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IBO ’t Klavertje 4
Inschrijvingsdata 2014
donderdag 13 maart
• paasvakantie
• woensdagnamiddagen mei en juni
donderdag 22 mei
zomervakantie voor schoolgaande kinderen geboortejaar 2010-2011
donderdag 5 juni
zomervakantie voor kinderen geboren voor 1 januari 2010
donderdag 4 september
woensdagnamiddagen in september en oktober

Bericht aan de handelaars
van Lede
Fietspromotiecampagne
Met Belgerinkel naar de winkel
Op zaterdag 26 april start Bond Beter Leefmilieu in
samenwerking met UNIZO opnieuw de campagne
Met Belgerinkel naar de winkel. De actie loopt tot
zaterdag 31 mei. Ook onze gemeente zal deze
campagne voor de elfde maal steunen.
De werkwijze is gewijzigd. Je deelt geen spaarkaarten en
stempels meer uit, maar geeft iedere klant die met de fiets
of te voet boodschappen doet een Belgerinkellot. Elk lot
heeft een uniek nummer en de klant heeft tot zaterdag 31
mei de tijd om dit te registreren via www.belgerinkel.be.
Klanten die niet beschikken over internet kunnen terecht
bij de dienst verkeer of de dienst milieu en landbouw om
hun lot te registeren. Tijdens de campagne reikt Belgerinkel
elke dag prijzen uit aan de geregistreerde nummers,
afkomstig uit heel Vlaanderen. Na de campagne verloot
het gemeentebestuur de Belgerinkelfiets en tal van andere
prijzen onder alle geregistreerde loten uit onze gemeente.
Na je inschrijving ontvang je een actiepakket (de bijdrage
in onkosten voor het promotiemateriaal wordt volledig
gedragen door het gemeentebestuur). Dit pakket omvat
Belgerinkelloten 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 uiterlijk dinsdag 1 april.
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst verkeer
of de dienst milieu en landbouw. Je kan ook surfen naar
www.belgerinkel.be.
Wij hopen op een enthousiaste deelname!

donderdag 2 oktober
• herfstvakantie
• woensdagnamiddagen in november en december
donderdag 27 november
• kerstvakantie
• woensdagnamiddagen in januari en februari
Tijdens de paasvakantie is de kinderopvang open van maandag
7 april tot en met vrijdag 18 april. Voor de paasvakantie en
woensdagnamiddag in mei en juni kan je inschrijven vanaf
donderdag 13 maart tussen 18 en 19 uur en de daarop
volgende werkdagen. Meer info bij de kinderopvang.

Speelplein
De speelpleinwerking start op woensdag 2 juli en eindigt
op dinsdag 26 augustus. De brochure zal verdeeld worden
vanaf begin mei. Het aankopen van badges en indienen van
het inlichtingenformulier 2014 kan vanaf eind mei.

Wielerwedstrijd
Op woensdag 12 maart organiseert Wielervrienden Wanzele
een wielerwedstrijd, categorie elite m/c. De start is om 12.30 uur
in de Watermolenstraat, Wanzele. Sport en Nering organiseert op
zondag 16 maart een wielerwedstrijd voor nieuwelingen.
De start is op Oordegemdorp om 14 uur.
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Overlijdens
Januari 2014
Agnès De Pauw			
Alfons De Troch			
Cyriel De Wolf			
Lucienne Roelandt		
Gabriella Smetreyns		
Marcel De Bock			
Albert D’Haese			
Alfons Michiels			
Frederica Jansegers		
Monique Beurick		
Arnold Van den Bossche		
Agnes Bruylandt		
Victorine De Neef		
Maria Mertens			
Johan Holderbeke		
Armand Timmerman		
Amandus Schelfhout		
Achiel Van Leuven		
Adolphe Van Nieuwenbergh

† 2 januari
† 4 januari
† 5 januari
† 5 januari
† 6 januari
† 9 januari
† 9 januari
† 11 januari
† 13 januari
† 13 januari
† 14 januari
† 16 januari
† 16 januari
† 22 januari
† 25 januari
† 25 januari
† 26 januari
† 29 januari
† 29 januari

Huisnummer 10
Deze maand strijken we neer in de
Tuinwijk.

Met wie woon je hier?
Luc: Ik woon hier samen met mijn echtgenote en mijn twee zonen.
Wat zijn je hobby’s?
Luc: Ik ben basketbalscheidsrechter. Ik speel ook toneel bij Vreugd in
Deugd. Binnenkort speel ik mee in het stuk Andere plannen in GC De
Volkskring. Ik nodig hierbij iedereen uit om te komen kijken.
Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Luc: Ik woon graag in Lede. Het is hier rustig en je hebt alles in de buurt
wat je nodig hebt. Veel beter dan de drukte van de stad.

Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Stokstraat
duur: 110 werkdagen
voorziene einddatum: maart 2014
omleiding: via Vossedreef, Herdergemsestraat,
Barrevoetsehoek, Groenstraat, Jezuïtenstraat,
Ronkenburgstraat, Poortendriesstraat
Renoveringswerken brug over E40 te
Stichelendries
duur: 50 werkdagen
Door problemen met de nutsleidingen is de
oorspronkelijke startdatum (10 maart) niet
haalbaar. De nieuwe startdatum is nog niet
bekend. Verdere informatie volgt.

Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties
17 maart: wielerwedstrijd Oordegem
aankomst: Oordegemdorp

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Luc: Als we gaan wandelen, fietsen of joggen, betrekken we de
Soleghemstraat, Speckaertstraat, Hendrikstraat, Blomstraat, Nerumweg
en Speckaertweg dikwijls bij het parcours. Het is er rustgevend,
het landschap is mooi en je ziet en hoort er verschillende dieren.
Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke?
Luc: Ik ben bestuurslid van de toneelkring Vreugd in Deugd. Ook ben ik
ondervoorzitter van basketbalclub BC Lede. Ik ben trouwens heel fier op
wat onze ploegen dit seizoen al gepresteerd hebben.
Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
Luc: Mijn favoriete café is cafetaria de Ommegang. Philip en Christine
maken het daar echt gezellig. Op restaurant gaan is een van de dingen
die ik ook graag doe samen met mijn gezin. Meestal gaan we buiten Lede
eten, maar in Lede is mijn favoriet Delizie Italiane. De gastvrijheid, de
warme sfeer en het lekkere eten geven je een beetje een vakantiegevoel.
Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? Vind je
die positief?
Luc: GC De Volkskring is een prachtige zaal om toneel in te spelen. Ook
de sporthal is een aanwinst. Wat ik persoonlijk minder positief vind, zijn de
massa’s appartementen die uit de grond rijzen. Ik hoop dat dit zo niet blijft
verder gaan, want ik vrees dat de rust in onze gemeente zal verminderen.
Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Luc: Ik zou de Leedse verenigingen meer ondersteuning bieden. Ik zou ze
niet alleen financieel steunen maar hen meer mogelijkheden aanbieden
om ‘hun ding’ te doen.
Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Luc: Hetgeen wat vele mensen wensen: een goede gezondheid voor
iedereen!
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Noodnummer 100,
101 of 112 bellen?
Dringende en niet-dringende oproepen
In België zijn er drie belangrijke noodnummers voor dringende hulp:
• 100 voor ambulance en brandweer;
• 101 voor politie;
• 112: het unieke noodnummer dat in alle landen van de
Europese Unie actief is, dus ook in België. Over enkele jaren
zullen de noodnummers 100 en 101 verdwijnen en zal enkel het
noodnummer 112 nog blijven bestaan.
Deze noodnummers zijn dag en nacht bereikbaar en kan je bellen
als je dringend de politie, een ambulance of de brandweer nodig
hebt, bijvoorbeeld bij brand (100), bij een ernstig ongeval met
gewonden (100 of 101), bij dringende hulp van medische aard
(100), als je getuige of slachtoffer bent van een inbraak (101) of
als je een verdachte toestand opmerkt (101).
Heb je zowel medische als politionele hulp nodig, volstaat het
om naar een van de noodnummers te bellen. De noodcentrales
wisselen de nodige gegevens onmiddellijk met elkaar uit.
In sommige gevallen kan je door de operator van de ene
noodcentrale worden doorgeschakeld naar zijn collega in de
andere noodcentrale.
Voor niet dringende politiehulp contacteer je het best het
onthaalpunt van de politiezone Erpe-Mere/Lede op 053 60 64 64.

