Lede 04
8 STE JAARGANG

NUMMER 4
APRIL 2014

I N F O R M E E RT

G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N E R S V A N L E D E

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD - 05

MARIALE JUBELPROCESSIE - 14

ALLA COPPENS

FOLK IN LEDE - 13

2

Uitslag carnavalstoet

LKV D’Engelen

GROEP
CATEGORIE
BEHAALDE 		
		PLAATS

LKV De Kontenbonkers
LKV Special
SCFV Goedemor
LKV Just Niet

A
A
A
A

1
2
3
4

LKV D’Engelen
LKV Oetsjewaaa
LKV Veur de Leut
LKV Foert
LKV Kweet’nt nog nie

B
B
B
B
B

1
2
3
4
5

LKV De Slekketisjen
LKV Grat Af
LKV De Potters
LKV De Maloten

C
C
C
C

1
2
3
4

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.

Diamanten bruiloft (60 jaar)
August Nijs & Maria Van Caelenberg
Lede, 26 februari 1954

Gouden bruiloft (50 jaar)
Paul Lemmens & Anita Rasschaert
Lede, 7 februari 1964

LKV De Kontenbonkers

LKV De Slekketisjen

Gebruik gemeentelijke
sportinfrastructuur
seizoen 2014-2015
De sportdienst zal in mei een voorstel omtrent het
gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur seizoen
2014-2015 uitwerken met het oog op de definitieve
beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Personen, verenigingen en instellingen die voor de
periode augustus 2014 tot en met juni 2015 willen
gebruikmaken van de sportinfrastructuur in gemeentelijk
beheer, kunnen in de sporthal terecht voor een aanvraagformulier en bijkomende informatie. Het anvraagformulier
kan je ook downloaden. Je kan je aanvraag tot en met
vrijdag 25 april binnenbrengen.
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Overlijdens
Februari - maart 2014
Freddy Caudron		
Gaston Standaert		
Mireille Buranumwe Bisige
Josephine De Coensel		
Joseph Heestermans		
Emilienne Vermoesen		
Kris Drieghe			
Alice Baeyens		
Jeanne Roels			
Franciscus Van den Berghe
Freddy De Cuyper		
Jozef Verdoodt		
Marie Coppens		
Alfred Arys			
Maria Fouquet		
Paul Lemmens		
Willy Gabriëls			
Rudy Nuël			
Angèle Meuleman		
Aimé Bauters			
Gabrielle Coppens		

† 3 februari
† 6 februari
† 10 februari
† 11 februari
† 11 februari
† 11 februari
† 20 februari
† 22 februari
† 22 februari
† 28 februari
† 1 maart
† 4 maart
† 5 maart
† 6 maart
† 7 maart
† 14 maart
† 18 maart
† 19 maart
† 20 maart
† 24 maart
† 24 maart

Huisnummer 10
Deze maand strijken we neer in de Dries.

Met wie woon je hier?
Kelly: Ik woon hier al acht jaar met mijn echtgenoot Jonas en mijn drie
kindjes Ymke, Tjardo en Yenthe.
Wat zijn je hobby’s?
Kelly: Ik ben een werkende mama met drie kindjes, dus de meeste tijd
gaat naar mijn gezin. Veel vrije tijd blijft er niet over. Mijn echtgenoot
en ik verzamelen wel spullen van Martini. We hebben intussen een zeer
uitgebreide collectie.

Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties
30 april: wielerwedstrijd Wanzele
aankomst: Wanzeledorp
4 mei: Mariale Jubelprocessie
parcours en omleiding: zie pagina 14
11-12 mei: kermis Papegem
Papegemstraat gedeeltelijk afgesloten tussen
Putbosstraat en Blokstraat.

Wegenwerken
Afsluiten brug over E40 gelegen
te Stichelendries
De renoveringswerken aan de brug zijn uitgesteld
omdat er nog enkele nutsleidingen op het brugdek
liggen die moeten verwijderd worden. Omwille van
de slechte staat van de brug is er op aanraden van
het Vlaams gewest beslist om de brug af te sluiten
voor verkeer.
start: 31 maart
omleiding: Ossenbroeck, Benedenstraat (Bavegem),
Kerkkouterstraat (Bavegem), N462, N9 en
Stichelendries
opdrachtgever: Vlaams Gewest

Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Kelly: Wij wonen heel graag in Lede. Het is hier altijd rustig en de kermis
in mei is echt de moeite waard. Ik werk ook in Lede, dus dat is heel
gemakkelijk. Bovendien is er een kleine anekdote over onze buurt. Het
straatje dat achter onze tuin loopt, heeft nooit een naam gekregen en
daarom noemt iedereen het de Nieuwsstraat.
Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Kelly: De speeltuin hier in de buurt. We komen ook graag naar de
carnavalstoet kijken.
Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
Kelly: We gaan eigenlijk nooit op café, maar we gaan wel eens uit eten.
Vroeger gingen we naar De Appel in Oordegem, maar dat bestaat niet
meer. Nu gaan we af en toe naar ‘t Lavendelke.
Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen?
Vind je die positief?
Kelly: Er zijn veel wegenwerken uitgevoerd en ook het beurtelings
parkeren is afgeschaft. Jammer genoeg ligt er nu ook een busroute aan
ons huis waardoor het veel drukker geworden is.
Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Kelly: Ik zou meer verkeersvrije straten maken voor de kindjes.
Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Kelly: Mijn grootste wens is dat iedereen gelukkig is. En uiteraard wil ik
ook graag mijn werk behouden zodat we misschien ooit een nieuwbouw
kunnen zetten.
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Bib start met e-boeken
De bibliotheek start eind april met het uitlenen van
e-boeken. We stappen mee in een initiatief van Bibnet dat
tweehonderd fictie- en tweehonderd non-fictiewerken voor
volwassenen aanbiedt. Zo heb je op je tablet altijd een boek
om te lezen. Om een e-boek te lenen, koop je in de bib een
e-boekenkaart aan (5 euro voor drie werken). De e-boeken
zijn te lezen op je tablet via de e-boekenapplicatie die je kan
downloaden in de App. Store of Google Play Store. Van zodra
je een e-boek begint te lezen, start de leentermijn van vier
weken. Na vier weken verdwijnt het boek van je tablet.

Bibliotheek gesloten
De bibliotheek zal op dinsdag 13 mei uitzonderlijk gesloten
zijn. Het personeel gaat gluren bij de buren in de bibliotheek
van Haaltert.

Uit de gemeenteraad
van 20 maart 2014

Kerkfabriek Sint-Pharaïldis Smetlede
Toekenning van een bijkomende buitengewone
subsidie van 68.617,07 euro als voorschot op de
subsidiëring van de uitgaven voor de algemene
herstellingswerken aan de parochiale SintPharaïldiskerk (vorderingsstaten 3 en 4).
Verkoop van de pastorie te Impe
Definitieve beslissing tot openbare verkoop.
Rooiplan Klinkaard
Voorlopige vaststelling van het rooiplan van de
voetwegen nummers 42 en 44 en de andere
zijwegen van de Klinkaard (zonder nummer) en
het bijhorend grondinnemingsplan.
Plaatsing laadlift aan GC De Volkskring
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De
geraamde kostprijs bedraagt 27.830 euro
(inclusief btw). De opdracht zal gegund worden na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Zwerfvuilactie

Twintig leden van vijf Leedse verenigingen namen op 22 maart
deel aan de derde editie van de zwerfvuilactie, georganiseerd
door de milieuraad en de milieudienst. De vrijwilligers van
Amici Cantores, De Gemzen, CD&V, KVLV en Natuurpunt
haalden 35 zakken, goed voor 500 kg zwerfvuil, op. Bedankt!

Verkoop van kasseien
Beslissing tot de verkoop van 350 m³ kasseien en
vaststelling van de voorwaarden.
Woonuitbreidingsgebied Rijstveld
Advies betreffende de aanvraag tot het aansnijden
van het woonuitbreidingsgebied Rijstveld.
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Bebloemingswedstrijd
Zet de bloemetjes (opnieuw) buiten!
Fraai verzorgde en bebloemde vensterbanken, gevels en (voor)tuintjes of
ecologisch beheerde tuinen frissen de straten volledig op. Om burgers aan
te moedigen hun omgeving extra in de bloemen te zetten, organiseert het
gemeentebestuur voor de derde maal een bebloemingsactie. Deze actie
loopt van 15 mei tot en met 31 augustus.
De beoordeling gebeurt door twee juryleden die in twee controlerondes
de deelnemende gevels en tuinen gaan bekijken en jureren. Zij zullen
onaangekondigd in de periode van 15 mei tot en met 31 augustus
langsgaan en oordelen over de vanaf de straat zichtbare gevels en tuinen.
Meedoen aan de actie is gratis. Talrijke prijzen onder de vorm van
waardebonnen liggen te wachten op de bekroonde inschrijvingen.
De eigenaars van de mooiste en/of meest ecologische tuinen worden in
het najaar op de prijsuitreiking door het gemeentebestuur figuurlijk in de
bloemetjes gezet. Alle deelnemers krijgen een persoonlijke uitnodiging
voor deze prijsuitreiking.
Indien je aan deze bebloemingswedstrijd wenst deel te nemen, geef je
onderstaand 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 vrijdagmiddag 9 mei. Het wedstrijdreglement
kan je vinden op www.lede.be of bij de milieudienst.
Het gemeentebestuur wenst je veel tuinierplezier!

