede met
Gratis naar ‘A World of Comedy’
met o.a. Gunter Lamoot

UiTPA
STUNTS
!

A World of Comedy verrast telkens weer
met een originele en uiterst vermakelijke
comedy line-up.
Op dinsdag 23 april bestaat die uit Gunter
Lamoot, Steven Gabriëls en Jan-Bart De
Meulenaere als MC. Variatie is hier troef
want iedere komiek heeft een eigen,
onweerstaanbare stijl.
Ga er heen met je UiTPAS en voor 10
punten kom je gratis binnen.
normale prijs: 10,-eUr, kansentarief 1,5 eUr.
10 UiTpunten ruilen kan op de cultuurdienst.
23 april 2013, 20 uur in GC De volkskring, Kasteeldreef 18, 9340 Lede.
Mail: gcdevolkskring@lede.be, 053/60 68 60

2,5 EUR korting voor 10 UiTpunten
bij volgende activiteiten in Lede

Plus Minus

Sporten voor +50 jaar
Prijs zonder korting: 50,-eUr

Boemelacademie

Paassportkamp Lager
6-12 jarigen
van 8 tot 12 april
Prijs zonder korting: 50,-eUr

Dagelijks
Sporten voor -6 jaar
Prijs zonder korting:
50,-eUr/jaar, 20,-eUr/
trimester

Sportacademie

Danskoorts met korting
Op zaterdag en zondag 13 en 14 april
krijgt iedereen met een UiTPAS 2,-eUr
korting tijdens de dansshow van Dance
Fever Lede in De Werf. Dance Fever is een
dansclub waar het plezier in de danssport
primeert. De leraars bieden een gevarieerd
programma aan moderne solodansen
aan. De grote dansshow in De Werf is het
resultaat van een jaar lang oefenen en

is het hoogtepunt van het werkingsjaar.
UiTPAS’ers kunnen vanaf 20 maart 5
Uitpunten omruilen voor een ticket met
korting.
normale prijs:
10,-eUr (12+) of 7,-eUr (-12)
www.ccdewerf.be – 053/73 28 12
De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst

Week van de Amateurkunsten
Alle activiteiten zijn toegankelijk aan kansentarief – info 0486/06 09 45

LEDE

• Omdat UiTPAS niet vies is van een beetje
positieve discriminatie, krijgt elke vrouwelijke
bezoeker met een UiTPAS tijdens Lede Creatief, de hobbybeurs voor de kleine en grote
kunstenaar, een leuk geschenk.
• Kleine artiesten, van 6 tot 12 jaar, kunnen
in ruil voor 10 Uitpunten op zaterdag 4 mei
gratis een prachtig bloemstukje maken.
• Kleine én grote kunstenaars kunnen
diezelfde dag samen of alleen en in ruil voor
5 UITpunten gratis een shambala maken.

iedere woensdag behalve
schoolvakantieperiodes
Sporten voor 6-12 jaar
Prijs zonder korting: 50,eUr/jaar,
20,-eUr/trimester.

Paassportkamp
Kleuter -6jaar

Van 2 tot 5 april
Prijs zonder korting: 20,-eUr

Kriebelmania

10-18 jarigen
11 april
Prijs zonder korting: 10,-eUr
UiTpunten
kan op de Sp omruilen
ortdienst in Le
de.
voor data en
uren van de
activiteiten
verwijzen we
naar www.UiT
PAS.be
Gemeentelijk
sportcomplex
“De om
ommeganglaa megang”
n 60A, 93
053/80 82 84 40 Lede

Ga eens op verwenweekend
in je eigen mooie Lede

De workshops starten
om 15u (bloemstuk) - om 16u (shambala)
4 mei: 14 tot 18 uur, 5 mei: 10 tot 12 uur
en 14 tot 18 uur in zaal De Bron,
Kerkevijverstraat 19a, Lede
reserveren tot 28 april (0473/29 38 72)

Een Lolita

Roefeldag

In Lede krijg je 2,5 eUr korting in ruil voor
10 UiTpunten bij de voorstelling ‘Een Lolita’
(met Els Dottermans en Frank Focketyn) in
GC De Volkskring.

In Lede krijg je 2,5 eUr korting in ruil voor
10 UiTpunten voor de Roefeldag op 22 juni
Gemeentelijk speelplein Wanzele
Watermolenstraat, Wanzele.

op 26 april 2013 in GC De volkskring
Kasteeldreef 18, 9340 Lede.
UiTpunten omruilen kan op de cultuurdienst of telefonisch op 053/60 68 60.
Mail: gcdevolkskring@lede.be

UiTpunten omruilen kan op de jeugddienst
tijdens de inschrijvingen van de roefeldag
of telefonisch op 053/60 68 60
Kijk ook op www.lede.be

Een duo van UiTPAShouders dat flink UiTpunten gespaard heeft (20)
kan geheel op onze kosten genieten van een gezellig weekend inclusief gastronomisch diner - in Lede.
Op zaterdag 22 juni worden ze verwelkomd in de landelijke bed
& breakfast Bremenhul in Lede. Ze kunnen er naar hartenlust
met de fiets of te voet de streek verkennen langs één van de vele
bewegwijzerde routes.
Tegen valavond maken ze zich op voor een heerlijk diner in
afspanning De Jaeger, op een flinke boogscheut van hun verzorgde
bed. Restaurant De Jaeger, dat al 14 jaar gerund wordt door notoir
verzamelaar van bizarre voorwerpen Frank Vermeire, is gekend tot
ver over de grenzen van Lede en lokt tijdens weekends veel fietsers
en wandelaars. Bij goed weer kan er gegeten worden op het riante
terras.
Op zondag volgt er dan nog een vorstelijk ontbijt, waarna onze
gasten zich kunnen voorbereiden op een gevarieerde dag, waarvoor
het UiTPASteam hoogstpersoonlijk zal zorgen.