Wat zeg je als je een noodnummer belt?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in
een stressvolle situatie. Het is belangrijk dat je precieze en juiste
informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen
kunt beantwoorden.
Dit wil de operator van je horen:
• wat er precies gebeurd is (brand, ongeval, inbraak, hartaanval …);
• of er gewonden zijn;
• de juiste locatie (gemeente, straat en huisnummer, kruispunt,
kilometerpaal …);
• wie je bent.
Als je een noodnummer belt, wacht dan rustig het antwoord af
en haak zeker niet in! Als je per ongeluk een noodnummer hebt
gebeld, hang ook dan niet op, maar zeg aan de operator dat alles
in orde is. Zo is de operator zeker dat er geen sprake is van een
noodgeval. Als je hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kan
dit leiden tot strafrechterlijke veroordeling.
Heb je hierover nog vragen, contacteer dan het politiekorps van
Erpe-Mere/Lede op 053 60 64 64 of via www.erpemerelede.be.

© Koen Moreau

Lede wil
FairTradeGemeente
worden
In de gemeenteraad van januari werd beslist om te streven
naar de erkenning van Lede als FairTradeGemeente. Om
deze titel in de wacht te slepen, moet onze gemeente
voldoen aan zes criteria:
1) De gemeente zal bij de aankoop van producten
aandacht besteden aan de prijs die producenten in
ontwikkelingslanden krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. Voor koffie en fruitsap zal een 		
beroep gedaan worden op leveranciers die gecertificeerd worden door Max Havelaar, het keurmerk van
eerlijke handel. Ook bijdragen tot de sensibilisering en
de informatie over eerlijke handel, is een aandachts-		
punt.
2) Minstens twee fairtradeproducten zijn duidelijk
be schikbaar in een aantal van de plaatselijke winkels
en horecazaken. De winkels en horecazaken
communiceren ook over het feit dat zij fairtrade-		
producten verkopen of serveren.
3) Minstens een school, een bedrijf en een organisatie
moet fairtradeproducten gebruiken en erover
communiceren. Scholen dienen ook educatieve
campagnes op te zetten om de kennis over en de 		
betrokkenheid met fair trade te vergroten.
4) De campagne zorgt voor zoveel mogelijk mediaaandacht op lokaal en regionaal niveau. Daardoor 		
bereikt men een groot deel van de bevolking en 		
voelen lokale deelnemers zoals handelaars en
organisaties zich gewaardeerd voor hun engagement.
5) Om aan deze criteria te voldoen, is er een trekkers-		
groep samengesteld bestaande uit leden van de 		
LEEGO, de milieuraad en de middenstandsraad, maar
ook een journalist, een leerkracht en inwoners die 		
spontaan gereageerd hebben op een oproep.
6) Om FairTradeGemeente te worden, lanceert men in de
gemeente een nieuw initiatief dat lokale consumptie
en productie van duurzame voedingsproducten
aanmoedigt.
Wie creatief wil meedenken of een voorstel heeft
om van Lede een FairTradeGemeente te maken,
kan contact opnemen met de dienst cultuur.
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Ga voor gezond, spuit niet zo maar
in het rond!
Mensen gebruiken sinds jaar en dag pesticiden om onkruid of plagen te lijf te gaan.
Die producten werken goed, maar vaak spuit je meer dood dan alleen het onkruid
of de plaag zelf. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan immers gevaar
opleveren voor de gezondheid van mens en dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang
nawerken. Zo heeft onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat
een schadelijk afbraakproduct van het al lang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog
kan teruggevonden worden in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen.

Tips om je tuin ecologisch te onderhouden
•
•

•

•

•

•

•

Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of bodembedekkende
struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek.
Bij de plantenkeuze hou je best rekening met de plaats waar de planten moeten 		
komen. Planten, struiken en bomen die bij het heersende klimaat en de aanwezige
bodem horen, zullen beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Bovendien krijgen
andere (ongewenste) planten dan minder kans op ontwikkeling.
Wied kleine oppervlakten onkruid met de hand. Voor grotere oppervlakten kan je
een onkruidbrander overwegen. Brand het onkruid om de twee à drie weken weg.
Het onderliggende wortelstelsel wordt door vocht- en krachtverlies uitgeput waardoor
het onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt.
Voor een gazon zonder kruidengroei, maai je het gras regelmatig kort. Bovendien laat
je het maaisel best liggen, zo wordt er meststof aangereikt aan de bodem en vergroot
de concurrentiekracht van gras ten opzichte van bijvoorbeeld klaver en kweekgras.
Leer composteren! Groenafval verwerk je best in een composthoop of compostvat.
Bladeren en kleine twijgjes kan je ook kwijt onder struiken en bomen. Hierdoor blijft
de bodem bedekt en heb je minder kans op onkruid en vorstschade. De strooisellaag
wordt stilaan omgezet in humus, waaruit de planten nieuwe voedingsstoffen kunnen
putten.
Doe aan combinatieteelt. Door interessante groentecombinaties vlak naast of door
elkaar te telen, voorkom je aantastingen en ziektes. Een voorbeeld hiervan is de
combinatie van slasoorten met prei of ui met rode biet.
Slakken zijn dol op jonge plantjes. Bescherm ze door er een scherpe plastieken rand
rond te zetten of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door de
bodem te bedekken met zwarte folie zodat die sneller opwarmt. Slakken kan je
weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Egels
en vogels eten graag slakken. Richt je tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes
te hangen of door een heg of houtkant aan te planten.

Geen pesticiden op mijn bord!
Hoe kan je het contact met pesticiden via de voeding zo veel mogelijk beperken?
Enkele tips:
• Koop (bio)producten die helemaal niet bespoten werden.
• Zorg voor afwisseling in de voeding. Doordat je de soort en de herkomst van groenten,
fruit, vlees, vis, kip en melk genoeg varieert, heeft men minder kans dat het telkens
vervuild zal zijn of residuen van pesticiden zal bevatten.
• Kweek zelf je groenten en fruit zonder bestrijdingsmiddelen.
• Was groenten en fruit altijd zorgvuldig alvorens ze te eten.