INSCHRIJVINGSFORMULIER
in te dienen bij de dienst milieu en landbouw, Markt 1, 9340 Lede uiterlijk op vrijdag 9 mei 2014
Ondergetekende, .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Adres .......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................................
Wenst deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd 2014
(vink aan)
q categorie bebloemde vensterbanken, gevels of (voor)tuintjes
OF
q categorie ecologische tuin
Handtekening

.................................................................................................................................................................................
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Cultuurprijs en Cultuurlaureaat
Op zondag 23 maart werden twee culturele prijzen
uitgereikt in Huize Moens.
De prijs voor de Cultuurlaureaat, bedoeld voor iemand
die een bijzondere artistieke prestatie heeft geleverd,
werd aan Dimitri Verbelen uit Lede gegeven. Dimitri
is schrijver, theaterauteur en bestuurslid van culturele
vereniging vzw TiniTiaTief. Hij heeft een Facebookgroep
Vrolijk Relativerende Liga ter Bestrijding van Azijnpis &
Verzuring. Deze pagina telt bijna 30 000 volgers. Hieruit
volgde in 2013 zijn gelijknamige boek, gepubliceerd door
uitgeverij Van Halewijck. Bovenop de eer kreeg Dimitri
een kunstwerk, gemaakt door schilderes Claire Vantienen.
Uit diverse inzendingen kozen de cultuurraad en het
college het schilderij van Claire. De andere genomineerden
voor de Cultuurlaureaat, Julien Librecht, Joost De Smedt en Walter Daelman werden eveneens in de bloemetjes gezet.
Naast de prijs voor de Cultuurlaureaat was er ook de Cultuurprijs, bestemd voor een vereniging die cultureel actief is.
Amici Cantores mocht deze prijs in ontvangst nemen. Dit gemengd zangkoor, dat al 36 jaar bestaat, organiseert regelmatig
concerten, vaak in samenwerking met andere artiesten of verenigingen, zoals het Groot Kleinkunst Concert met Jan De
Wilde en Zjef Vanuytsel in 2013 of La Douce France, een muzikale wandeling door Parijs met gastoptreden van Hannelore
Muylaert in 2012. De gewonnen vereniging kreeg een cheque van 500 euro. De andere genomineerden waren Wanzeelse
Muzikanten, ‘t Genootschap ‘t Hovaardig Boerke en Landelijke Gilde Lede.

Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs
De Dag van het DKO, die doorging op 22 en 23 februari, was een groot succes voor de academie. De drie schitterende
concerten lokten veel publiek naar GC De Volkskring. Je vindt hierbij enkele sfeerbeelden.

Leerlingen
vallen in de prijzen
Elfriede Decelle (klarinet) en Lientje Beelaert
(gitaar), twee leerlingen van de academie,
blonken uit tijdens het Provinciaal
Jeugdsolistentornooi in Sint-Niklaas.
Elfriede werd zelfs laureate in de
hoogste afdeling. Beiden mogen
Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen
op het Nationaal Tornooi
in Leuven.
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Buurtinformatienetwerken

De elektronische sigaret
Fabrikanten prijzen de elektronische sigaret of
e-sigaret aan als gezond alternatief voor het roken
van sigaretten of als hulpmiddel om het roken af te
leren. De shisha-pen is een felgekleurde e-sigaret
die momenteel als hip speeltje wordt gepromoot.
Vooral op internet kan je er makkelijk aan geraken.
Maar hoe veilig zijn e-sigaretten echt?
Elektronische sigaretten zijn apparaatjes op batterijen die nicotine
toedienen. Ze zijn ontworpen om als traditionele sigaretten te
worden gebruikt. Ze maken gebruik van een verwarmingselement
om nicotine en overige bestanddelen te verdampen, waardoor het
gevoel van roken en de visuele gedragsaspecten ervan worden
gestimuleerd zonder dat er tabak wordt verbrand. De gebruiker
inhaleert de damp die wordt gegenereerd door aan het mondstuk
te zuigen en het verwarmingselement te activeren dat de vloeistof
verdampt. Tot op vandaag weet niemand of de oplosmiddelen en de
nevel die de roker inademt, onschadelijk zijn voor de gezondheid.
Verder staat ook nog niet vast of het middel werkt om het roken
af te leren. De elektronische sigaret kan zelfs een aanzet zijn om
echt te beginnen roken. Het roken van elektronische sigaretten is
trouwens verboden op alle plaatsen waar een rookverbod geldt.

Jeugdbeweging
Wil je als jeugdvereniging jongeren stimuleren zich niet te laten
vangen aan tabak of cannabis en hen helpen de juiste informatie op
te vissen? Vinden jullie het belangrijk dat jullie leden zich goed in
hun vel voelen? Of zouden jullie graag eens de zotste moves leren
van een professionele breakdancer of zelf een cd opnemen? Ga dan
aan de slag rond het thema Tabakspreventie. Meer info bij Logo
Dender vzw via logo@logodender.be of op 053 41 75 58.

Wedstrijd
Als je deelneemt
aan de wedstrijd
van Logo Dender
vzw kan je een
waardebon ter
waarde van 200 euro
voor een workshop
naar keuze bij Villa
Basta winnen! Ga aan de slag met de Vind ik leuk-box (voor 12 tot
16-jarigen), het pakket Maat in de shit (voor +15-jarigen) of de tent
van Vlaanderen stopt met roken, bezorg ons een originele foto van
je activiteit en vertel ons waarom jouw jeugdbeweging deze prijs
echt verdient! Nog tot zondag
15 juni kan je als jeugdvereniging deelnemen aan de wedstrijd.
Meer info via logo@logodender.be.

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een
samenwerkingsverband tussen lokale overheid,
politie en de inwoners uit een bepaalde buurt.
Een BIN heeft als doel:
• het veiligheidsgevoel verhogen;
• de samenwerking in de buurt versterken;
• de buurtbewoners bewust maken van het
belang van criminaliteits- en brandpreventie;
• een samenwerking tussen burger en politie
realiseren op vlak van informatieuitwisseling.
Dit gebeurt door preventiemaatregelen
aan te moedigen, de burger zelf te betrekken
bij de veiligheid in zijn leefomgeving en de
aangifte- en meldingsbereidheid van de
bevolking te verhogen.
Bij een buurtinformatienetwerk
wordt veelal gedacht aan
woninginbraken en dit is
meestal de aanleiding om
een BIN op te starten. Maar
het gaat verder dan dat. Het
is de bedoeling om in je buurt een veiligere
leefomgeving te creëren en daarom wordt de
burger aangemoedigd om ook andere vormen
van criminaliteit of overlast te melden, zoals
sluikstorten, vandalisme (graffiti, beschadigingen
aan voertuigen …), milieuproblemen,
lawaaihinder …
Binnen een BIN is er een permanente informatiedoorstroming tussen de lokale politie en de
burgers door het tijdig versturen van informatie
met een dringend karakter (bijvoorbeeld een
verdachte toestand of persoon in de buurt) en
door het verspreiden van preventieve tips en
nuttige informatie.
Hoe werkt een BIN concreet?
1. Je ziet een verdacht gedrag of een 		
verdachte situatie in je buurt.
2. Je belt de politie (101) en meldt wat je
ziet.
3. De politie gaat na wat er aan de hand
is en verstuurt een sms-bericht met een
preventieve tip.
4. De hele buurt voert de preventieve tip uit
(bijvoorbeeld lichten aansteken) en de politie
spoort de dader op.
5. De politie kan feedback geven aan de
BIN-leden.
Geïnteresseerd om een BIN op te starten?
Neem dan contact op met de lokale politie,
Johan De Coninck op 053 60 64 64 of via
johan.de.coninck@erpemerelede.be
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Vuurtjes stoken: je gezondheid aan het spit!
De lente is opnieuw in het land! Tuinen worden onder
handen genomen, er wordt weer bijgesnoeid … Heel
leuk, maar waar ga je naartoe met je groenafval? Naar
het containerpark, verwerken, laten ophalen of toch
maar snel verbranden? Misschien samen met wat
hout- en ander afval dat je toch nog liggen hebt? Hou
er rekening mee dat je dan iets doet wat verboden is!
Afval verbranden kan heel ongezond zijn voor jou en de
mensen in je omgeving.
Sinds de dioxinecrisis weet iedereen hoe gevaarlijk
dioxines zijn voor de gezondheid. Toch blijven veel
mensen hun (tuin)afval verbranden in allesbranders en
vuurtjes. Hier staan fikse boetes op. Sluikverbranden
zorgt immers voor dioxine-uitstoten die tot 5000 maal
hoger zijn dan de wettelijke normen voor de Vlaamse
afvalverbrandingsinstallaties, want terwijl er grote

filterinstallaties op de verbrandingsovens staan, gaat de
vervuiling van een vuurtje gewoon rechtstreeks de lucht
in. Het verbranden van takken en bladeren lijkt misschien
niet erg, maar omdat die niet droog zijn, komen er ook
heel wat dioxines vrij. Zo blijkt zelfs dat vuurtjes in de
buurt van kippen verantwoordelijk kunnen zijn voor
eieren die niet meer zo gezond zijn!
Het is meestal niet zo dat je direct gezondheidsklachten
krijgt, maar het inademen van een lage concentratie
van deze stoffen is op lange termijn zeker ongezond.
Voor gevoelige personen, zoals kinderen en mensen die
last hebben van ademhalingsproblemen zoals astma
ligt dit heel anders. Zij krijgen sneller last van extra
gezondheidsklachten. Wie zijn eigen gezondheid, die van
zijn gezin en buren niet wil schaden, doet er dus goed
aan om niet langer zelf afval te verbranden!