UiTPA
STUNTS
!

Mailen naar info@UiTPAS.be vóór 31 mei 2013 met een antwoord op de vraag:
hoeveeL UiTPASBeziTTerS ziJn er oP 31 Mei 2013 oM 24 UUr ?
De computer beslist op 1 juni wie op onze kosten verwend wordt.
Aanbod geldig voor één kamer van twee personen.
0486/06 09 45

20

voordelen
Vier mee met Jeugdhuis Leeuwerik
en maak nuttig gebruik van je UiTPAS
Haal de UiTPAS in huis
en krijg een pak welkomstvoordelen* ter waarde
van meer dan 25,-EUR zoals:

Happy weekend
in het jeugdhuis

Elke vrijdag en zaterdag tussen 19 en 21
uur en op zondag tussen 15 en 19 uur
krijg je in ruil voor 5 UiTpunten een portie
nootjes of chips (twv 2,5 EUR) aan 1,- EUR.

• gemeentelijke wandelkaarten.
• een digitale theatercheque
ter waarde van € 2.50 geldig in
CC De Werf, Aalst.
• een gratis portie krokante popcorn
ter waarde van € 2 bij Cine Aalst.
• een kennismakingscheque van € 2
geldig bij Netwerk, Aalst.

Leer dat kunst niet alleen schilderen op
doek is. Het kan voor het gemak ook op de
IPad. Op 11 april 2013 kan je in Jeugdhuis
Leeuwerik voor 5 UiTpunten deelnemen aan
de cursus IPad Art.
Puntjes netjes omruilen op het secretariaat van het jeugdhuis of mailen
met je UiTPASnummer naar jeugdhuis.
leeuwerik@pandora.be
normale prijs: 5,-eUr,
11 april 2013

Snoepen tijdens
het filmforum

Elke zondag vanaf 3 maart tot 30
juni 2013 kan je tijdens het filmforum
(vanaf 19.30 uur) een portie snacks krijgen
(waarde 2,5 EUR) in ruil voor 5 UiTpunten.
De zondagse voorstelling is een klassieker
voor Leeuwerik.
Vertel bij het secretariaat welke film je
absoluut eens wilt zien. Die zie je dan op
zondagavond om 19.30 uur, in gezelschap
van iets lekker om te knabbelen. Als de
bliksem naar het secretariaat van het
jeugdhuis, waar je je snacks of een bon
kan incasseren.
Filmvoorstellen mag je
ook sturen naar

jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be
Meer info op
www.jeugdhuisleeuwerik.be.

Gratis deelname
aan de LAN party

Het kost niet meer dan 10 UiTpunten: op 6
april 2013 kan je bij Leeuwerik gratis deelnemen aan de LAN party: het Jeugdhuis
installeert een gamenetwerk, jullie nemen

Meer info over het aanbod
vind je in Jeugdhuis Leeuwerik
Ommeganglaan 60, 9340 Lede
www.jeugdhuisleeuwerik.be
Jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be
053/80 48 36

het tegen elkaar op. Beslecht de strijd
met je grootste vijanden op een sportieve
manier en geef iedereen er van langs.
normale prijs: 8,- eUr,

Spuit je tags lustig
op de muren tijdens
de graffiticursus

En wel binnen de muren van je favoriete
jeugdhuis, je hoeft zelfs niet te wachten tot
de nacht gevallen is. Voor 10 schamele UiTpunten kan je op 7 april een hele workshop
te keer gaan. De workshop past binnen het
kunstproject van Jeugdhuis Leeuwerik en
gebeurt onder de vakkundige leiding van
een kunstenaar van Artifex.
normale prijs: 15,-eUr,
Jeugdhuis Leeuwerik,
ommeganglaan 60, 9340 Lede
7 april 2013 van 14 tot 17 uur

Je kan onbeperkt genieten van
vaste voordelen zoals
• voor 5 UiTpunten: een frisse duik in het
Zwembad Aalst aan UiTPAS-tarief (€ 1 in
plaats van € 2.50)
• voor 5 UiTpunten: dinsdag filmdag,
2de ticket tegen halve prijs in Cinema
Feestpaleis en Palace.
UITPAS-verkooppunten in Lede:
• bibliotheek
• uitleenpost Oordegem
• gemeentehuis
• sportcomplex De Ommegang
• jeugdhuis Leeuwerik
De UiTPAS is er voor iedereen
Wij willen dat iedereen kan meedoen
aan sport en cultuur. Mensen met
een laag inkomen kunnen daarom
genieten van een gratis UiTPAS én
een toegangsprijs van €1,50, het
kansentarief (tenzij anders vermeld /
info: 0486/06 09 45).
Voor meer informatie:
• OCMW Lede 053/80 20 22
• Welzijnsschakel 053/80 47 13