EcoMagie
Op donderdag 23 januari organiseerde
LEEGO in samenwerking met de
cultuurdienst de goochelshow EcoMagie
in GC De Volkskring. Deze voorstelling
werd gratis aangeboden aan de derde
graad van het lager onderwijs.
De leerlingen werden op magische wijze
geïnformeerd over de mogelijkheden
en voordelen van afvalpreventie en
energiebesparing. Professor Guinelli,
de goochelaar, kon de leerlingen bekoren
met knappe goocheltrucs en verrassingen
uit zijn laboratorium.
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Het gemeentebestuur van Lede gaat over
tot de aanwerving van een

TECHNISCH ASSISTENT(E)
kraanman
statutair - voltijds – niveau D1–D3
Als technisch assistent op de technische dienst, subdienst uitvoering – wegen,
werk je onder leiding van en rapporteer je aan de werkleider.
TAKEN
• Je voert de technische taken uit van een kraanman.
• Je zorgt voor het onderhoud en schoonmaak van werkplaatsen, materieel,
voertuigen en machines.
• Je treft veiligheidsmaatregelen en leeft de minimale veiligheidsnormen na.
VOORWAARDEN
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
• Je slaagt voor een aanwervingsexamen.
AANBOD
• Wedde volgens barema.
• Een flexibele vakantieregeling.
• Ruime opleidingsmogelijkheden.
• Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fiets vergoeding.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt
voor de publieke sector.
Je stuurt je sollicitatiebrief samen met je cv uitsluitend per post uiterlijk
vrijdag 4 april 2014 (datum poststempel is bepalend) naar het college van
burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst op 053 60 68 21
of via personeel@lede.be. Op verzoek sturen we je graag de functiekaart.
Dit document is ook te raadplegen op www.lede.be.

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten grote vakantie 2014
AANWERVINGVEREISTEN
• Je bent houder van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee
gelijkgesteld onderwijs.
• Een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen
strekt tot aanbeveling.
De functiekaart en alle verdere inlichtingen kan je krijgen bij de dienst
kinderopvang op 053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be.
Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeentebestuur Lede,
dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en dit voor vrijdag 6 juni 2014.
Geef bij je kandidatuurstelling ook je beschikbare periodes op.

Ocmw zoekt jobstudenten

Het ocmw is op zoek naar jobstudenten
verpleging en verzorging die het personeel
in het woonzorgcentrum Villa Letha willen
ondersteunen.
JE FUNCTIE
In opdracht van de hoofdverpleegkundige help
je bij het creëren van een thuisgevoel voor de
bewoners door het verlenen van een optimale
hulp, verzorging en animatie. Er wordt gewerkt
met wisselende diensten.
JE PROFIEL
• Je studeert voor verzorgende of
verpleegkundige.
• Je bent beschikbaar tijdens de maand juli
of augustus.
• Je bent gemotiveerd en je wil je graag
inzetten binnen een sociale omgeving.
Je stuurt je sollicitatiebrief en een kopie van het
vereiste diploma voor zondag 20 april 2014
naar personeel@ocmw.lede.be of per post
naar de voorzitter van het ocmw, Annelies De
Meersman, Kasteeldreef 50, 9340 Lede.
Wat je zeker moet vermelden in je
sollicitatiebrief: naam, adres, telefoonnummer,
geboortedatum, rijksregisternummer, een korte
motivatie en welke maand je voorkeur geniet.
Voor inlichtingen kan je terecht bij
hoofdverpleegkundigen Martine Renneboog
en Erna Van De Keer op 053 60 12 02
of surfen naar www.ocmw.lede.be.
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Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van
burgemeester en schepenen, bracht hulde aan ondervermelde
echtparen ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum
en bood hen, samen met hartelijke gelukwensen, het traditionele
geschenk aan.

Uit de gemeenteraad
van 20 februari 2014

Gouden bruiloft (50 jaar)
Clement Bonnarens & Maria Melckenbeeck
Wanzele, 17 januari 1964

Cultuurraad
Bekrachtiging van de gewijzigde statuten.
Reglement tot subsidiëring van culturele verenigingen
Goedkeuring van enkele wijzigingen en aanvullingen aan het
reglement.
Gouden bruiloft (50 jaar)
Joannes Hermus & Simonne Galle
Lede, 31 januari 1964

Serveruitbreiding
Vaststelling van het bestek en wijze van gunning voor de
aankoop met installatie van serveruitbreidingen (extra CPU,
RAM, SAN storage en alle bijhorende licenties van VMWare,
Microsoft en Veeam). De geraamde kostprijs bedraagt
60.000 euro (inclusief btw). De opdracht zal gegund worden
in het kader van het raamcontract multifunctionals met de
provincie Oost-Vlaanderen.
Project Gezonde Gemeente
Goedkeuring Charter voor een Gezonde Gemeente
en ter uitvoering daarvan de samenwerkingsovereenkomst
2014-2015.

Paashaas op de markt
Op dinsdag 15 april brengt de paashaas 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 doos
die voor het gemeentehuis zal staan, deponeren. Noteer er je
naam, adres, telefoonnummer en leeftijd op. Om 11 uur trekt de
paashaas in de raadzaal van het gemeentehuis twintig winnaars
uit de binnengebrachte werkjes. Wees er zeker bij want je kan
enkel je prijs ontvangen als je aanwezig bent. Tot dan!
Dit is een organisatie van de marktcommissie in samenwerking
met de dienst patrimonium.

Opzetten kippenproject
Vaststelling modaliteiten. Er wordt voorzien dat gezinnen,
scholen en rusthuizen eenmaal om de twee jaar een aantal
kippen zullen kunnen aankopen tegen verlaagde prijs.
Installatie van IBA’s (Individuele Behandeling
van Afvalwater) bij zones voor zelfzuivering van
afvalwater uit het zoneringsplan: wijziging
De behandeling en de uitvoering van de individuele
huisaansluiting op de openbare riolering wordt overgedragen
aan TMVW-Aquario met ingang van 1 januari 2014. Ook
de plaatsing en de exploitatie van de IBA’s gebeurt door
TMVW-Aquario. Er wordt daarvoor een eenmalige belasting
van 600 euro aan de aanvrager aangerekend.
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Seniorenbeleid in Lede
Het aantal 55-plussers neemt ook in Lede snel toe. De gemeente
wil zich inzetten om deze groeiende groep mensen met een groot
potentieel aan kennis, ervaring en tijd te ondersteunen. Hiervoor
worden enkele maatregelen genomen.
Via het gemeentebestuur
• Het ganse jaar door de mobiliteit voor senioren garanderen:
voet- en fietspaden, veilig verkeer, trage wegen uitstippelen,
opmaak winterplan, sneeuwruimen voor 80- plussers ...
Meer info bij technische dienst.
• De toegankelijkheid voor mindermobiele personen van openbare
gebouwen optimaliseren.
• Het uitreiken van een mantelzorgpremie. Deze premie wordt
jaarlijks toegekend aan een mantelzorger. Dergelijke waardering
maakt dat men de zorg langer kan volhouden en op deze manier
kan de zorgbehoevende persoon langer in zijn vertrouwde
omgeving blijven. Info en reglement bij het onthaal in het
gemeentehuis.
• Het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten voor senioren:
- sport: Plus Minus (laagdrempelige sportactiviteiten), jaarpas,
		