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
voor maandag 30 juni.

Huwelijken
In Lede kan je trouwen op volgende
tijdstippen:
• maandag, dinsdag en woensdag: 		
tussen 10.30 en 11.30 uur en
tussen 13.30 en 14.30 uur;
• donderdag: om 9.00 uur en 		
tussen 17.30 en 18.30 uur;
• vrijdag: tussen 10.30 en 11.30 uur 		
en tussen 13.30 en 15.30 uur;
• zaterdag: tussen 10.00 en 11.30 uur.
Indien er meerdere paren op één dag
trouwen, laten wij de huwelijken aansluiten.
Voor meer informatie kan je terecht bij
de dienst burgerzaken.
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Stemmen bij volmacht tijdens de verkiezingen op 25 mei 2014
Op zondag 25 mei 2014 zijn er federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Kiezers die om bepaalde redenen niet zelf
kunnen gaan stemmen, kunnen dat bij volmacht doen. Je wordt dan volmachtgever.

Het volmachtformulier is te verkrijgen tot en met de dag van de verkiezingen. Het attest van tijdelijk verblijf in het
buitenland is verkrijgbaar tot en met vrijdag 23 mei. Beide kan je afhalen bij de dienst burgerzaken. De openingsuren
kan je raadplegen op onze website. Deze formulieren zijn ook beschikbaar via www.verkiezingen.fgov.be.
Geldige redenen om volmacht te geven
• Je hebt een medische reden, waardoor je niet in staat bent om te gaan stemmen: je levert een doktersattest af.
• Je bent om dienstredenen in binnen- of buitenland (buitenland: geldt ook voor je gezinsleden): je legt een
werkgeversattest voor.
• Je bent marktkramer, schipper of kermisreiziger (geldt ook voor je gezinsleden): je levert een uittreksel af uit het
bevolkingsregister van je gemeente.
• Je verkeert in een toestand van vrijheidsbeneming: je legt een attest van de directie van de inrichting voor.
• Je kan niet stemmen omwille van je geloofsovertuiging: je legt een attest van de religieuze overheid voor.
• Je kan niet stemmen om studieredenen: je hebt een attest van je onderwijsinstelling nodig.
• Je verblijft tijdelijk (vakantie) in het buitenland: je legt de nodige bewijsstukken voor en, indien je geen bewijsstukken
kan voorleggen, vul je een verklaring op erewoord in die je ondertekent. De burgemeester moet het verblijf in het
buitenland bevestigen. Deze aanvraag moet ten laatste op vrijdag 23 mei gebeuren.
Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd. Bewijst dat attest
vakantie in het buitenland, dan moet daar ook de bevestiging van de burgemeester bijgevoegd zijn.
Opgelet: ben je als kiezer in het binnenland op vakantie, dan kan je geen volmacht geven!

Volmachtdrager
De persoon aan wie je de volmacht geeft, is de volmachtdrager. Iedere volmachtdrager kan slechts één volmacht hebben.
Als volmachtdrager kan elke kiezer in België (dus ook een kiezer uit een andere gemeente) aangewezen worden.
De volmachtdrager dient volgende documenten voor te leggen aan de voorzitter van het stembureau waar de
volmachtgever had moeten stemmen op 25 mei:
• het ingevulde en ondertekende volmachtformulier;
• een attest dat de geldige reden voor de volmacht bewijst;
• de eigen identiteitskaart;
• de oproepingsbrief van de volmachtgever én de eigen oproepingsbrief.
De voorzitter van het stembureau vermeldt op de oproepingsbrief van de volmachtdrager: ‘Heeft bij volmacht gestemd’.

Infoavond
Wie meer wil weten over de verkiezing van 25 mei, is altijd welkom op de infoavond. Meer info hierover op pagina 20.
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Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van

een TIJDELIJK ADMINISTRATIEF ASSISTENT(E)
voor de dienst speelpleinwerking
periode van 23 juni tot en met 29 augustus 2014
contractueel - voltijds - niveau D1-D3
AANWERVINGSVEREISTEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de gemeenschappen
voor secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van het 		
hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
• Je slaagt in een selectieproef.
AANBOD
• Wedde volgens barema.
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling van
woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
• Een aangename werkomgeving.
Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je
sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het vereiste diploma
uiterlijk vrijdag 9 mei 2014 (datum poststempel is bepalend)
naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1,
9340 Lede.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst personeel op
053 60 68 20.

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.
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.
De functiekaart en alle verdere inlichtingen kan je krijgen
bij de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 of via
kinderopvang@lede.be.

een DIRECTEUR
voor de gemeentelijke academie voor
muziek en woord
TAKEN
Als directeur sta je onder andere in voor:
• de ontwikkeling van een visie en doelstellingen;
• advies en beleidsvoorbereiding;
• de planning en organisatie;
• de leiding over het personeel;
• het financieel en administratief beheer;
• de leerlingenbegeleiding;
• de communicatie en vertegenwoordiging;
• de correcte toepassing van het artistiekpedagogisch project (APP), het schoolwerkplan
(SWP) en de leerplannen;
• een correcte naleving van het schoolreglement,
het arbeidsreglement en het nascholingsplan.
AANWERVINGSVEREISTEN
• Je bent tewerkgesteld (geweest) in het
Deeltijds Kunstonderwijs, gefinancierd of
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
• De diplomavereisten vind je terug op de
website.
AANBOD
• Een boeiende en afwisselende functie met
verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
• Verloning volgens barema’s en fietsvergoeding.
• Ruime opleidingsmogelijkheden.
Om deel te nemen aan de selectieprocedure
stuur je je sollicitatiebrief met je cv en een
kopie van het vereiste diploma uitsluitend per
post uiterlijk vrijdag 25 april 2014 (datum
poststempel is bepalend) naar het college van
burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340
Lede.
De functiekaart en alle verdere inlichtingen
vind je op www.lede.be of kan je opvragen bij
de personeelsdienst op 053 60 68 21 of via
personeel@lede.be.
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OCMW Lede stapt in hervestigingsproject van de Verenigde Naties
Lede is één van de negen Vlaamse OCMW’s die meewerkt
aan de hervestiging van Afrikaanse vluchtelingen. In het
kader van dit project arriveerde begin dit jaar een alleenstaande moeder met vier kinderen in onze gemeente.
Het gezin probeert geleidelijk aan zijn weg te vinden en
te integreren. Niet zo makkelijk als je al jaren in een
vluchtelingenkamp hebt geleefd en enkel Swahili spreekt.
Wat is hervestiging?
Bij hervestiging worden erkende vluchtelingen, die zich in
een onzekere of zorgwekkende situatie in het buitenland
(vaak vluchtelingenkampen) bevinden, overgebracht
naar een veilig land waar zij een nieuw leven kunnen
beginnen. Het gaat om personen die niet de kans
hebben om naar hun land van herkomst terug te keren
of zich te vestigen in het land waar ze tijdelijk onderdak
hebben gevonden. Hervestiging is dus niet hetzelfde als
asiel. Terwijl asielzoekers op een vaak ongeplande manier
aankomen in ons land en een verzoek tot bescherming
indienen, is hervestiging een programma waarbij op een
gecontroleerde manier vluchtelingen overkomen naar
ons land.
Hoe werkt hervestiging?
Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de
Verenigde Naties (UNHCR) is verantwoordelijk voor de
erkenning, screening en de voordracht van personen die
in aanmerking komen. Op de 10,5 miljoen vluchtelingen
in de wereld, stuurt het UNHCR slechts 1% door
naar een hervestigingsprogramma. De geselecteerde
kandidaten worden goed voorbereid op hun vertrek naar
ons land. Reisdocumenten worden in orde gebracht,
medische onderzoeken worden uitgevoerd, ze krijgen
informatie over de cultuur en leefwijze in ons land,
taalcursussen worden aangeboden ...
Waarom neemt het OCMW Lede deel?
Het OCMW zag de laatste jaren het aantal doorgestuurde
asielzoekers sterk terugvallen. De woning die gebruikt
werd voor de opvang van asielzoekers kwam hierdoor
leeg te staan. Daarom werd beslist om de beschikbare
woning en opgebouwde kennis met betrekking tot
vluchtelingenopvang in te zetten in functie van het
Europese hervestigingsprogramma.