Met je UiTPAS voordelig op UiTstap in de buurt van Lede
De UiTPAS geeft je vogels

Zoek op zondag 26 mei het groen op met je UiTPAS en neem deel aan de
Dag van het Park. In Lede kan je die dag in het park van Mesen een infostand vinden van de milieudienst. Er wordt onder meer gejogd en gewandeld. UiTPAS sloeg voor de de Dag van het Park de handen in elkaar met
het Agentschap voor Natuur en Bos. Resultaat: voor 5 UiTpunten ontvang je
in het park van Mesen een nestkastje dat je in je eigen tuin kan ophangen.
Zorg dat je er snel bij bent, want de voorraad nestkastjes is beperkt.
26 mei, 10 tot 17 uur in het park van Mesen, Lede
overzicht van de locaties op www.dagvanhetpark.be

2x prijs met je UiTPAS op Erfgoeddag
Hoe meten we de tijd? Waarom bestaat een jaar uit 365 dagen en een dag
uit 24 uur? Deze en vele andere vragen krijgen een antwoord in het nieuwe
boek ‘in geen tijd’ van Kris Merckx dat verschijnt n.a.v. Erfgoeddag 2013,
op zondag 21 april.
• In ruil voor 10 UiTpunten kan je zondag 21 april een gratis exemplaar
afhalen in GC De volkskring in Lede (zolang de voorraad strekt).
• Ga je met je UiTPAS naar minstens drie Erfgoeddag-activiteiten, dan krijg
je een uitnodiging voor een exclusieve ‘Belforten van de Arbeid’ wandeling
op zaterdag 18 mei om 14u (duur: 2 uur), over het industriële verleden
van Aalst. Mét een gratis drankje als afsluiter.
een overzicht van de activiteiten op erfgoeddag vind je op
www.erfgoeddag.be. Bel voor een gratis programmabrochure
naar het (gratis) nummer 1700.

Vier mee! Vaar mee!

Een actie i.s.m. het Agentschap voor
Natuur en Bos.

Omdat UiTPAS jarig is (1 jaar!), gaan we op zondag 16 juni bootje varen op de
Dender tussen Aalst en Herdersem. Een UiTPAS met 5 punten volstaat.
Je scheept in aan de Sint Annabrug in Aalst en maakt samen met andere UiTPASgebruikers een cruise van twee uur over de Dender. Naderhand krijg je van het
UiTPASteam lekkers aangeboden tijdens een receptie op de kade.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 60, anders zinkt de boot... Voor het lekkers
kunnen we wat meer volk aan. Hopelijk is de zon ook van de partij.
Je kan je UiTpunten omruilen tot 16 juni 2013
door vanaf april in te schrijven op www.UiTPAS.be
Afspraak aan de Sint Annabrug in Aalst op 16 juni 2013 om 14.30 uur,
vertrek om 15 uur. Terug aan de plaats van vertrek om 17 uur.
0486/06 09 45

UiTPA
STUNTS
!

Een actie i.s.m. de Erfgoedcel Aalst,
FARO en het Davidsfonds Uitgeverij.

Nog meer voordelen in de UiTPAS-lentefolder of op www.UiTPAS.be

V.U. Bart Temmerman, Sint-Gisleinstraat 62, BB 1000 Brussel

Kunst met een
grote K op de iPad

10

O CM W 

ocmw@lede .be

Week van de Valpreventie

Danesn
je levg
lan
Week van de Valpreventi e

.be

Wist je dat een op drie Vlamingen ouder dan 65 jaar minstens een keer per jaar valt? En dat
het valrisico toeneemt met de leeftijd? Vaak heeft een val lichamelijke gevolgen zoals een
schaafwonde of veel erger, een heupbreuk. Maar ook op psychologisch en financieel vlak
heeft een valpartij vaak ernstige gevolgen. Vandaar het belang van valpreventie.
De beste manier om vallen te voorkomen is aan lichaamsbeweging doen. Ga te voet naar
de bakker, doe zo lang mogelijk licht huishoudelijke taken en speel met de kleinkinderen. Je
hoeft niet intensief te sporten, met dagelijks dertig minuten extra beweging zorg je voor een
betere gezondheid. Om je evenwicht en spierkracht te verbeteren is het ook aangeraden om
twee keer per week dertig minuten extra oefeningen zoals Tai Chi, turnen of dansen te doen.
Van maandag 22 tot en met zondag 28 april wordt voor de tweede keer de Vlaamse
Week van de Valpreventie georganiseerd. Tijdens deze week worden de krachten gebundeld
om met eenzelfde boodschap naar buiten te komen: blijf actief, vermijd vallen! De slogan
Dans je leven lang spreekt voor zich!
Ook woonzorgcentrum Villa Letha neemt deel aan deze actie. Valpreventie is een continu
aandachtspunt in het woonzorgcentrum, maar tijdens de Week van de Valpreventie worden
er een aantal extra activiteiten georganiseerd zoals een valquiz, zitdansen en een geheugentraining met beweging. Eveneens in dit kader ging op 11 april het toneel Trap niet in de val
door in het woonzorgcentrum.
Daarenboven startte men ook twee bewegingsprojecten op: Elke trap telt, waarbij er wordt
gefietst op hometrainers en Fit en fun met tien weken lang een wekelijkse sportactiviteit op
maat van de bewoners.
Wens je meer informatie, neem dan eens een kijkje op www.valpreventie.be.