Blijf Fit Week (reis voor 50-plussers in het buitenland met vooral
		 sportieve impulsen), Senior Sportief (deelname Oost-Vlaamse
		Seniorendag), Sportelen Aan Zee, Sportelweek, Kubbs (variant
		 op petanque). Meer info bij de sportdienst.
- cultuur: seniorenshow en theatervoorstellingen voor senioren
		 in GC De Volkskring, vormingscursussen op maat van senioren
		 (computerlessen, I-pad, V-test, facebook ...), ondersteuning van
		seniorenverenigingen en de seniorenraad, activiteiten i.s.m.
		 met de seniorenraad: spreekbeurten/lezingen, jaarlijkse reis,
		 seniorenfeest ... Meer info bij de cultuurdienst.
- bibliotheek: Bib Aan Huis, rondleiding in de bib voor
		senioren, computer- en tabletcursussen, Knoppenwinkel

Algemene vergadering
sportraad
De sportraad organiseert op maandag 31 maart
om 19.30 uur een algemene vergadering in De Bron.
Volgende onderwerpen staan op de agenda:
• toetreding nieuwe leden;
• uitsluiting en ontslag leden;
• activiteitenverslag 2013;
• financieel verslag 2013;
• adviezen 2013;
• programma en begroting 2014;
• varia en rondvraag.
Na de vergadering is er een receptie.

(senioren kunnen met al hun specifieke vragen en problemen
i.v.m. de computer, digitale camera, I-pad … terecht in de
bibliotheek), lezing/vorming tijdens de seniorenweek.
• Gunsttarieven voor senioren voor de gemeentelijke activiteiten
aanbieden.
• Sociale contacten voor senioren mogelijk maken via:
- de wekelijkse markt: de huidige dinsdagmarkt blijven onder		steunen.
- gratis lijnbusvervoer binnen het grondgebied.
- rustbanken: deze langs de weg naar de dorpskernen plaatsen.
- openbare pleintjes, aangenaam gemaakt voor grootouder(s) en
kleinkind(eren).
• Senioren met vragen over energie en het besparen op elektriciteitsen aardgasfacturen kunnen gratis terecht bij de milieudienst om
de V-test uit te voeren.
• Jubilarissen en personen die de leeftijd van 100 jaar bereiken,
krijgen een geschenkbon. Meer info bij de dienst financiën.

Via het OCMW
• Senioren in kansarmoede kunnen bij het OCMW terecht voor
een UiTPAS aan kansentarief. Op die manier kunnen zij aan een
bijzonder voordelig tarief deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.
• Het nieuwe woonzorgcentrum op het domein Mesen zal in het
najaar in gebruik worden genomen. In dit nieuwe centrum zullen
er ook drie plaatsen zijn voor kortverblijf.
• Het OCMW wil ervoor zorgen dat ouderen en mindervaliden zo
lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven
wonen.
Daarom biedt het OCMW enkele thuiszorgdiensten aan:
dienstencheques, noodoproepsysteem, poetshulp en warme
maaltijden.

Sportgala
Op vrijdag 21 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
• Jeugdlaureaat: Joran Van Impe (tennis)
• Sportclub van het jaar: RSC Jumping Onions (rope skipping)
• Sportploeg van het jaar: Dynaco Lede - scholieren jongens (volleybal)
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Tentoonstelling
carnaval in Lede
Oproep!
Op zondag 27 april, Erfgoeddag, houdt
de culturele raad in samenwerking met
de cultuurdienst een tentoonstelling
van het carnavalsgebeuren in Lede. Alle
foto’s, folders, posters en carnavalsliedjes
van het Leedse carnaval zijn meer dan
welkom. We zijn ook specifiek op zoek
naar documentatie van groepen uit de
deelgemeenten zoals bijvoorbeeld De
Sperteleers uit Oordegem, De Papegemse
Pottenpakkers, De Bengeltjes uit Wanzele
en De Smetleedse Nachtuilen.

Je kan alles bezorgen bij de cultuurdienst of bij Hubert Topke, voorzitter van de culturele raad
(053 41 47 40). Al het materiaal zal worden ingescand of gefotografeerd.

Kippenproject
Keukenafval wordt kippenvoer

aangekocht worden. Je schrijft je in voor het project (twee
of drie kippen per gezin) via bijgaand inschrijvingsformulier
en betaalt contant bij de milieudienst (3 euro per kip). Het
gemeentebestuur groepeert de aankoop. De kippen kunnen in
juni op een plaats in Lede afgehaald worden. De deelnemers
worden hiervan op de hoogte gebracht.
Het aanbod van kippen is beperkt, wees er dus als de kippen bij!

Bestelformulier kippenproject 2014
vóór 10 april binnen te brengen bij de dienst
milieu en landbouw, Markt 1, 9340 Lede
Naam: ......................................................................................
.................................................................................................
Het gemeentebestuur van Lede heeft in zitting van 20 februari 2014
beslist om een kippenproject op te starten.
Een groot deel van het keukenafval valt niet of nauwelijks te
composteren. Dat geldt zeker voor restjes van bereid voedsel zoals
vlees, vis, charcuterie, frietjes, deegwaren, gestoofde groenten
of brood. Kippen weten hier gelukkig wel raad mee. Kippen zijn
alleseters en verorberen per dag ongeveer 150 gram etensresten.
Afgerond komt dat neer op 50 kilogram per kip per jaar. Drie
kippen verwerken jaarlijks dus 150 kilogram keukenafval. Dit
is het keukenafval van een doorsnee gezin. Kippen produceren
bovendien twee bijproducten: een beetje kippenmest en heerlijke
scharreleieren. De kippenmest is ideaal voor de moestuin en ook de
eieren komen wel van pas.
Ben je bereid om minstens 6 m² van je tuin tot kippenren om te
bouwen, dan kom je in aanmerking voor het kippenproject van
onze gemeente. De kippen (17 tot 21 weken jong) kunnen door
de inwoners van Lede voor een voordelige prijs bij de gemeente

Adres:.......................................................................................
.................................................................................................
Telefoon:...................................................................................
(bij voorkeur GSM)
Ik bestel:
m 2 kippen
m 3 kippen
en betaal hiervoor: 3 euro X ...........kippen =..................... euro
Datum:.....................................................................................
Handtekening:..........................................................................

De kippen worden betaald bij het binnenbrengen van het
bestelformulier. De datum en plaats van afhaling van de kippen
worden je schriftelijk meegedeeld in de loop van mei.

10

Vooruit met de geit,
Lede en zijn
preventiebeleid
Voorstelling De stelling van A
Annelies is verliefd. En hoe! Ze is helemaal zot
van Casper, de populairste jongen van de klas.
Maar dan loopt het mis. Casper maakt het uit en
Annelies zoekt steun bij Britt, haar beste vriendin.
Maar is Britt wel een echte vriendin?
Annelies begint te twijfelen. En als ze plots
het slachtoffer wordt van pesterijen, is het hek
van de dam. Annelies en Britt krijgen ruzie.
En de pesterijen worden steeds erger en erger.
Is hun vriendschap bestand tegen zoveel druk?

