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Parkeerenquêtes Molenhoek
en Bellaertstraat
Resultaten

In de Molenhoek (tussen de Kapellenhoek en de Pontweg) en
de Bellaertstraat werd een rondvraag betreffende het parkeren
georganiseerd. Deze rondvraag kwam er op aanvraag van
een of meerdere inwoner(s) van de desbetreffende straat. De
inwoners kregen drie opties: enkel parkeren langs de kant van
de pare huisnummers, enkel parkeren langs de kant van de
onpare huisnummers of beurtelings parkeren. Indien 60% van
de bevraagden zich zouden uitspreken voor één keuze, zou
de parkeersituatie worden herzien. Zowel in de Molenhoek
als de Bellaertstraat werd de gevraagde 60% niet gehaald.
De parkeersituaties blijven dus ongewijzigd.

Overlijdens
Mei 2014
Irena De Paepe		

† 13 mei

Herman Paerewijck		

† 14 mei

Antoine Jacob			

† 20 mei

Marie-Jeanne Van de Sijpe

† 20 mei

Julien Coppens		

† 21 mei

Danny Wittebrood		

† 23 mei

Georges Daelman		

† 23 mei

Anna Vanparys		

† 23 mei

Urbain Van Sande		

† 29 mei

Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties
15 tot en met 22 juni: Ommegangkermis
Kermis op de Markt.
20 tot en met 22 juni: Wanzele feest
De Reymeersstraat (tussen Wanzelekouter en de
Watermolenstraat) wordt enkele richting komende van
Oordegem richting Lede.
Wegomleiding komende van Lede via de Watermolenstraat en
Wanzelekouter.
21 juni: Roefel
De Watermolenstraat (tussen Wanzelekouter en Processieweg)
is verkeersvrij.
22 juni: wielerwedstrijd
Aankomst in de Kasteeldreef.

Ontwerp provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan

4 juli: avondmarkt en zomerconcert
Markt, Nieuwstraat en Administratief Centrum afgesloten.

Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst

18 juli: zomerconcert
Administratief Centrum afgesloten.

Er is een ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

1 augustus: criterium
Afgesloten parcours vanaf 16.30 uur: Kasteeldreef,
Markt, Nieuwstraat, Pastorijstraat, Kleine Ommegangweg,
Burgemeester Coppensstraat, Markizaatstraat, Stationsstraat en
Kasteelstraat.
Aankomst in de Stationsstraat.

voor de inplanting van windturbines worden vastgelegd. Dat

8 augustus: zomerconcert
Administratief Centrum afgesloten.

ten gevolge van de oprichting van windmolens mogelijk

22 augustus: zomerconcert
Administratief Centrum afgesloten.

uitsluitingszone, waar geen windmolens gepland zijn.

Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst waarbij de zones
ontwerp ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw tot en met
maandag 23 juni. Voor Lede situeert het gebied vanaf het
Blosocentrum tot de grens met Erpe-Mere zich in de visuele
intrusiezone van Windkouter Sint-Lievens-Houtem.
Een visuele intrusiezone is een gebied waar visuele hinder
is. Het overgrote deel van Lede situeert zich echter in de
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Op vakantie?
Vraag tijdig je
afwezigheidstoezicht aan!
Zomertijd, vakantietijd! Velen onder jullie hebben
plannen gemaakt voor hun jaarlijkse vakantie en
trekken er weldra een of meer weekjes tussenuit.
Je woning blijft dan wel enige tijd zonder toezicht.
Afwezigheidstoezicht betekent dat je woning aan
een controle onderworpen wordt, zowel door de
wijkinspecteurs als door de interventieploegen en
dit op alle tijdstippen van de dag, avond en nacht.
De politie controleert op onregelmatige tijdstippen
je woning aan de buitenzijde op eventuele sporen
van inbraak, onvoldoende of slecht gesloten ramen,
deuren en garages.
Afwezigheidstoezicht aanvragen kan het hele jaar
door en is eenvoudig. Er zijn verschillende opties:
• Je surft naar www.police-on-web en volg de
instructies.
• Je surf naar www.policelocale.be/5441/preventie.
Hier kan je het aanvraagformulier downloaden.
• Je gaat langs bij de politie.
Je moet wel minimum 7 dagen op voorhand je
aanvraag indienen.