OCMW zoekt jobstudenten
Het woonzorgcentrum Villa Letha is opnieuw op zoek naar jobstudenten in de verpleging en verzorging voor de vakantiemaanden
juli en augustus.
Je functie: in opdracht van de hoofdverpleegkundige help je bij het creëren van een thuisgevoel voor de bewoners door optimale
hulp, verzorging en animatie te verlenen.
Je profiel: je studeert voor verzorgende of verpleegkundige. Je bent bereid in wisselende diensten te werken. Je bent gemotiveerd
en wil je graag inzetten binnen een sociale omgeving.
Stuur je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma vóór 10 mei 2013 naar OCMW-voorzitter Annelies De Meersman, Kasteeldreef 50, 9340 Lede of naar personeel@ocmw.lede.be.
Voor bijkomende informatie over de functie kan je een kijkje nemen op www.ocmw.lede.be of neem je contact op met de hoofdverpleegkundigen Martine Renneboog of Erna Van De Keer op 053 60 12 02.

Bedankt vrijwilligers!
De week van 2 tot 10 maart werd uitgeroepen tot Week van de Vrijwilliger. Dit was voor woonzorgcentrum Villa Letha de ideale
gelegenheid om haar vrijwilligers eens in de bloemetjes te zetten. Alle vrijwilligers werden op dinsdag 5 maart uitgenodigd voor een
etentje in de cafetaria van Villa Letha. Maar ook langs deze weg wil het OCMW graag haar vrijwilligers bedanken!
Vrijwilligerswerk is een unieke bijdrage aan de werking van het woonzorgcentrum en aan haar bewoners. De inzet van onze vrijwilligers is merkbaar in het dagelijks openhouden van de cafetaria, het begeleiden van allerlei activiteiten, maaltijdbegeleiding ... Wij zijn
dan ook terecht fier dat we kunnen rekenen op een uitgebreide en goed onderbouwde vrijwilligerswerking.

ki n d e ro p va n g @ l e d e . b e 

k i n d e r o p v a n g
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Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van

BEGELEID(ST)ERS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
weekcontract(en) voor juli en/of augustus 2013
AANWERVINGVEREISTEN
•
Je bent houder van een diploma van het secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
•
Een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen strekt tot aanbeveling.
Je moet je kandidatuurstelling schriftelijk richten aan het gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en dit
vóór dinsdag 30 april 2013. Geef bij je kandidatuurstelling ook je beschikbare periodes op.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be. Op verzoek sturen we
je graag de functiekaart.

Buitenschoolse kinderopvang Wanzele:
zomervakantie
Noteer alvast in je agenda: kinderen, geboren op of na 1 januari 2009, die naar school gaan in Lede en/of in
Lede wonen, kunnen vanaf woensdag 29 mei om 13 uur inschrijven. Kinderen, geboren vóór 1 januari 2009,
die naar school gaan in Lede en/of in Lede wonen, kunnen vanaf woensdag 5 juni om 13 uur inschrijven. De
inschrijvingen gaan door in het gemeentehuis, dienst kinderopvang (eerste verdieping).

cu l t u u r @ l e d e . b e 
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Aanvraag projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking
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 vóór 30 juni.
Vorig jaar ontving Caroline Geerts, een masterstudente orthopedagogiek, een toelage voor haar stage in een instelling voor mensen met
een mentale beperking in Kigoma, Tanzania. Ze gaf er onder andere de workshop Working attitude for special groups aan studenten
sociaal werk.
Een verslag van Caroline: ‘In het tehuis wonen vijftien mensen tussen 9 en 60 jaar met een mentale beperking. Met eenvoudige
materialen zorgden een medestudente en ik voor pedagogisch verantwoorde, educatieve en ontspannende activiteiten en brachten
we structuur in de dag- en weekindeling. We voorzagen ook een eigen vorm van muziektherapie (ecopercussie) met trommelflessen,
rammeldozen, schudpotjes … zodat ook kinderen met beperkte verbale vaardigheden aangesproken werden. We stelden twee
tewerkstellingsprojecten op voor drie volwassenen. Zo kregen die mensen een plaats in de maatschappij, konden ze loskomen van het
stigmatiserend label ‘mentale beperking’ en verdienden ze een loon. Aangezien het Engels niet gekend is bij mensen met een mentale
beperking overbrugden we de taalbarrière aan de hand van handen- en voetenwerk en een minimumkennis Swahili.
Alle opgestarte projecten worden verder opgevolgd door andere studenten, vrijwilligers en een doctor in de Pedagogische Wetenschappen.
Mede door de financiële bijdrage van de gemeente was het mogelijk dringende herstelwerkzaamheden in de kamers en leefruimte uit
te voeren, muskietennetten, beddengoed, schoolkledij, schoenen, een eettafel en didactisch materiaal aan te kopen, een ouderdag te
organiseren … Het geld werd goed én in overleg besteed ten behoeve van alle bewoners van de instelling.’
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600 jaar Mariaverering
Naar aanleiding van 600 jaar Mariaverering heeft het Processiecomité, in samenwerking met de Parochie SintMartinus Lede, een bruisend feestprogramma opgebouwd. Heel wat verenigingen verlenen hun medewerking aan
dit jubileumjaar. Vanaf zondag 5 mei is het programma terug te vinden op www.marialeprocessie.be.
Onze activiteiten starten op de eerste zondag van de jaarlijkse Novene, zondag 26 mei. Beginnen doen we met de
opening van de Oude Kapellekesroute. Deze familiale fietstocht langs de kapellen van Groot-Lede wordt feestelijk
opgeluisterd door fietsfanfare De Zwaluw. De deelname is gratis. We verzamelen om 13.30 uur aan jeugdhuis
Leeuwerik. De fietstocht vertrekt om 14 uur.
Bij het feestelijk inrijden van deze route ontvangen jullie een exclusieve, geïllustreerde brochure. Rond 17 uur komen
we terug aan op onze vertrekplaats. Nadien is er mogelijkheid om gezellig na te praten. Wij verwachten jullie
massaal op deze unieke namiddag!