Rol van het OCMW
De OCMW’s die meewerken, bieden het gezin een
aangepaste woning en intensieve maatschappelijke
begeleiding gedurende één jaar aan. Die maatschappelijke begeleiding bestaat uit: de kinderen
inschrijven in school, toegang tot medische diensten
regelen, het inschrijven voor opleiding, werkaanbiedingen, taallessen ... Deze begeleiding is erg belangrijk.
Het is een grote stap van een vluchtelingenkamp naar
een vreemd land. Wat hulp en uitleg bij de dagdagelijkse
activiteiten is geen overbodige luxe. De zaken die voor
ons normaal lijken, zijn lang niet zo vanzelfsprekend voor
hen. “Wat voor de kinderen van het gezin het meest
in het oog sprong waren de boekentasjes die voor hen
klaar stonden en niet het aanwezige speelgoed” vertellen
Dorien en Ellen, sociaal assistenten van het OCMW Lede.
“Het eindelijk naar school kunnen gaan betekent voor
hen zoveel meer dan speelgoed.”
Het project wordt gesubsidieerd. Per opgevangen
persoon krijgt het OCMW een vast bedrag toegekend.
Het OCMW kan bovendien rekenen op de ngo’s Caritas
International en Convivial en zelfs op een aantal mensen
die zich vanuit hun job of vrijwilligersengagement
inzetten voor dit gezin.
Wie bijkomende informatie wenst, kan terecht op
www.hervestiging.be of op www.caritas-int.be.

© Pauline Willot
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NIET TE MISSEN DEZE MAAND!

Leeskring Leorim
De tweeling
Tijd voor een nieuw boek in de leeskring Leorim! Deze keer is de keuze
gevallen op De tweeling van Tessa De
Loo. Een Nederlandse en een Duitse
bejaarde vrouw ontmoeten elkaar bij
toeval in het Thermaal Instituut van
het kuuroord Spa. Ze herkennen in
de ander hun verloren gewaande
tweelingzus. Gedurende hun kuur - beiden lijden aan
artrose - vertellen ze hun levensverhaal. Het wordt
de laatste kans om een kloof van bijna zeventig jaar
zonder contact te overbruggen. Zin om je leeservaring
te delen of de sfeer op te snuiven van onze leeskring?
Kom dan op donderdag 22 mei om 20 uur naar de
bib.

Fotograferen met een spiegelreflexcamera
Cursus
Een camera gekocht, maar niet zeker wanneer je
welke opties het best gebruikt? De bib organiseert op
zaterdag 7 en 14 juni in samenwerking met Vormingplus een tweedelige cursus fotograferen met spiegelreflexcamera. Van 10 tot 16 uur leer je hoe je van
een mooi beeld een mooie foto kan maken. Je krijgt
praktische tips over flitsen, sluitertijd, scherpstellen …
waarmee je meteen aan de slag gaan.
Voor deze cursus is het vereist je eigen spiegelreflexcamera mee te brengen. Vergeet de bijhorende
kabeltjes zeker niet. Neem indien mogelijk ook je eigen
laptop mee. De prijs voor deze cursus is 40 euro. Voor
werkzoekenden en mensen met een omnio-statuut
geldt het verlaagd tarief van 8 euro. Inschrijven kan via
de website van Vormingplus of op 054 41 48 02 met
vermelding van de inschrijvingscode 14082LE.

Week van de valpreventie
Een val is zo gebeurd en de gevolgen
hiervan worden vaak onderschat. Eén
op de drie Vlamingen ouder dan 65
jaar valt jaarlijks. In woonzorgcentra
valt jaarlijks de helft of meer van de
bewoners. Bovendien neemt het valrisico toe met
de leeftijd. Een schaafwonde of blauwe plek valt
nog mee, een heupbreuk is al een pak ernstiger.
Maar ook de psychologische en economische
gevolgen zijn niet te onderschatten. Valincidenten
bij 65+ zijn een omvangrijk en ernstig probleem en
verdienen onze aandacht.
Daarom organiseert het Expertisecentrum Valen fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), het
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie (VIGeZ) en Logo van maandag
21 tot en met zondag 27 april de derde Week
van de valpreventie. Tijdens deze week worden de
krachten gebundeld om met eenzelfde boodschap
naar buiten te komen: blijf actief, vermijd vallen!
Niet alleen de ouderen en hun omgeving worden
gesensibiliseerd, ook de verschillende gezondheidsen welzijnswerkers worden gemotiveerd om
valpreventie te integreren in de dagelijkse praktijk.
Ook WZC Villa Letha neemt dit jaar opnieuw deel
aan de Week van de valpreventie en organiseert
allerlei activiteiten om vallen te voorkomen en het
risico op vallen onder de aandacht te brengen.
Dit jaar focust de campagne op een van de
belangrijkste risicofactoren voor een valincident,
namelijk stoornissen in evenwicht, spierkracht en
mobiliteit. De boodschap is simpel: wie actief blijft,
vermijdt vallen. Het is immers wetenschappelijk
bewezen dat beweging valincidenten helpt te
voorkomen. Door minstens 30 minuten per dag
licht tot matig te bewegen, nemen je fysieke fitheid
en uithoudingsvermogen toe en daalt je valrisico.
Ga bijvoorbeeld een half uur per dag wandelen,
joggen, zwemmen of fietsen. Begin met 5 tot
10 minuten per dag en bouw geleidelijk op tot
30 minuten per dag. Meer mag natuurlijk altijd,
maar zorg ervoor dat je niet overdrijft. Je kan die
lichaamsbeweging ook inpassen in je dagelijkse
activiteiten. Zo kan je vaker te voet of met de fiets
boodschappen doen, de auto iets verder parkeren
en een stukje te voet wandelen, spelen met je
kleinkinderen of zelf licht huishoudelijk werk
uitvoeren en de post binnenhalen.
Meer gerichte tips rond valpreventie en lichaamsbeweging bij ouderen vind je op www.valpreventie.be.
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Folk in Lede
De academie organiseert in het kader van het Feest van de Folk een aantal
activiteiten op zondag 27 april.

Workshop folkmuziek: 14 tot 17 uur
Rudy Velghe, violist en artistiek leider van de groep Orion, wijdt geïnteresseerden in de geheimen van de volksmuziek in. Deze workshop gaat door in de parketzaal van Huize Moens. Deelname is gratis voor leerlingen van
de academie en kost 5 euro voor niet-leerlingen. Deelnemers brengen hun instrument mee. Snel inschrijven is de
boodschap want er zijn slechts 15 plaatsen.

Workshop Zang in de volksmuziek: 14 tot 17 uur
Voor deze workshop strikte de academie Elly Aerden, zangeres van Eléonor. Zij wil op een creatieve manier de
basis van een stemtraining combineren met verschillende stijlen in de volksmuziek. De workshop gaat door op de
zolder van Huize Moens. Deelname is gratis voor leerlingen van de academie en kost 5 euro voor niet-leerlingen.
Snel inschrijven is ook hier de boodschap want er zijn slechts 15 plaatsen.

Madingma speelt ten dans: 18 tot 20 uur
Madingma is een folkduo gevormd door de broers Stefan en Diederik Timmermans. Stefan speelt fluiten en
doedelzak, Diederik speelt accordeon en draailier. Samen brengen zij traditionele muziek uit Europa, met een
lichte voorkeur voor Galicië waar de broers hun hart verloren hebben. Dit concert gaat door van in de parketzaal
van Huize Moens. De inkom bedraagt 3 euro.

Inschrijven voor deze activiteiten is verplicht en kan tot en met woensdag 23 april op het secretariaat van de
academie, via academie@gamw.lede.be of op 053 60 68 70. Meer informatie vind je op de website van de
academie.