NIET TE MISSEN DEZE MAAND!

Mariale Jubelprocessie
Het hoogtepunt van het jubeljaar ter ere
van 600 jaar Mariaverering komt steeds
dichterbij. Op zondag 4 mei zal het exact
600 jaar geleden zijn dat het beeld van
de Zoete Nood Gods in de dekenale kerk
van Lede werd geplaatst. De verering van
dit beeld nam in de loop der tijden een
dergelijke omvang aan dat Lede uitgroeide
tot één van de grote bedevaartsplaatsen
van Vlaanderen. Op zondag 4 mei wordt
de aankomst van het beeld herdacht
en gevierd. Het Mariaal Jubelcomité,
in samenwerking met het ’T GenooTschap ’T Hovaardig Boerke en het
gemeentebestuur zorgen voor tal van activiteiten om deze dag te vieren.

Programma
Digitaal pesten of cyberpesten, we zien het steeds
meer voorkomen. Pesten via e-mail, het zonder
toestemming plaatsen van intieme of
gemanipuleerde foto’s op internet en
bedreigingen per sms zijn maar een paar
voorbeelden van vaker voorkomend pestgedrag.
Kenmerkend voor deze nieuwe vorm van
pesten is dat het vrijwel onzichtbaar blijft voor
volwassenen. Digitaal pesten onttrekt zich nog
meer dan het traditionele pesten aan de
waarneming van school en ouders.
Het cyberpesten kan anoniem gebeuren en is
venijnig vanwege de anonimiteit, het ontbreken
van getuigen en de soms verregaande
consequenties. Het slachtoffer voelt zich
machteloos en angstig. Volgens verschillende
onderzoeken is tussen 19 en 40% leerlingen van
het secundair onderwijs slachtoffer van digitaal
pesten. De meeste leerlingen vertellen dit echter
niet aan hun leerkrachten. Hierdoor wordt het
probleem onderschat of niet opgemerkt door de
omgeving. Deze emotionele en confronterende
voorstelling over cyberpesten wordt opgevoerd
door Uitgezonderd Theater.
De stelling van A gaat door op vrijdag 14 maart
in GC De Volkskring en is bestemd voor jongeren
uit het tweede secundair. De voorstelling start
om 19.30 uur. Deuren openen vanaf 19.00 uur.
De inkom is gratis.

•
•

•
•

•

•
•
•

9.45 uur, Markt
Historische evocatie Aankomst beeld van de Zoete Nood Gods.
10.30 uur, Sint-Martinuskerk
Pontificale jubeleucharistie. Voorganger mgr. Luc Van Looy, bisschop
van Gent.
11.45 uur, Markt
Openluchtconcert Concertband Oordegem.
14.00 uur, Markt en omliggende straten
Wandelconcert door Koninklijke Jeugdmuziekkorps OLVO-band
Oostende.
15.00 uur, Vijverstraat (langs de ommegangkapellen)
Mariale Jubelprocessie met 950 figuranten.
Ontwerp en regie: Carl Deckers.
17.15 uur, Markt
Slotmoment met deelnemers aan de Mariale Jubelprocessie.
18.00 uur, Markt
Optreden Stampen en Dagen.
Doorlopend, Markt
Volkscafé.

Oproep
We zijn nog op zoek naar logistieke medewerkers om op zondag 4 mei
volgende taken in te vullen: controle van de parkings, begeleiden van
gastgroepen, binnen- en buitenrijden van de wagens, bedelen van drank
voor de medewerkers, klaarzetten van de kleedkamers en verkoop van de
programma’s.
Help je graag bij het wassen en strijken van kledij, het verven of versieren
van de wagens? Ook dan ben je welkom!
Meer info en inschrijvingen bij Luc Rasschaert, voorzitter processiecomité,
op 0479 71 96 40.
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Paassportkampen

Doedelidoekamp

Naar goede gewoonte organiseert de sportdienst tijdens de
paasvakantie sportkampen in de sporthal.

Gaat je kleuter op sportkamp in de sporthal? Dan kan je
aansluitend ook inschrijven voor het Doedelidoekamp van
de jeugddienst. De kinderen die beide kampen combineren,
worden ’s middags met een bus van de sporthal naar het
speelplein van Wanzele gebracht.
Daar worden ze opgevangen door twee ervaren monitoren
die allerlei activiteiten rond muziek hebben voorbereid.
De kinderen kunnen ’s avonds door de ouders afgehaald
worden om 17 uur op het speelplein.
Nieuw dit jaar is dat je ook kan deelnemen aan het
Doedelidoekamp als je niet deelneemt aan het sportkamp
(naargelang beschikbaarheid). Voor de kinderen die enkel
aan het Doedelidoekamp deelnemen, start de namiddag
om 13 uur op het speelplein.

Sportkamp voor lagere schoolkinderen
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht van maandag
7 april tot en met vrijdag 11 april. Van 9 tot 12 en van 14 tot 16
uur wordt er gesport, van 8.15 tot 9.00 uur en van 16 tot 17 uur is er
opvang voorzien. Tussen 13 en 14 uur is er een gezamenlijke activiteit.
Vergeet je lunchpakket voor ’s middags, een drankje en zakgeld
voor een extra drankje niet. De kostprijs is 60 euro voor inwoners
en kinderen schoolgaand in Lede en 120 euro voor niet-inwoners.

Inschrijven kan vanaf maandag 17 maart voor de kinderen
die deelnemen aan het sportkamp. Deze inschrijvingen
gaan door in de sporthal samen met de inschrijving voor
het sportkamp.
Inschrijven voor kinderen die enkel willen deelnemen aan
het Doedelidoekamp kan vanaf woensdag 26 maart
bij de jeugddienst (cash betalen).
Kostprijs: 30 euro voor inwoners (kinderen waarvan een
van de ouders in Lede gedomicilieerd is of die naar
school gaan in Lede), 60 euro voor niet-inwoners.
Er kunnen maximum 20 kleuters deelnemen.
Kleutersportkamp
Voor de kleuters gaat het kamp door van maandag 14 april tot
en met vrijdag 18 april van 9 tot 12 uur. Opvang is voorzien van
8.15 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 12.15 uur. Vergeet je drankje
en koekje niet. De kostprijs is 30 euro voor inwoners en kinderen
schoolgaand in Lede en 60 euro voor niet-inwoners.
Het kleutersportkamp kan opnieuw gecombineerd worden met het
Doedelidoekamp.

Meer informatie betreffende dit Doelidoekamp kan je
krijgen bij de jeugddienst.

Inschrijvingen
Inschrijven kan vanaf maandag 17 maart tot en met vrijdag 28 maart
online via www.lede.be, door het ingevulde inschrijvingsstrookje
(www.lede.be) te mailen naar sport@lede.be of bij de sportdienst
(sporthal). Overschrijven kan op BE10 0910 0954 2304 met
vermelding van de naam van de activiteit en de deelnemer. Vergeet
je 10 UiTpunten niet om te ruilen voor 2,50 euro korting. Wie een
UiTpas aan kansentarief heeft, kan aan verminderd tarief sporten.