UiTPASstunt: A world of comedy
Op dinsdag 23 april brengt A world of comedy om 20 uur in GC De Volkskring een originele en uiterst vermakelijke
comedy line-up met Gunter Lamoot, Steven Gabriels en Jan-Bart De Muelenaere.
Wie 10 UiTPASpunten heeft, kan gratis naar de voorstelling komen. Je kan de punten inwisselen bij de cultuurdienst
waar je meteen je gratis ticket ontvangt.
Als je geen UiTPAS of UiTPASpunten hebt, kan je nog steeds een ticket kopen. Tickets kosten 10 euro en zijn te koop
bij de cultuurdienst. Ben je jonger dan 26 of ouder dan 65 jaar, dan kan je je ticket kopen aan een verminderd tarief
van 8 euro. Dit optreden komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.
Voor wie nog overtuigd moet worden, stellen we de comedians even voor:
• Gunter Lamoot won Humo’s Comedy Cup en is bekend van Comedy Casino op Canvas, Studio Kafka op Studio
Brussel, Superstaar op 2BE en zijn eigen voorstellingen. Hij wil zich volledig toeleggen op zijn tv-shows en treedt
daarom dit jaar niet meer op, maar voor Lede maakt hij graag een uitzondering. Een unieke kans dus om
Lamoot nog eens live aan het werk te zien!
• Steven Gabriels heeft na zijn succesvolle tournee met de voorstelling Roofing, een nieuwe voorstelling klaar:
Kassei. Hiermee gaat hij van theaterzaal naar theaterzaal. Voor GC De Volkskring selecteerde hij enkele van zijn
beste moppen en sketches.
• Jan-Bart De Meulenaere is gekend van De Raadkamer en Radio 2. Hij stelt de twee comedians voor aan het
publiek en praat de show aan elkaar.

Lede Creatief
Tijdens de Week van de Amateurkunsten (van 26 april tot 5 mei) gaat in Lede de hobbybeurs Lede Creatief
door. In De Bron vind je allerlei standen van creatieve Ledenaars terug. Je kan er genieten van hun creaties,
realisaties en demonstraties. Op zaterdag 4 mei kan je langskomen tussen 14 en 18 uur. Op zondag 5 mei
verwelkomen we jullie tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 18 uur. De inkom is gratis. Bovendien krijgen alle
vrouwelijke bezoekers een kleine attentie.
Daarnaast worden er op zaterdag ook twee workshops georganiseerd. De workshop bloemstukje maken begint om 15 uur. De workshop is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar en kost 8 euro. Voor 10 UiTPASpunten neem
je gratis deel. De workshop shambala maken start om 16 uur. Iedereen kan deelnemen. De kostprijs is 3 euro.
Indien je 5 UiTPASpunten inruilt, mag je gratis deelnemen.
Info en reservaties via 0473 29 38 72.
Dit is een organisatie van de cultuurdienst en de cultuurraad in samenwerking met Gezinsbond Lede.