Lang leve de tv
Uitstap voor alle 55-plussers en kleinkinderen
De seniorenraad organiseert op woensdag 14 mei een bezoek aan de
interactieve expo Lang leve de tv in Gent. We maken een wandeling door
authentieke set-decors en bekijken honderden legendarische beeldfragmenten,
foto’s en de mooiste kostuums. Kijkcijferkanonnen en publiekslievelingen van
vroeger en nu vind je er allemaal bij elkaar: Mega Mindy, Kapitein Zeppos, Hoger
Lager, Morgen Maandag, Kaatje, Armand Pien … Je kan bovendien deelnemen
aan de IQ-quiz van Herman Van Molle, Het Journaal presenteren met Jan Becaus,
foto’s maken tussen de potten en pannen van Dagelijkse kost en Joske Vermeulen
spelen in de eindejaarsshow van Gaston en Leo. Uiteraard maken we een
tussenstop in de kantine van FC De Kampioenen waar je een echte dagschotel
kan bestellen.
We vertrekken met de bus op de Markt om 13.30 uur. Je kan ook opstappen in
Impe, Wanzele, Smetlede en Oordegem. Terugkeer wordt verwacht rond 17.30
uur (vertrek om 17 uur vanuit Gent). Deelnameprijs (toegang expo en busvervoer)
voor een volwassene bedraagt 13 euro, voor kinderen betaal je 8 euro.
Kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis mee. Uiteraard zijn de senioren zonder
kleinkinderen ook welkom. Kaarten zijn te verkrijgen bij de cultuurdienst, bij
Monda De Smet (waarnemend voorzitster seniorenraad) op 053 39 97 73 of
bij de andere bestuursleden van de seniorenraad.
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Mariale Jubelprocessie
Op zondag 4 mei vindt de Mariale Jubelprocessie
plaats. Aangezien 2014 het jubeljaar ter ere van 600 jaar
Mariaverering is, worden er extra activiteiten voorzien.

Programma
• Heruitgave Aankomst beeld van de Zoete Nood Gods
Markt, aanvang: 9.45 uur.
• Pontificale jubeleucharistieviering
Voorganger Mgr. Luc Van Looy, voorzang: alle kerkkoren
van Lede.
Sint-Martinuskerk, aanvang: 10.30 uur.
• Openluchtoptreden door Concertband Oordegem
Markt, aanvang: 11.45 uur.
• Wandelconcert door Kon. Jeugdmuziekkorps
OLVO-band Oostende
Markt en omliggende straten, aanvang: 14 uur.
• Mariale Jubelprocessie
Ontwerp en regie: Carl Deckers.
Vertrek Vijverstraat (langs de Ommegangkapellen), 		
aanvang: 15 uur.
• Slotmoment met de deelnemers aan de Mariale 		
Jubelprocessie
Markt vóór Sint-Martinuskerk,
aanvang: rond 17.15 uur.
• Volkshappening, met een optreden van Stampen en 		
Dagen.
Markt, aanvang: 17.30 uur. Dit word je aangeboden door
het Mariaal Jubelcomité i.s.m. het gemeentebestuur.
Nieuwe deelnemers of medewerkers kunnen zich nog steeds
melden via info@marialeprocessie.be.

Alles bekijken vanop de tribune?
Op zondag 4 mei zullen er rechtover het gemeentehuis een
aantal zittribunes opgesteld staan. Iedereen kan een zitje
reserveren voor 10 euro via info@marialeprocessie.be, met
duidelijke vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en
het aantal zitjes.
Je reservatie is pas definitief na storting van het bedrag op
BE90 7805 5733 4832 (Processiecomité).
Gelieve ook in de mededeling je gegevens te vermelden. De
tribunekaart wordt je uiterlijk de week vooraf toegestuurd.
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Verkeer
Deze speciale editie gaat gepaard met een aantal
bijkomende verkeersmaatregelen.
Gesloten parcours
De meest ingrijpende verkeersmaatregelen worden
voorzien voor de optocht met het Mariabeeld. Deze
optocht vindt plaats in een gesloten parcours (zie plan
pagina 16) tussen 15 en 18 uur. Volgende straten zijn
opgenomen in het gesloten parcours: Rammelstraat,
Meirveld, Vijverstraat, Dwarsstraat (gedeelte tussen
Vijverstraat en Kekevijverstraat), Kerkevijverstraat, Markt,
Kasteeldreef, Kleine Ommegangweg, Bellaertstraat,
Ommeganglaan, Grotekapellelaan, Molenbergstraat
en Brilstraat. Het parcours wordt afgesloten van 12
tot 20 uur. Op het parcours wordt er eveneens een
parkeerverbod ingesteld van 10 tot 20 uur.
Omleiding
Vermits het een gesloten parcours betreft, zal het verkeer
van 12 tot 20 uur worden omgeleid (zie plan pagina 16):
• Verkeer komende van Erpe-Mere via de N442: via
Groenstraat (Erpe-Mere), Keiberg, Bellaertstraat,
Dr. Moenslaan, Olmendreefrede, Olmendreef, 		
Kasteeldreef, Markizaatstraat, Stationsstraat, parking
station, Bambochtweg, Langeweestraat, Wijstraat,
N442 richting Wichelen.
• Verkeer komende van Wichelen via de N442:
via Wijstraat, Guchtstraat, Reymeersstraat, 		
Grotekapellelaan, Albrecht Rodenbachstraat, 		
Vuystermansstraat, N442 richting Erpe-Mere.
Voor deze omleiding worden de Wijstraat, Guchtstraat
en Vuystermansstraat (gedeelte tussen Overimpestraat
en N442) enkele richting. De Vuystermansstraat heeft
het statuut van een landbouwweg, maar tijdens
de duur van deze omleiding zal er dus enkele 		
richting verkeer door mogen rijden vanaf de
Overimpestraat richting N442. Voertuigen met een
lengte van meer dan 10 meter zullen vanaf het 		
kruispunt Guchtstraat – Reymeerstraat reeds worden
omgeleid naar de N9 (Oordegem).
Parkeren
De openbare parkings binnen het parcours zijn niet
bereikbaar en worden gebruikt voor andere doeleinden
(figuranten, praalwagens, pers …).
In volgende omleidingsstraten wordt eveneens parkeerverbod ingesteld van 10 tot 20 uur: Bellaertstraat,
Dr. Moenslaan, Rosselstraat (gedeelte tussen Brilstraat
en Ouden Helweg), Guchtstraat, Guido Gezellestraat,
Hoogveld en Zuster Lambertinestraat.
De openbare parkings die bereikbaar zijn voor het
publiek zijn de stationsparkings en de parkings van
het psychiatrisch centrum Zoete Nood Gods in de
Reymeersstraat en de Hellinckxwegel (zie bijgevoegd
plan). Gelet op het beperkt aantal parkeerplaatsen wordt
er sterk aangeraden om alternatieve vervoersmiddelen
zoals trein, bus of fiets te gebruiken.

Vanaf 12 uur wordt een shutteledienst ingelegd vanuit de
parking van Aldi (Oudenaardsesteenweg 334, Erpe-Mere)
en vanuit het winkelcomplex Heiplas richting Markt. Voor
15 uur zal de shuttledienst drie maal heen en weer rijden.
Vanaf 17.30 uur zal de shuttledienst de bezoekers terug
naar hun oorspronkelijk vertrekpunt brengen. Laatste rit
om 19.30 uur.
Enkel voor personen met een parkeerkaart voor mindervaliden wordt een parking vrijgehouden binnen het
parcours. Het betreft de parking van Aldi (Ommeganglaan
81). Deze personen zullen hun parkeerkaart moeten voorleggen aan de controlepost en zullen hierop toestemming
krijgen om door te rijden tot aan de parking. Er zijn twee
controleposten voorzien (ter hoogte van het kruispunt
N442 met Ommeganglaan en ter hoogte van het
kruispunt N442 met Wijstraat). Enkel via deze punten
kan er toegang verkregen worden tot de parking. Tijdens
de duur van de processie moet het parcours uiteraard vrij
blijven, dus wordt er enkel doorgang verschaft tot 13.30 uur.
Fiets
Voor de fietsers wordt een bewaakte fietsenstalling van
het Stella Matutinacollege in de Nieuwstraat (zie plan
pagina 16) voorzien met een capaciteit van 300 plaatsen.
Openbaar vervoer
De dienstregelingen van De Lijn en NMBS kan je
terugvinden op hun websites.
Wat betreft De Lijn zal er tijdens de processie slechts
één buslijn rijden, namelijk buslijn 59 (verbinding Aalst
– Wetteren). Deze buslijn mag uiteraard niet door het
parcours rijden, dus er zullen geen haltes voorzien
worden binnen het parcours. De dichtstbijzijnde haltes
aan het parcours die bediend worden zijn het station
(Stationsstraat) en het psychiatrisch centrum Zoete Nood
Gods (Reymeersstraat).
Doorlaatbewijzen
Inwoners van Lede die binnen het parcours wonen,
kunnen doorlaatbewijzen aanvragen bij de dienst verkeer
en mobiliteit. Deze kunnen aangevraagd worden voor
de periode tussen 12 en 13.30 uur of tussen 18 en 20
uur. Personen met een doorlaatbewijs kunnen enkel het
parcours binnenrijden via de twee controleposten (ter
hoogte van het kruispunt N442 met Ommeganglaan
en ter hoogte van het kruispunt N442 met Wijstraat).
Doorlaatbewijzen kunnen ten laatste aangevraagd
worden op vrijdag 25 april.
Terrassen
Terrassen op openbaar domein mogen enkel geplaatst
worden mits toelating van het college van burgemeester
en schepenen. Handelszaken of particulieren die op 4 mei
een terras willen plaatsen op openbaar domein moeten
een aanvraag indienen bij het college voor vrijdag
25 april.
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Parcours Mariale Jubelprocessie
zondag 4 mei
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Erfgoeddag
Op zaterdag 26 en zondag 27 april werken de cultuurraad en de
cultuurdienst het thema Grenzeloos uit aan de hand van drie tentoonstellingen. De eerste tentoonstelling toont adellijke
familiewapens, votiefschilderijen en Leedse steen te vinden over onze gemeentegrenzen. Daarnaast focussen we tijdens
dit jubeljaar op het miraculeus piëtabeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën dat 600 jaar geleden van Keulen
naar Lede werd gebracht. De derde tentoonstelling gaat over carnaval in Lede. Onze carnavalstoet, al meer dan een
halve eeuw oud, vond zijn oorsprong bij carnavalssteden en -gemeenten buiten Lede. Het thema van de groepen wordt
dikwijls geïnspireerd door de actualiteit in binnen- en buitenland. Deze drie tentoonstellingen vinden plaats in De Bron.
Tegelijkertijd gaat er ook de beurs Lede Creatief door in het kader van Week van de Amateurkunsten.
Als toemaatje opent de constateursfabriek La Lédoise de deuren op zondag 27 april. Om 11, 14 en 16 uur kan je er
terecht voor een begeleide rondleiding. De rondleiding is gratis maar je hebt wel een toegangskaart nodig. Reserveren is
dus verplicht. Die kaart kan je afhalen in De Bron vanaf 10 uur.