Zwerfvuilactie
Ben jij al dat zwerfvuil ook grondig beu? Sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, plastic flessen,
papiertjes … Vele kleintjes zorgen voor een grote berg zwervend vuil. Hierdoor oogt onze gemeente
minder mooi.
Wil je er iets aan doen? Op zaterdag 22 maart organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de milieuraad voor de vierde maal
een grote zwerfvuilactie. Iedereen komt samen om 13 uur in Lede. We trekken, gewapend met handschoenen, grijpstokken, vuilzakken en
fluohesjes langs de wandelpaden van Lede. Wie zwerfvuil raapt in de deelgemeenten, zal naar daar gevoerd worden. Om 18 uur worden alle
vrijwilligers uitgenodigd in het park voor Huize Moens voor een verfrissend drankje en een persmoment om onze inspanningen in de kijker te
zetten. Ga samen met je vrienden, familie of vereniging de strijd aan tegen het zwerfvuil! Schrijf je vóór woensdag 19 maart in bij de dienst
milieu en landbouw. Vergeet bij je inschrijving ook je contactgegevens en het geschatte aantal deelnemers niet te vermelden. Inschrijven kan per
brief, op 053 60 68 25 of via milieu@lede.be. De deelnemers kunnen een UiTpunt sparen.
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Buitenspeeldag
Op woensdag 2 april van 14 tot 17 uur kan je terecht op het
speelplein van Wanzele en in de sporthal van Lede voor de
Buitenspeeldag.
Je vindt er veel ruimte, spelmogelijkheden, spelmateriaal en
vooral heel wat vriendjes om mee te spelen. Om kinderen te
stimuleren meer buiten te spelen, wordt het een open speeldag,
daarom zijn er geen georganiseerde activiteiten voorzien.
Er is geen toezicht voorzien, maar mama’s, papa’s, oma’s en opa’s
kunnen terecht op een hopelijk zonnig terrasje.
Kinderen kunnen spelen onder de verantwoordelijkheid van ouders.
Vergeet je goede speelhumeur niet! Je kan eventueel een centje
meebrengen voor een ijsje. Deelname is gratis.
Het aantal deelnemers is onbeperkt en er zijn geen inschrijvingen.

Het wordt helemaal fijn als ook jij er bij bent !

Camping Cultuur
Op zondag 15 juni strijkt er een karavaan
neer op een grasveld in Smetlede!
Je zal er kunnen genieten van circus,
muziek, theater en zoveel meer.
Om dit project van de bibliotheek, jeugden cultuurdienst te laten slagen, hopen wij
op medewerking van lokale verenigingen
en enthousiaste vrijwilligers.
Woensdag 26 maart om 20 uur
organiseren wij een infomoment in de
kantine van FC Smetlede. Iedereen die
graag iets meer wil weten over Camping
Cultuur of wil meewerken, is welkom!

Word animator en kies de weg naar het speelplein!
De tweede opendeurdag voor monitoren van speelplein
Krawietel gaat door op zaterdag 22 maart vanaf 14 uur.
Ben je 16 jaar of ouder en heb je interesse om animator op
het speelplein te worden, dan ben je vanaf 14 uur welkom
op het speelplein (Watermolenstraat 11, Wanzele). Ouders
die vragen hebben, zijn welkom vanaf 16.30 uur.
Voor meer inlichtingen kan
je ook bij de jeugddienst
terecht. Kan je niet komen
maar heb je wel interesse,
mail dan zeker je gegevens
door naar de jeugddienst.
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S.O.S. Digihulp
De bibliotheek biedt op zaterdag 12 april hulp aan
al wie in de knoop ligt met zijn draadloze toestellen of
wiens tablet, laptop of smartphone meer raadsels biedt
dan info. Tussen 9 tot 12 uur helpt een medewerker
van BN-IT, een bedrijf dat hulp biedt bij digitale vragen,
je een oplossing te vinden voor je probleem. Je kan je
toestel meebrengen, maar het is niet de bedoeling om
defecte apparatuur te laten herstellen.
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking
met het bibliothecair samenwerkingsverband BibArt.

Workshop

Gevaarlijke voorleeshalfuurtjes

Naai je eigen trendy rokje!

Dappere kinderen van vijf tot acht jaar kunnen komen luisteren
naar drie spannende verhalen met als thema Gevaar.
Op voorhand reserveren is niet verplicht.

Naaien is in! Overal zie je zelfgemaakte kussens, rokjes,
kleedjes …

Programma

Ben je tussen 10 en 14 jaar en wil je graag zelf een hip,
trendy rokje maken? Woensdag 16 april organiseert
de jeugddienst een workshop in het knutselatelier.
Onder begeleiding van ‘Madame Tirette’ leren
de tieners zelf een patroon tekenen en gaan dan
aan de slag op een naaimachine. De cursus gaat
door van 14 tot 17 uur.
Inschrijven voor deze workshop kan vanaf donderdag
13 maart tijdens de avonddienst of vanaf vrijdag
14 maart via e-mail naar jeugd@lede.be. De betaling
gebeurt met een factuur die je krijgt in april.
Kostprijs: 15 euro + 5 euro materiaalkost voor inwoners
(kinderen waarvan een van de ouders in Lede
gedomicilieerd is of die naar school gaan in Lede),
30 euro + 5 euro materiaalkost voor niet-inwoners.
Omruilvoordeel: 10 punten voor 2,5 euro korting.
De workshop komt in aanmerking voor tieners met een
UiTPAS aan kansentarief (niet op materiaal).

zaterdag 15 maart: Jack in het regenwoud - M. Pfister, Otis - L. Long,
Billy en de bizon - Catharina Valckx
zaterdag 22 maart: Piraten in de straat - Jonny Duddle, Zoeperspin Tine Mortier, Held op sokken - B. Westera
zaterdag 29 maart: Als ik groot en sterk was - A. Laroche, Waar is
knuffel? - S. Blake, De moedhoed - L. Dijkstra

Knutselactie Pasen
Vanaf dinsdag 1 april siert een paasboom bomvol paaseitjes de
bibliotheek. Ook zin in iets lekkers? Kom dan een kleurplaat oppikken
in de bib, versier hem zo mooi als je kan en breng je werkje weer
binnen in de bib voor donderdag 1 mei. In ruil krijg jij van ons een
zakje met paassnoepjes.
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Agenda
n Happy weekend