cu l t u u r @ l e d e . b e 
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Stop de tijd op Erfgoeddag
De tijd staat nooit stil… Behalve op zondag 21 april! Dan wordt de tijd over heel Vlaanderen stopgezet tijdens
Erfgoeddag. Dit is het uitgelezen moment om stil te staan bij al het bijzonder cultureel erfgoed dat onze streek
te bieden heeft. In Lede doen we dit aan de hand van twee boeiende filmvoorstellingen en twee interessante
tentoonstellingen uit het verleden. We stellen het programma even voor:
Filmvoorstelling Lang geLEDEn
Eduard De Grauwe filmde sinds de jaren veertig vele dorpsgebeurtenissen waaronder kermissen,
processies, markten en koersen in Lede. Zoon André dook in zijn vaders’ naoorlogse archief en
digitaliseerde deze opnames. Vervolgens maakte hij een compilatie met de mooiste beelden gemaakt
in de periode 1947 – 1957.
Deze film werd vorig jaar al vertoond in GC De Volkskring. Wegens de enorme belangstelling wordt
de film op Erfgoeddag opnieuw vertoond, ditmaal in De Bron. De eerste voorstelling gaat door om 15
uur, de tweede om 17 uur.
Filmvoorstelling Duivenmelken … een oude mannensport
De Wanzeelse Kineasten brachten de geschiedenis van de ooit zo bloeiende duivensport onlangs in
beeld. Ze gingen hiervoor langs bij enkele duivenmelkers en ontdekten dat duivenmelken een oude
sport zonder opvolging is geworden. De kineasten filmden het duivenlossen in het Franse Quiévrain en gingen
langs in het atelier van La Ledoise in Lede, waar de constateurs gemaakt werden.
De film wordt tijdens Erfgoeddag vertoond om 10.30 uur, 11.30 uur, 12.30 uur en 13.30 uur.
Tentoonstelling De wapenschilden van adellijke Ledenaars
We maken aan de hand van prachtige wapenschilden kennis met enkele adellijke families uit de geschiedenis
van Lede en elders. De tijd van hun glansrijke wapenschilden duurde tot 1796.
Tentoonstelling Geboorten, huwelijken en overlijdens in de registers
Tot het einde van de achttiende eeuw schreef men meldingen van Leedse geboorten, huwelijken, overlijdens
en zeldzame documenten minutieus neer in de gemeentelijke registers. Deze registers worden uitzonderlijk
tentoongesteld tijdens Erfgoeddag.
De tentoonstellingen kan je doorlopend van 10 uur tot 18 uur in De Bron bezoeken. Extra informatie kan je die
dag vinden in de brochures. De inkom is gratis.

Erfgoeddag is een organisatie van de cultuurraad en de cultuurdienst in samenwerking met de Heemkundige Kring Heemschut en De Wanzeelse Kineasten.

Lezing dementie
Wat je moet weten over vergeten
Op vrijdag 17 mei komt Evelien Roggeman, logopediste op de afdeling geriatrie
van het AZ Maria Middelares Gent, spreken over dementie. De eerste symptomen
en de verschillende types van dementie komen aan bod. Evelien geeft ook tips over
hoe je kan omgaan met dementie en waar je terecht kan met vragen omtrent deze
aandoening.
Deze lezing is een organisatie van de seniorenraad en gaat door om 14.30 uur in De
Bron. Iedereen is welkom. De inkom is 3 euro (koffie en koek inbegrepen).

© André De Grauwe
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n Filmforum op zondag

Elke zondag om 19.30 uur
Filmvoorstellen mailen naar jeugdhuis.
leeuwerik@pandora.be. We maken een selectie
en tonen deze op groot scherm.
gratis
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Bloed geven

maandag 15 april van 18.30 tot 20.30 uur
Inschrijven op www.bloedgevendoetleven.be.
Rode Kruis Lede
Veerleheem, Dorp 21
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
lede.rodekruis.be

info@lede .be

n Tweedehandbeurs voor baby- en
kinderartikelen

zondag 21 april van 14 tot 17 uur
Tafelverhuur: 7,5 euro (leden), 10 euro (nietleden). Inkom gratis.
Gezinsbond Wanzele
Watermolenstraat 13
Info: fre_lans@skynet.be
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

n Erfgoeddag

zondag 21 april van 10 tot 18 uur
Zie pagina 13

n UiTPASstunt A world of comedy
dinsdag 23 april om 20 uur
Zie pagina 12

n Kookles

n Bloed geven

n Jeugdfilm Het leven van een loser

n Lezing Hoogsensitieve kinderen?

dinsdag 16 april van 19.30 tot 22 uur
Femma Lede
Kleuterschool, Kluisberg 1 (keuken)
Info: 053 80 32 81, chantal.annaert@skynet.be
woensdag 17 april van 14.30 tot 16.30 uur
De film, vol spanning en avontuur, is Engelstalig
met Nederlandse ondertiteling.
gratis
JH Leeuwerik - Gezinsbond Lede
Info: www.gezinsbondlede.be,www.
jeugdhuisleeuwerik.be

n Uitwisselingsconcert

donderdag 18 april van 20 tot 22 uur
Zie pagina 7

n Wijndegustatie Bourgogne

donderdag 18 april van 20 tot 23 uur
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
30 euro (niet-leden)
Wijngilde Commanderij Molenberg
Intermezzo, Kasteeldreef 55
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Cursus helper

donderdag 18 april (eerste les) van 20 tot
22.15 uur
gratis
Rode Kruis Lede, Katstraat 14
Info: 0479 54 07 10 (na 19 uur)
vorming@lede.rodekruis.be

n Theater Spinrag

vrijdag 19 en zaterdag 20 april om 20 uur
Naar Little black spiders. Regie: Jean-Pierre
D’Hondt.
8 euro (studenten en -18 jaar: 6 euro)
Stella Matutina College
GC De Volkskring
Info: 0470 17 46 54, www.theatersmc.be
UiTPAS

n Workshop graffiti
zaterdag 20 april van 14 tot 17 uur
Voor grote en kleine kunstenaars. Inschrijven
kan tot 5 dagen voor de workshop op
0473 29 38 72 of in het jeugdhuis.
10 euro
JH Leeuwerik - Gezinsbond Lede
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Voordracht Ziekten en plagen in de tuin