Lede Creatief
In het kader van de Week van de Amateurkunsten kan je ook dit jaar Lede Creatief bezoeken.
Deze beurs gaat door in De Bron op zaterdag 26 en zondag 27 april.
Voor de negentiende keer kan je genieten van de creaties, realisaties en demonstraties van
kunstenaars van bij ons. Misschien kunnen hun kunstwerken je wel inspireren om zelf met een
creatieve hobby te starten! In de balkonzaal worden de kunstwerken van tientallen leerlingen van het derde en vierde
leerjaar tentoongesteld. Op donderdag 24 april nemen deze kinderen namelijk deel aan de Dag van de cultuurinitiatie
waar zij kunnen proeven van verschillende culturele activiteiten. Het resultaat zie je op Lede Creatief.
De beurs is open op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. De inkom is gratis.
Dat is een organisatie van de cultuurraad i.s.m. de cultuurdienst.

Kleinkunsteiland
Op woensdag 30 april brengen Jan De Smet, Lucas Van den Eynde, Nele
Goossens en Barbara Dex Kleinkunsteiland – Humor was nooit ver weg …
in GC De Volkskring. Twee vrouwen en twee mannen, alle vier met een
onweerstaanbaar charisma, staan te trappelen om je mee te slepen met parels
van vroeger en nu. Hun eigenzinnige en geestige interpretaties laten niemand
onberoerd.
Met als thema Humor in de kleinkunst zullen liedjes van Toon Hermans,
De Nieuwe Snaar, Kommil Foo, Wim Sonneveld zeker de revue passeren.
Wil je meegaan in de sfeer van deze nostalgische liedjescarrousel? Kleinkunsteiland geeft je die kans! Tickets kosten
18 euro. Ben je jonger dan 26 jaar of ouder dan 65 jaar, dan kan je je ticket kopen aan 15 euro. Deze voorstelling komt
ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief. Tickets zijn te verkrijgen bij de cultuurdienst, via
gcdevolkskring@lede.be of op 053 60 68 61.
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3D-printende robot in de bib
Een bakfiets die eigenlijk een robot en een 3D-printer is?
Dat is de robobakfiets die op woensdag 30 april in de bibliotheek staat.
In de voormiddag kunnen de klassen van de Leedse lagere scholen de
robot van vzw Timelab in actie zien.
Tijdens de uitlening kunnen alle bibbezoekers het staaltje hightech komen
ontdekken. Tussen 14 tot 18 uur zullen doorlopend demonstraties van
3D-printen gegeven worden.

Veilig elektrisch fietsen
Workshop voor vijfenvijftigplussers
Een elektrische fiets biedt heel wat
voordelen: het is een goedkoper
alternatief dan de auto, goed
voor het milieu en de manier om
te blijven genieten van fietsen!
Toch zorgt de elektrische fiets
ook voor onzekerheden.
Hoe zit dat met de wetgeving?
Is die zware fiets wel veilig?
Waar moet je op letten bij de
aankoop? Hoe zit dat met de batterij?
Wat bij herstellingen? Is het wel gemakkelijk?
Deze workshop biedt het antwoord op al deze vragen.
Er zal een fietstechnicus en een instructeur aanwezig zijn.
Er worden enkele modellen van elektrische fietsen getoond en je kan
de fietsen testen op een geschikt parcours.
De cursus wordt door de sport- en cultuurdienst georganiseerd voor
alle senioren en gaat door in de sporthal op donderdag 8 mei. Je
kan kiezen voor de workshop van 9.30 uur tot 12.00 uur of die van
13.30 uur tot 16 uur. Deelnemen kost 2 euro voor inwoners en
4 euro voor niet-inwoners. De activiteit komt ook in aanmerking
voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.
Inschrijven kan vanaf donderdag
17 april bij de sport- of
cultuurdienst.

Paaseierenworp
Op zondag 20 april is het weer tijd om
eitjes te rapen! Alle kleuters worden om
11 uur verwacht aan de parking van De
Bron (ingang Kerkevijverstraat). De lagere
schoolkinderen (eerste tot en met vierde
leerjaar) worden om 11.30 uur aan het
gemeentehuis verwacht. Zowel bij de
kleuters als bij de lagere schoolkinderen
zal er telkens één gouden ei zijn dat je op
het einde kan inruilen voor een smakelijke
hoofdprijs. Ook in de deelgemeenten wordt
er een paaseierenworp georganiseerd:
• Wanzele: zaterdag 19 april
om 17 uur, vrije basisschool;
• Smetlede: zondag 20 april om 10 uur,
Veerleheem;
• Oordegem: maandag 21 april
om 10 uur, tuin van OC Oordegem.
De kinderen uit Impe en Papegem hebben
paaseieren geraapt op zondag 6 april.
De paaseierenworp wordt georganiseerd
door de culturele raad in samenwerking
met de cultuurdienst.
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Boemel- en
sportacademie
Voorstelling Black Out
‘Ja, wij houden alles goed bij hier. Al onze uitgaven.
We moeten ook. Sinds de scheiding van mijn ouders leven
pa en ik iets 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 door moet, 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 de 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 …

Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met
het zesde leerjaar kunnen tijdens het schooljaar
een uur komen sporten op woensdagnamiddag
(behalve tijdens schoolvakantieperiodes).
Deze sportieve namiddag wordt georganiseerd
door de sportdienst en gaat door in de sporthal
van 24 april tot 25 juni.
Lesuren voor het schooljaar 2013-2014
• derde kleuterklas: 13.30 – 14.30 uur
• eerste leerjaar: 14.30 – 15.30 uur
• tweede en derde leerjaar: 15.30 – 16.30 uur
• vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16.30 – 17.30 uur
Voor 25 euro ben je lid van onze academie. Wie een
UiTpas aan kansentarief heeft, kan aan verminderd
tarief sporten.

Eén student op vier is wekelijks dronken. Jongeren en
alcohol vormen een bijzonder gevaarlijke cocktail waarbij
de gevaren onderschat worden. Dit komt vooral omdat
alcohol, in tegenstelling tot illegale drugs, dikwijls sociaal
aanvaard wordt. Nochtans is alcohol minstens even
schadelijk en verslavend. Bovendien dagen jongeren elkaar
ook steeds vaker uit tot comazuipen en binge-drinking,
vaak met desastreuze gevolgen. De weg naar verslaving,
criminaliteit en sociale uitsluiting ligt open.
Deze voorstelling van Uitgezonderd Theater gaat door
op vrijdag 9 mei in GC de volkskring en is bestemd voor
jongeren uit het vierde secundair. De voorstelling start
om19.30 uur. Deuren gaan open om 19 uur.
De inkom is gratis.

Roefel
Op zaterdag 21 juni is het
opnieuw Roefel
op het speelplein in Wanzele.
Meer info volgt nog.
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De moeder der verkiezingen
Met Belgerinkel naar de
Winkel
Met Belgerinkel naar de Winkel, dat is dit jaar
elke dag winnen! Doe van zaterdag 26 april tot
en met zaterdag 31 mei met de fiets of te voet
boodschappen bij een handelaar in onze gemeente,
en maak elke dag kans op mooie prijzen.
Inwoners die zich voor hun boodschappen te
voet of met de fiets te verplaatsen, dragen bij
aan de leefbaarheid van Lede. Onze gemeente
wordt hierdoor rustiger, veiliger en aangenamer
om in te vertoeven. Wie tijdens deze actie bij een
deelnemende handelaar met de fiets of te voet
winkelt, ontvangt dit jaar geen stempel op
een spaarkaart maar een Belgerinkellot met
een unieke code. Je registreert dit lot op
www.belgerinkel.be of bij de verkeersdienst en
maakt zo kans op één van de dagelijkse prijzen.
Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een
nieuwe kans om een prijs te winnen! En heb je
tijdens de campagneperiode niet gewonnen? Niet
getreurd, je maakt dan nog steeds kans op de
unieke Achielle retrofiets en andere mooie prijzen.