Elke vrijdag, zaterdag en zondag
Pils, cola, spa en vittel aan 1 euro tijdens de
happyweekenduren.
JH Leeuwerik

n Basiscomputercursus voor senioren

dinsdag 11 en donderdag 13 maart,
dinsdag 18 en donderdag 20 maart,
maandag 24 en donderdag 27 maart,
dinsdag 1 april
7 lessen voor senioren zónder computerkennis.
45 euro
Bibliotheek

n Knutselatelier 3de t.e.m. 6de leerjaar

woensdag 12 maart van 13.30 tot 15.30
uur en van 16 tot 18 uur
Inschrijven vooraf verplicht.
4 euro (inwoners en kinderen die in Lede naar school
gaan), 8 euro (niet-inwoners en kinderen die niet in
Lede naar school gaan).
Jeugddienst

n Theater: Wintertulpen

woensdag 12 maart om 20 uur
Door Marleen Merckx. Een monoloog gebaseerd
op Chemo, het boek waarin Christine Lafaille haar
strijd beschrijft tegen borstkanker, een strijd die ze
begin 2007 verloor. Productiehuis: Paljas Produkties.
Bewerking en regie: Steph Goossens.
10 euro, CM-leden: 5 euro, CM-leden met verhoogde
tegemoetkoming : 2,50 euro.
Vooraf inschrijven verplicht.
CM Midden-Vlaanderen - Dienst Gezondheidspromotie
GC De Volkskring
Info: 09 267 57 35, gezondheidspromotie.mvl@cm.be,
www.cm.be/agenda

n Filmnamiddag: Marsupilami

woensdag 12 maart om 14.30 uur
Deze film is geschikt voor kinderen vanaf 6
jaar.
Gratis inkom.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Beestig haken

donderdag 13 en 20 maart, telkens van 19 tot 22 uur
Een boerderijdiertje haken.
Leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

n Proeven van speciale bieren

vrijdag 14 maart van 20 tot 22.30 uur
Bierkenner G. Vansteenbrugge vertelt over het
brouwproces, de kenmerken en de smaak van diverse
bieren en laat vijf bieren met passende hapjes proeven.
Inschrijven vóór 13 maart.
15 euro
Davidsfonds Lede
De Bron
Info: 053 80 52 09, info@davidsfondslede.be

n Voorstelling De Stelling van A
vrijdag 14 maart
zie pagina 10

n Postzegelveiling

vrijdag 14 maart van 20 tot 22 uur
De Bron
Info: postzegekringleda.be

n Dj-cursus voor beginners

zaterdag 15 maart van 10 tot 16 uur
Ervaring is geen vereiste. Begeleiding: dj Neglectik
10 euro
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@telenet.be

n Ladies Night

zaterdag 15 maart
Voor vrouwen vanaf 16 jaar. Naast versnaperingen,
drankjes ... trakteren we jullie op waardebonnen,
draaien we muziek en geven nuttige tips voor make up,
nagelverzorging ... Vooraf inschrijven graag.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Gevaarlijke voorleeshalfuurtjes!

zaterdag 15, 22 en 29 maart, telkens van 11 tot
11.30 uur
Zie pagina 13

n Koken met kids

zaterdag 15 maart van 14 tot 17 uur
Voor 3de, 4de en 5de leerjaar.
Thema Reis rond de wereld.
8 euro (inwoners en kinderen die in Lede naar school
gaan), 16 euro (niet-inwoners en kinderen die niet in
Lede naar school gaan).
Jeugddienst
Knutselatelier

n Sint-Jozefbedevaart

maandag 17 maart om 14 uur
Bezinningsmoment in de Sint-Jozefkapel, Ronkenburg.
Bezoek aan kunstenaar.
Markant Lede
Vertrek: Markt.
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

n Start to Run

dinsdag 18 maart van 19 tot 20 uur
Voor wie wil leren lopen onder professionele
begeleiding. Na 10 weken kan je 5 km lopen. Nadien is
er mogelijkheid tot onderhouden of verder zetten van je
prestaties.
20 euro
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304B
Info: nathalie.de.paepe@vlierzelesportief.be,
www.vlierzelesportief.be

n Knutselatelier 1ste en 2de leerjaar

woensdag 19 maart van 13.30 tot 15.30
en van 16 tot 18 uur
Inschrijven vooraf is verplicht.
4 euro (inwoners en kinderen die in Lede naar school
gaan), 8 euro (niet-inwoners en kinderen die niet in
Lede naar school gaan).
Jeugddienst

n Boekenbabbels

woensdag 19 maart van 13.30 tot 14.45 uur
Kinderjury. Boekenwurmen en kinderen die minder
graag boeken lezen komen een jaar lang één maal per
maand bijeen om het beste kinderboek te kiezen.
Vanaf 6 jaar.
Bibliotheek

n Bloemschikken

woensdag 19 maart om 19.30 uur
Met Joris De Kegel.
KVLV Lede
De Bron
Info: 053 80 28 20, 0478 63 31 83,
linda.depaepe@telenet.be

n Wijndegustatie: Zuid Afrika

donderdag 20 maart van 20 tot 23 uur
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Toneelvoorstelling: Andere plannen

vrijdag 21 en zaterdag 22 maart, telkens
van 20 tot 22 uur
Actuele bewerking van Er valt een traan op de Tompoes
van Annie M G Schmidt, een tragikomisch stuk over
euthanasie en overspel, over begrip en onbegrip, over
menselijk streven en banale misverstanden, over hoop
en ontgoocheling.
8 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
GC De Volkskring
Info: www.vidlede.be

n Ontmoetingsmoment
Welzijnsschakel Lede

zaterdag 22 maart van 13.30 tot 16 uur
Met koffie en een koekje.
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

n Opendeurdag monitoren speelplein
zaterdag 22 maart
zie pagina 12

n Zwerfvuilactie

zaterdag 22 maart
zie pagina 11

n Nacht van de Geschiedenis

dinsdag 25 maart van 20 tot 22.30 uur
Licentiaat geschiedenis P. Van Damme brengt een
synthese van de Eerste Wereldoorlog aan de hand
van passende verhalen bij historische spotprenten.
Spotprenten vereenvoudigen de actualiteit en maken
die begrijpbaar, zelfs in tijden van oorlog.
Leden: 3 euro, niet-leden: 4 euro
Davidsfonds Oordegem
OC Oordegem
Info: www.davidsfondsoordegem.be

n Filmnamiddag: Monster University

woensdag 26 maart om 14.30 uur
Deze film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Gratis inkom.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Knutselatelier 3de t.e.m. 6de leerjaar

woensdag 26 maart van 13.30 tot 15.30
uur en van 16 tot 18 uur
Inschrijven vooraf verplicht
4 euro (inwoners en kinderen die in Lede naar school
gaan), 8 euro (niet-inwoners en kinderen die niet in
Lede naar school gaan).
Jeugddienst

n Infomoment Camping Cultuur
woensdag 26 maart om 20 uur
zie pagina 12

n Leeskring Leorim: Alsof het voorbij is

donderdag 27 maart van 20 tot 22 uur
Begeleidster Dorien Haazen leidt de bespreking van het
boek van Julian Barnes.
Bibliotheek i.s.m. Davidsfonds Lede en Oordegem.

n Word voor senioren

vrijdag 28 maart, maandag 31 maart en
vrijdag 4 april, telkens van 9 tot 12 uur
Tekstverwerkingscursus in 3 delen voor senioren mét
basiscomputerkennis.
15 euro (of UiTpas aan kansentarief)
Bibliotheek

15
n Quiz Back to school

zaterdag 29 maart van 19 tot 23 uur
OVK De Kleine Prins
Basisschool De Kleine Prins, Meirveld 13
Info: ovk-kwis@hotmail.com

n Workshop graffiti

zaterdag 29 maart om 14.30 uur
Volzet
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik

n Tweedehandsbeurs voor baby-, kinder- en

tienerkledij, speelgoed, babyuitzet ...