zaterdag 20 april van 14 tot 16 uur
Door Dany Thienpondt, leerkracht tuinbouw.
gratis
Volkstuin Lede
De Bron
Info: werner@meuleman.com

dinsdag 23 april van 18.30 tot 20.30 uur
Inschrijven op www.bloedgevendoetleven.be.
Rode Kruis Lede
OC Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.be
dinsdag 23 april om 19.15 uur
Door Sabine Vanquaillie (vzw Sensitief).
5 euro (CM-leden gratis)
CM Midden-Vlaanderen - Dienst
Gezondheidspromotie
De Bron
Info: 09 267 57 35, http://www.cm.be/agenda,
gezondheidspromotie.mvl@cm.be

n Jeugdfilm Tinkerbell: het geheim van de
vleugels

n Meiavond zingen

dinsdag 30 april vanaf 19 uur
Naar jaarlijkse traditie brengen we een bezoek
aan vrienden en kenissen in Lede en zingen een
aantal meiliederen.
Amici Cantores
Info: amicicantores@hotmail.com

n Bezoek brouwerij Huyghe

vrijdag 3 mei
Na de rondleiding is er een bierproeverij met
hapje. Vertrek: Markt Lede (eventueel met
busvervoer) om 18.30 uur. Rondleiding en
proeverij: 19 uur. Terug in Lede rond 23.30 uur.
Leden: 12 euro, niet-leden: 15 euro
Davidsfonds Lede
Info: 0498 06 02 99
info@davidsfondslede.be
geerthenderickx@gmail.com
www.davidsfondslede.be
UiTPAS

n Ontmoetingsmoment Welzijnsschakel Lede
zaterdag 4 mei van 13.30 tot 16 uur
Met koffie en een koekje.
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com
UiTPAS

n Lede Creatief

zaterdag 4 mei van 14 tot 18 uur, zondag
5 mei van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
Zie pagina 12

woensdag 24 april om 14.30 uur
gratis
JH Leeuwerik - Gezinsbond Lede
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Dubbelconcert strijkers

n Workshop bloemschikken Groene kriebels

zondag 5 mei tot donderdag 9 mei

primavera

woensdag 24 april om 20 uur
Graag 5 euro voorschot. Inschrijven kan tot 5
dagen voor de les op 0473 29 38 72. Ruil je
uitpaspunten in voor een materiaalzakje!
30 euro
JH Leeuwerik - Gezinsbond Lede
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Theatervoorstelling NTGent Een lolita
vrijdag 26 april om 20 uur
Met Els Dottermans en Frank Focketyn.
14 euro (< 26 jaar of > 65 jaar: 12 euro)
Cultuurdienst
GC De Volkskring
Info: 053 60 68 60, gcdevolkskring@lede.be
UiTPAS

n Breughelfestijn

zaterdag 27 april van 18 tot 22.30 uur
Aperitief, buffettafel à volonté (diverse
vleessoorten, kaas, groenten, brood), dessert.
Kaarten bij alle leden en op het secretariaat.
15 euro (6-12 jaar: 8 euro, < 6 jaar: gratis)
Dance Fever
De Bron
Info: 0476 88 69 44
secretariaat@dancefeverlede.be

n Kookles

dinsdag 30 april om 19.30 uur
Door Martine Joos en Annelies De Kegel. Bord,
tas en bestek meebrengen.
gratis (ingrediënten wel te betalen)
KVLV Lede
Stella Matutina, Kluisberg 1
Info: 053 80 37 07, martine.joos@nvdekegel.com

zondag 5 mei van 11 tot 12.30 uur
Zie pagina 7

n Blauwe Kanne kermis Oordegem
n Meibedevaart

dinsdag 7 mei
Vertrek: Markt Lede om 13.15 uur (bus stopt
ook in Smetlede). Terug in Lede: rond 18 uur.
Leden: 8 euro, niet-leden: 10 euro voor
busvervoer
KVLV Lede
Info: 053 80 28 71, monique.dhondt@smclede.be

n Workshop juwelen maken

woensdag 8 mei van 14.30 tot 16.30 uur
Voor kinderen vanaf 8 jaar. Inschrijven kan tot
5 dagen voor de workshop op 0473 29 38 72.
8 euro
JH Leeuwerik - Gezinsbond Lede
Info: www.gezinsbondlede.be,www.
jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Aperitiefconcert

zondag 12 mei van 11 tot 13.30 uur
O.l.v. Joost De Smedt. Vierstemmige
bewerkingen van Nederlandstalige
kleinkunstliederen.
8 euro (1 aperitiefdrankje inbegrepen)
Amici Cantores
GC De Volkskring
Info: amicicantores@hotmail.com

n Kleine kermis Smetlede
zondag 12 mei

n Papegemkermis
zondag 12 mei

n Vuurwerk Papegemkermis
maandag 13 mei om 22 uur

AGENDA
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n Lezing Pedagogie van het krachtige kind

dinsdag 14 mei van 19.30 tot 22.30 uur
Door Annelies Roelandt.
gratis
Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang
De Bron
Info: mvanherreweghe@landelijkekinderopvang.be

n Workshop bloemschikken

zaterdag 18 mei van 9.30 tot 11.30 uur
Compostmeesters geven tips over het
composteren van tuin- en keukenafval en over
het nuttig gebruik van compost in de tuin.
Milieudienst
Compostdemopark (centrumpark)