Op zondag 25 mei 2014 moeten (of mogen) we met
zijn allen opnieuw naar de stembus. Die dag wordt
omschreven als de moeder der verkiezingen.
Waren de vorige verkiezingen dan de kinderen? En
waarom is het niet de vader der verkiezingen?
Het is niet altijd gemakkelijk te weten waarover
verkiezingen eigenlijk gaan. Dit jaar krijg je in je hokje
maar liefst drie verschillende stembrieven mee. Wij
willen je op weg helpen! Niet door te zeggen op welke
partij je nu moet gaan stemmen, maar wel door je
wegwijs te maken in het volledige kiessysteem. Voor
welke parlementen ga je nu stemmen? Hoe ver staat
Europa van ons af? Wat als je ziek bent of op reis?
Op maandag 12 mei komt iemand van Vormingplus
op een begrijpelijke manier uitleggen waarover deze
moeder der verkiezingen nu eigenlijk gaat. Deze
infoavond gaat door in GC De Volkskring en begint om
20 uur. De inkom is gratis.
Kom luisteren en geef aan 25 mei een nieuwe
dimensie!

Hou de deuren van onze lokale handelszaken
vanaf eind april goed in de gaten. Hangt er een
Belgerinkelaffiche en ben je te voet of met de fiets?
Aarzel dan niet om je Belgerinkellot te vragen.
Meer info over deze actie kan je krijgen bij de
verkeersdienst.

Papegemkermis:
zondag 11 mei
Vuurwerk op maandag 12 mei
om 22 uur.

Wielerwedstrijd
Op woensdag 30 april organiseert Wielervrienden
Wanzele een wielerwedstrijd, categorie VWF.
De start is om 14 uur aan Hoop in de Toekomst.
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Speelpleinwerking
Het speelpleinteam staat deze zomer opnieuw voor jullie klaar!
Wie kan deelnemen aan de vakantiespeelpleinwerking?
Jongens en meisjes die op 1 januari 2014 minstens 4 jaar zijn en
geen 15 jaar geworden zijn op 1 juli 2014. Jongere kinderen vanaf
2,5 jaar kunnen steeds terecht bij IBO ‘t Klavertje Vier.
Meer informatie bij de dienst kinderopvang.
Wanneer?
De speelpleinwerking gaat door van woensdag 2 juli t.e.m. dinsdag 26 augustus,
met uitzondering van vrijdag 11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15 augustus.
Waar?
Speelplein Krawietel, Watermolenstraat 11, Wanzele (053 80 76 09).
		
Dagprijs
De prijs voor deelname bedraagt per kind:
a) voor kinderen waarvan een van de ouders gedomicilieerd is in Lede en/of die het afgelopen schooljaar in Lede
hebben school gelopen alsook voor pleegkinderen die door een gezin in Lede worden opgevangen: 7 euro
voor een volledige dag en 3,50 euro voor een halve dag;
b) voor kinderen niet bedoeld onder a:14 euro voor een volledige dag en 7 euro voor een halve dag;
c) toepasselijke tarief voor houders van een UiTPAS met kansentarief.
De ongevallenverzekering is inbegrepen, net zoals een tussendoortje en een drankje ’s middags.
De kinderen brengen zelf boterhammen mee.
Nieuw sociaal tarief
Heb je een belastbaar inkomen tot 20 000 euro (per persoon ten laste mag hier 1 000 euro bijgeteld worden),
dan kan je genieten van een sociaal tarief. Deze aanvraag moet tijdig worden ingediend.
Inschrijven
De badges van de vorige jaren zijn niet meer actief. Activeren kan vooraf gratis op de jeugddienst.
Je bent reeds in het bezit van een badge.
Je kan een inlichtingenfiche afhalen op de jeugddienst of downloaden op www.lede.be. Deze fiche geef je af 		
op de jeugddienst of mail je naar jeugd@lede.be. Wij activeren de badge voor jou.
Je bent niet (meer) in het bezit van een badge.
Voor kinderen die nog niet naar het speelplein kwamen, kan je een inlichtingenfiche afhalen of downloaden 		
op www.lede.be. Deze fiche geef je af wanneer je een badge aankoopt. Een badge kost 2,50 euro. Bij verlies 		
van een badge, kan je een nieuwe laten aanmaken voor 5 euro.
Badges kan je kopen op volgende data:
• tijdens de avonddiensten (donderdag van 16 tot 19 uur) in mei en juni
• woensdag 21 mei: van 14 tot 16 uur
• zaterdag 24 mei: van 9.30 tot 11.30 uur
• woensdag 18 juni: van 14 tot 16 uur
Van de aankoop van badges en de aanwezigheid op het speelplein wordt een factuur opgemaakt en later ook
het fiscaal attest. Er zijn twee facturatieperiodes: eind juli en eind augustus. Meer kan je hierover lezen in het
huishoudelijk reglement, terug te vinden op de website.
Meer informatie over de speelpleinwerking kan je verkrijgen bij de jeugddienst.
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Agenda
n Vergadering AA-groep De Leeuwerik

dinsdag 15 april van 20 tot 22 uur
Iedere dinsdag.
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15, permanentie:
0470 26 90 22 of Postbus 1, 9340 Lede

n Paashaas op de markt

dinsdag 15 april van 9 tot 12 uur
De paashaas deelt gratis paaseitjes uit. Maak een
tekening (kinderen jonger dan 12) en deponeer in
de doos voor gemeentehuis. Noteer je naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd op. Om 11 uur trekt
de paashaas in de raadzaal 20 winnaars. Winnaars
moeten aanwezig zijn bij trekking.
Info: 053 60 68 00

n Workshop Madame Tirette: naaien voor
tieners

woensdag 16 april van 14 tot 17 uur
Volzet.
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 (vergaderzaal 1e verdieping)
Info: norbert.nijs@skynet.be

n Afsluitavond danscursus

zaterdag 19 april om 20 uur
Na een schitterende dansreeks voor aanvangers en
gevorderden, sluiten we het cursusjaar af met een
dansfeest. Iedereen welkom.
gratis
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36

n Stampen & Dagen Wa da was da was

zaterdag 19 april om 20 uur, zondag 20 april om
15 uur
Voorstelling nieuwe album afgewisseld met oude
hits.
5 euro
VZW TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

n Paaseierenworp
zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 april
Zie pagina 18.

n Paasontbijt

maandag 21 april vanaf 9 uur
Inschrijven en info op 0479 91 20 00 (t.e.m. 18 april),
Jonge gezinnenaktie Lede.

n Kinderyoga

dinsdag 22 april van 16.30 tot 17.45 uur (eerste
les)
Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar. Speelse mix
van yoga, muziek, meditaties, ontspannings- en
ademhalingsoefeningen aangepast aan de leefwereld
van kinderen. De lessen zijn niet prestatiegericht.
Inschrijven vooraf verplicht.
9 euro per les (10 lessen: 90 euro), proefles: 9 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

n Zwangerschapsyoga
dinsdag 22 april van 19 tot 20.15 uur (eerste les
groep 1), donderdag 24 april van 9 tot 10.15 uur
(eerste les groep 2)
Welkom vanaf je 14e week. Deed je al yoga, dan
ben je welkom vanaf je 12e week. Inschrijven vooraf
verplicht.
Proefles: 10 euro. Reeks van 10 lessen, inclusief 2
partnerlessen: 150 euro (groep 1).Reeks van 8 lessen,
inclusief 2 partnerlessen: 120 euro (groep 2).
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.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 Yoga
dinsdag 22 april van 20.30 tot 21.45 uur (eerste
les groep 1), woensdag 23 april van 9 tot 10.15
uur (eerste les groep 2)
Toegankelijk voor iedereen ongeacht ervaring,
leeftijd, geslacht en achtergrond. Inschrijven vooraf
verplicht.
100 euro (reeks van 10 lessen), proefles 10 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

n Workshop bloemschikken
woensdag 23 april van 20 tot 22 uur
3-delige workshop, thema Espléndido.
30 euro
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Cursus meditatie
woensdag 23 april van 20.30 tot 21.45 uur
(eerste les)
Toegankelijk voor iedereen ongeacht ervaring,
leeftijd, geslacht en achtergrond. Inschrijven vooraf
verplicht.
100 euro (reeks van 10 lessen), proefles: 10 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

n Filmnamiddag: Frozen
woensdag 23 april om 14.30 uur
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be en
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Wijndegustatie Zuid Afrika
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 Postnatale yoga met je baby

donderdag 24 april van 10.30 tot 11.45 uur
Had je een vlotte bevalling, dan ben je welkom vanaf
6 weken na de bevalling. Had je een keizersnee of
erg moeilijke bevalling dan wacht je beter 8 weken.
Inschrijven vooraf verplicht.
120 euro (reeks van 8 lessen), proefles: 15 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

n G-Voetbaldriedaagse

van vrijdag 25 tot zondag 27 april
Vanaf 15 jaar.
130 euro, Bond Moysonledenprijs: 80 euro.
Leden van Bond Moyson 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 Workshop bloemschikken voor kinderen

zaterdag 26 april om 15 uur
Vanaf 8 jaar. Aantal deelnemers beperkt, inschrijven
verplicht 0473 29 38 72.
8 euro of 15 uitpaspunten
Gezinsbond Lede - Crefi - JH Leeuwerik met de steun
van Davidsfonds Lede
De Bron
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.davidsfondslede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Lede Creatief

zaterdag 26 april van 14 tot 18 en zondag 27
april van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
Zie pagina 17.