zaterdag 29 maart van 14 tot 16.30 uur
Gratis inkom.
Gezinsbond Oordegem
OC Oordegem
Info: 0470 54 47 30, wendy.wuyts13@gmail.com

n Wolix Live

zaterdag 29 maart om 20.30 uur
Nederlandstalige pop/rock uit Lede. Voorstelling nieuw
programma. Support: Sander Braeckman.
Gratis inkom.
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@telenet.be

n Belotting KWB Papegem

zaterdag 29 maart om 20 uur
2 euro
Zaalken, Papegemstraat 42
Info: guyvv@skynet.be

n Belgisch kampioenschap Taekwon-Do
zondag 30 maart om 10 uur
Alle Taekwon-Do clubs van België doen mee.
Toeschouwers zijn welkom.
Taekwon-Do Won-Hyo Lede
Sporthal
Info: www.won-hyo.be

n Dauwwandeling

zondag 30 maart om 7.30 uur
Tocht van ongeveer 6 km. Halverwege stoppen we
voor een opkikkertje. Na de tocht krijgt iedereen een
stevig ontbijt: spek met eieren, brood en ander lekkers.
Aangepast schoeisel aan te raden.
5 euro (kinderen tot 12 jaar gratis)
Landelijke Gilde Lede
OC Impe
Info: evert.vermoesen@telenet.be

n Algemene vergadering sportraad
maandag 31 maart om 19.30 uur
zie pagina 8

n Voordracht Veilig in de zon

maandag 31 maart van 19 tot 23 uur
Door Kathy Van der Jeught (CM ).
Markant Lede
OC Impe
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

n Cursus bloemschikken

woensdag 2 april, 14 mei, 18 juni,
telkens van 20 tot 22 uur
Met Joris De Kegel. Cursus op jaarbasis. Vooraf
inschrijven in JH Leeuwerik.
50 euro
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Paasworkshop bloemschikken

woensdag 2 april van 14.30 tot 16.30 uur
Voor kinderen vanaf 8 jaar.
Meebrengen: kindersnoeischaar, indien mogelijk buxus.
Graag inschrijven tot 5 dagen voor de workshop op
0473 29 38 72.
8 euro (materiaal, drankje en verzekering)
Gezinsbond Lede - Crefi - JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be,
www.gezinsbondlede.be, www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Buitenspeeldag

woensdag 2 april van 14 tot 17 uur
Zie pagina 12

n Kaartnamiddag

donderdag 3 april
Elke 1ste donderdag van de maand.
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be,
www.dewijmenier.be

n

Workshop Pimp je teenslippers (Braziliaans)

donderdag 3 april om 19.30 uur
Door Caroline Delaere.
KVLV Lede
De Bron
Info: 053 80 28 71

n Boekenbabbels

zaterdag 5 april van 10 tot 12 uur
Kinderjury. Boekenwurmen en kinderen die minder
graag boeken lezen komen een jaar lang één maal per
maand bijeen om het beste kinderboek te kiezen.
Vanaf 6 jaar.
Bibliotheek
Info: 053 82 53 30

n Ontmoetingsmoment
Welzijnsschakel Lede

zaterdag 5 april van 13.30 tot 16 uur
Met koffie en een koekje.
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

n Compostdemo

zaterdag 5 april, 7 juni, 27 september, 25 oktober,
telkens van 09.30 tot 11.30 uur en vrijdag 9 mei,
4 juli en 26 september, telkens van 17 tot 19 uur
Dienst milieu en landbouw
Compostdemoplaats, Vijverstraat

n Paassportkamp lagere school

maandag 7 t.e.m. vrijdag 11 april
zie pagina 11

n Bloed geven

dinsdag 8 april en woensdag 9 april, telkens van
18.30 tot 21 uur
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be.
Ook verenigingen en scholen mogen zich als groep
inschrijven.
Rode Kruis
De Bron
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.be

n S.O.S. digihulp
zaterdag 12 april
zie pagina 13

n Uitstap Eben Emael

zondag 13 april van 7 tot 19 uur
Bezoek aan het fort van Eben Emael en wandeling van
12 km in Genoelselderen.
6 euro
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

n Doedelidoekamp

maandag 14 t.e.m. vrijdag 18 april
zie pagina 11

n Paassportkamp kleuters

maandag 14 t.e.m. vrijdag 18 april
zie pagina 11

n Paashaas op de markt
dinsdag 15 april
zie pagina 7

n Workshop Madame Tirette

woensdag 16 april van 14 tot 17 uur
Zie pagina 13
Jeugddienst

n Voordracht over kuipplanten

zaterdag 19 april van 14 tot 16 uur
Spreker: Jean-Pierre Quartier, docent, tuin- en
landschapsarchitect. Hij bespreekt plantenkeuze,
verzorging, overwintering ....
Volkstuin Lede
De Bron
Info: norbert.nijs@skynet.be

n Stampen & Dagen Wa da was da was

zaterdag 19 april om 20 uur, zondag 20 april
om 15 uur
Voorstelling nieuw album en compilatie van oude hits.
GC De Volkskring
5 euro
VZW TiniTiaTief

n Paasontbijt Jga

maandag 21 april
Buffet open van 9 tot 10.15 uur, nadien tijd voor een
kopje koffie en een babbel. Inschrijven verplicht.
35 euro
Gezinsbond Lede
De Bron
Info: www.gezinsbondlede.be

n Bloed geven

dinsdag 22 april van 18.30 tot 20.30 uur
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be.
Ook verenigingen en scholen mogen zich als groep
inschrijven.
Rode Kruis
OC Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.be

n Wijndegustatie Côtes-du-Rhône-Villages
donderdag 24 april van 20 tot 23 uur
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
niet-leden: 30 euro
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

n G-Voetbaldriedaagse

van vrijdag 25 tot zondag 27 april
Vanaf 15 jaar.
Leden Bond Moyson: 80 euro; niet-leden: 130 euro.
Leden die in regel zijn met hun mutualiteitsbijdrage,
genieten van een tussenkomst van de aanvullende
verzekering.
Recreas vzw
Bloso, Grote Steenweg 304
Info: 09 333 57 56, o-vl@recreas.be

n Erfgoeddag

zondag 27 april van 10 tot 17 uur
Thema: Grenzeloos! Het campagnebeeld is een duif.
Die trekt zich niets aan van grenzen.
Cultuurraad i.s.m. cultuurdienst
De Bron
Info: 053 60 68 60

n Folk in Lede

zondag 27 april van 14 tot 20 uur
De workshop bestaat uit luisteren, spelen, dansen en
een combinatie.
5 euro
Academie
Huize Moens

n Workshop juwelen maken voor
moederdag: Kiss me quick

woensdag 30 april van 14.30 tot 16.30 uur
Verras je mama met een prachtjuweeltje.
Inschrijven kan op 0473 29 38 72.
Vanaf 6 jaar.
8 euro
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Kleinkunsteiland

woensdag 30 april van 20 tot 22 uur
Een totaalprogramma met een waaier van muzikale en
tekstuele pareltjes. Met Jan De Smet, Barbara Dex, Nele
Goossens en Lucas Van den Eynde.
18 euro (-26, +65: 15 euro)
Cultuurdienst
GC De Volkskring
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www.lede .be

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
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)
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



Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
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
Verkeer
tel. 053 60 68 37
verkeer@lede.be

Andere diensten
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 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,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05

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.
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9340 Lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
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Openingsuren
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 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