n Kleine kermis Wanzele
zondag 19 mei

woensdag 15 mei van 20 tot 22 uur
30 euro
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Opluisteren openluchtmisviering
zondag 26 mei
Amici Cantores

n Rommelmarkt en garageverkoop

n Jeugdfilm Asterix en Obelix bij de Britten

woensdag 15 mei van 14.30 tot 16.30 uur
Niet geschikt voor kleuters.
gratis
JH Leeuwerik - Gezinsbond Lede
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Boem II - slagwerk in concert
donderdag 16 mei om 20 uur
Zie pagina 7

n Workshop bloemschikken

n Compostdemo

donderdag 16 mei om 19.30 uur
Door Joris De Kegel.
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro
KVLV Lede
De Bron
Info: 053 80 28 20, linda.depaepe@telenet.be

zondag 26 mei van 8 tot 17 uur
Rommelmarkt: Wanzeledorp, garageverkoop:
Wanzele. Standen rommelmarkt: 2 euro per
5LM (lengte stand onbeperkt).
gratis
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be
users.telenet.be/gezinsbondwanzele/

n Lee Ommegang

dinsdag 28 mei om 20 uur
Markt Lede. Rondgang met lezingen, daarna
trakteren we een drankje.
KVLV Lede
Info: 0495 49 17 47
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Overlijdens februari 2013 (vervolg)
Alphonsina De Middeleer

† 28 februari

Overlijdens maart 2013
Danny Triest

† 1 maart

Jozef De Schryver

† 3 maart

Marie Van der Meersch

† 4 maart

Marie Van Wesemael

† 4 maart

Valentina Bauters

† 5 maart

Paul De Smet

† 6 maart

Joan Gravez

† 6 maart

Pierre Amand

† 7 maart

Nestor Colpaert

† 8 maart

Alfons Bauwens

† 10 maart

Maria D’Haenens

† 10 maart

Rachel Verbeeren

† 10 maart

Achiel Van de Putte

† 11 maart

Amandina Clinckaert

† 14 maart

Marcelline Schelfhout

† 15 maart

Gustaaf Bonnarens

† 16 maart

Marie Jeanne De Backer

† 16 maart

Albert Cammerman

† 17 maart

Alice Meganck

† 17 maart

n Lezing dementie

Petrus De Rick

† 20 maart

vrijdag 17 mei om 14.30 uur

Edmondus De Cuyper

† 21 maart

Maria Linthout

† 21 maart

Gustaaf Smekens

† 22 maart

Anna Daelman

† 23 maart

Marcel Heerman

† 27 maart

Johan Van Den Einde

† 27 maart

Omer Janssens

† 29 maart

Laurent Moens

† 29 maart

Maria Durieux

† 29 maart

Ivonne De Kerpel

† 30 maart

Danny Bastiaens

† 30 maart

André Focquet

† 31 maart

Luc Vanderstraeten

† 31 maart

Zie pagina 13
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G e m e e n t e r a a d

Uit de gemeenteraad
van 21 maart
Kerkfabrieken: jaarrekeningen 2012
Gunstig advies omtrent de jaarrekeningen dienstjaar 2012 van de kerkfabrieken Sint-Denijs Impe, Sint-Martinus Lede, Sint-Martinus Oordegem, Sint-Pharaïldis Smetlede en Sint-Bavo Wanzele.
Belasting op de afgifte van administratieve documenten 2013: wijziging
Verhoging van de aan te rekenen tarieven bij de afgifte van identiteitskaarten en rijbewijzen.
Uitbreiding van de statutaire formatie van het gemeentepersoneel
Voorzien van een tweede betrekking van zaaltechnicus (niveau D) bij de
dienst cultuur.
Aankoop speeltoestel kinderopvang Oordegem
Vaststelling bestek, gunning na onderhandeling en raming van de kostprijs op 12.396,69 euro (exclusief BTW).

g e m e e n t e d i e n st e n 
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Gelieve alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.
Je kan ook mailen naar gemeentebestuur@lede.be Alle informatie kan je ook terugvinden op www.lede.be.
Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
Elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00
tot 19.00 uur (enkel de
afdeling grondgebiedzaken
en de diensten burgerzaken
en patrimonium).
Burgerzaken (bevolking
en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be



Jeugd
tel. 053 60 68 62
jeugd@lede.be

Verkeer
tel. 053 60 68 37
verkeer@lede.be

Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Andere diensten

Milieu
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A,
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma 17.00 - 20.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 13.30 - 16.30 uur
vr 16.00 - 20.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal
per jaar verspreid. Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en
schepenen - Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme.
Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 /
9340 Lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
Oplage: 7900 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 13 mei.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05
ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Sport
Sporthal
Ommeganglaan 60A,
9340 Lede
tel. 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, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem:
Oordegemdorp 29,

tel. 09 366 03 08
Wanzele:
Watermolenstraat 13,
tel. 053 82 85 00
OCMW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2,
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
(PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa@lede.be

Wachtdienst
Antigifcentrum: 070 24 52 45
Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55
Wachtdienst huisartsen: 053 80 91 91 www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers: 0900 10 500
www.avlva.be of www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen: 053 70 90 95