n Erfgoeddag

zaterdag 26 en zondag 27 april
Zie pagina 17.

n Rondleiding La Lédoise
zondag 27 april
N.a.v. Erfgoeddag.
Zie pagina 17.

n Folk in Lede

zondag 27 april
Zie pagina 13.

n Mandala’s tekenen

maandag 28 april van 20 tot 21.15 uur
Je hoeft geen tekenervaring te hebben of te
beschikken over bijzondere creatieve talenten.
Inschrijven vooraf verplicht.
80 euro (reeks van 8 lessen), proefles: 10 euro.
Alle tekenmateriaal inbegrepen.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

n Teken je sterk

maandag 28 april van 16.30 tot 17.45 uur (groep
1), van 18 tot 19.15 uur (groep 2)
groep 1: 7-9 jarigen, groep 2: +10 jarigen. Je hoeft
niet mooi te kunnen tekenen of tekenervaring te
hebben. Inschrijven vooraf verplicht.
72 euro (reeks van 8 lessen), proefles: 9 euro. Alle
tekenmateriaal inbegrepen.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be
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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
UiTPAS

n Wielerwedstrijd
woensdag 30 april
Zie pagina 20.

n 3D-printer demonstratie

woensdag 30 april van 14 tot 18 uur
Zie pagina 18.

n Babymassage

woensdag 30 april van 10.30 tot 11.45 uur
Voor baby’s van 6 weken tot 9 maanden
(kruipleeftijd). Je leert het verloop van een volledige
babymassage en technieken uit de Shantala
babymassage en de Zweedse babymassage aan.
Ook leer je hoe babymassage kan helpen bij bvb.
krampjes. De cursus bestaat uit 4 lessen.
105 euro per koppel/ouder. Inbegrepen: flesje
babymassageolie, thee en werkboekje voor thuis.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

n

Kleinkunsteiland

woensdag 30 april van 20 tot 22 uur
Totaalprogramma met een waaier van muzikale en
tekstuele pareltjes.
Zie pagina 17.

n Kaartnamiddag

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

n Mariale Jubelprocessie
zondag 4 mei
Zie pagina 14.

n Boreas@Mariaverering
zondag 4 mei
Info: www.boreasfolk.be

n Badmode en cultuur door de eeuwen heen
maandag 5 mei van 19 tot 23 uur
Door Erna Siebens. Een verhaal vol humor over
de evolutie van de badmode met dia’s, replica’s en
antieke stukken.
Markant Lede
De Bron
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

n The broken circle bluegrass band
dinsdag 6 mei
Uitverkocht.
Cultuurdienst

n Voorstelling Black Out
vrijdag 9 mei
Zie pagina 19.

n Infoavond : 175 jaar priester Daens

vrijdag 9 mei om 20 uur
Johan Velghe vertelt over de betekenis van Priester
Daens voor onze streek.
Leden: 2 euro, niet-leden: 4 euro (drankje
inbegrepen)
De Bron
Info: www.davidsfondslede.be

n Kampeerweek nabij Amsterdam

vrijdag 9 mei
We gaan terug een week kamperen en verblijven in
Halfweg, een dorp tussen Amsterdam en Haarlem.
161 euro
Pasar Lede
Info: pasar.lede@skynet.be, www.pasar.be/lede

n Beat in a TV Box Quiz: season 5

zaterdag 10 mei om 19.30 uur
Muziek- en filmkwis. Geen lange voorgelezen vragen,
maar enkel geluids- en beeldfragmenten.
20 euro per ploeg van 4
vzw TiniTiaTief
De Bron
Info: www.tinitiatief.be

n Kermis Papegem
zondag 11 mei
Zie pagina 20.

n 125 jaar Machariusprocessie

zondag 11 mei
16 uur: opening Ommegang met toespraak door
Mgr. Luc Van Looy aan de kapel, 16.15 uur: start
Ommegang, 17 uur: lof in de kerk, 17.30 uur:
zegening met relikwie, met receptie aangeboden
door het gemeentebestuur, 18 uur: toespraak door
Joke Schauvliege.
Papegem
Info: 053 60 68 61

n Infoavond verkiezingen
maandag 12 mei
Zie pagina 20.

n Cursus bloemschikken

woensdag 14 mei van 20 tot 22 uur
O.l.v. Joris De Kegel. Cursus op jaarbasis.
Vooraf inschrijven in JH Leeuwerik.
50 euro
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Lang leve de tv
woensdag 14 mei
Zie pagina 13.

n Kinderkookworkshop: Burgers en ballekes

woensdag 7 mei om 14.30 uur
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

woensdag 14 mei van 14 tot 16 uur
Door Vera Criel. Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Kinderen van leden: 3 euro, kinderen van niet-leden:
5 euro
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

n Veilig elektrisch fietsen

n Concert BOENK

n Filmnamiddag: Turbo

donderdag 8 mei om 9.30 of 13.30 uur
Zie pagina 18.

n Demo kringlooptuinieren

vrijdag 9 mei van 17 tot 19 uur
Voor wie wil starten met composteren of niet weet
wat te doen met compost. Iedere bezoeker krijgt een
gratis zakje compost!
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat

vrijdag 16 en zaterdag 17 mei, telkens om 20 uur
Thema slagwerk. Samen met enkele solistenslagwerkers brengt de harmonie een divers
programma, van klassiek tot modern, van hafabra
tot pop.
Kon. Harmonie Sint-Cecilia Erpe
GC De Volkskring
Info: www.harmonie-erpe.be

n Wandeling Land van Saeftinghe

zondag 18 mei van 7 tot 19 uur
Tocht tot aan de Schelde doorheen het Land van
Saeftinghe
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

n Dag van het Park

zondag 18 mei van 10 tot 17 uur
Geniet van een waaier aan activiteiten voor het hele
gezin.
gratis
Milieudienst
Park van Mesen

n Kookles: picknick

maandag 19 mei om 19.30 uur
Door Christine Willems.
KVLV Lede
Stella Matutina, Kluisberg 1
Info: 053 80 28 20, 0478 63 31 83,
linda.depaepe@telenet.be

n

Meibedevaart

dinsdag 20 mei
Vertrek: Markt om 13.15 uur. De bus zal ook stoppen
in Smetlede. Terug rond 18 uur. Inschrijven verplicht.
leden: 8 euro, niet-leden: 10 euro
KVLV Lede
Info: 053 80 28 71, monique.dhondt@smclede.be

n Bedevaart naar Oostakker

dinsdag 20 mei van 13 tot 17.30 uur
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

n Filmnamiddag: Planes

woensdag 21 mei om 14.30 uur
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Kookles: picknick

woensdag 21 mei van 14 tot 16 uur
Door Vera Criel.
3 euro
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

n Leeskring Leorim
donderdag 22 mei
Zie pagina 12.

n Workshop lightgraffiti

woensdag 28 mei om 14.30 uur
Vanaf 8 jaar. Breng je zaklamp mee. Inschrijven op
0473 29 38 72 . Aantal plaatsen beperkt.
8 euro (workshop en een snack)
Davidsfonds Lede - Gezinsbond - Crefi- JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be, www.davidsfondslede.be

n IFAM Oordegem: International Flanders
Athletics Meeting

zaterdag 31 mei om 10 uur
De meeting voor iedereen die een warm hart
toedraagt aan de atletiek.
Maspoe
Putbos, Grote Steenweg 1
Info: www.ifam.be

n Open tuindagen bij kringloopkracht Frieda

zaterdag 31 mei en zondag 1 juni, telkens van
10 tot 18 uur
N.a.v. de Open tuindagen van Velt stelt Frieda haar
ecologische tuin open.
Velt - Ecologisch Leven en Tuinieren
Vuystermansstraat 6
Info: www.lede.be

G E M E E N T E D I E N S T 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
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.
Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 /
9340 Lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
Oplage: 8.000 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 14 mei.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

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