Huisnummer 10
Deze maand strijken we neer in de
Rodekruislaan.

Met wie woon je hier?
André: Ik woon hier met mijn echtgenote Leentje en zoon Koen (24 jaar).
Wat zijn je hobby’s?
André: Fotografie is mijn passie. Verder heb ik veel interesse in de
plaatselijke heemkunde.
Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
André: Ik heb hier mijn hart verloren. Ik had vroeger een eigen elektrozaak
in de Kasteeldreef. Daar ben ik opgegroeid als de jongste van de
Radiodokters.
Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
André: Het mooiste plekje vind ik de Soleghem en de verbinding tussen
Keiberg en de Hendrikstraat omwille van zijn sterk landelijk karakter.
Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke?
André: Ik ben bestuurslid van de Heemkundige Kring Heemschut Lede.
Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
André: Ik kom graag in de Regent en ’Tien achTer ’Tander. In ’t
Koffiehuisje ga ik graag een koffie drinken. Ik hou ook van Italiaans eten
en dan is Delizie Italiane op de Markt wel een aanrader.

Gouden tips
Sociale controle is niet te vervangen door
politietoezicht! Belangrijk is dat ook de buren,
familie en/of vrienden op je woning letten. Kondig
ook nooit je vakantievertrek aan op sociale media
zoals Facebook, Twitter ...
Je kan ook beroep doen op de politie om
gratis inbraakpreventieadvies te verkrijgen. Een
diefstalpreventieadviseur komt bij jou thuis langs en
geeft je een aantal nuttige preventietips. Voor meer
informatie hierover kan je terecht bij commissaris
Johan De Coninck op 053 60 64 64 of via
johan.de.coninck@erpemerelede.be.

Heb je een anekdote over onze gemeente?
André: Ik heb er een aantal. Ik kreeg ooit de Egelprijs die slechts drie keer
uitgereikt werd. Wijlen schepen De Croock zei toen in zijn speech dat ik in
opvolging van mijn vader het digitaal oog van Lede was. Het was tof om
die appreciatie te krijgen.
De mooiste herinnering heb ik aan mijn tijd als organist tijdens de eerste
jeugdmissen met Bosteels en Vermassen. Er hangt trouwens in de nieuwe
Volkskring een foto omhoog van die mooie periode.
Recent was de massaopkomst voor de film Lede Lang geleden wel een
enorme opkikker voor mij.
Mijn grootste uitdaging was dat ik heel onverwacht commentator mocht
zijn voor de Mariale Processie. Ik kreeg hier vele positieve reacties op.
Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? Vind je
die positief?
André: De verstedelijking van dorp naar stad valt wel op en met alle
recente gebeurtenissen moeten we binnenkort misschien wel spreken van
een stadhuis in plaats van een gemeentehuis.
Wat zou jij doen als je burgemeester was?
André: Ik zou Lede op de toeristische kaart willen zetten door het Markizaatkasteel verder te ontwikkelen als toeristisch trefpunt voor jong en oud.
Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
André: Ik wens dat de Ledenaars allemaal lang, gezond en vooral gelukkig
mogen blijven en Lede fier in hun hart mogen dragen.
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Geen pesticiden
in huis en tuin

Hoe belangrijk is gezonde voeding en
voldoende beweging?
Niet alleen gezonde voeding is belangrijk om je lichaam gezond te houden, ook
voldoende lichaamsbeweging draagt bij tot een betere gezondheid. Onevenwichtig
eten in combinatie met een inactieve levensstijl heeft invloed op medische risicofactoren zoals bloeddruk, cholesterol, BMI en middelomtrek waardoor het
risico op onder andere hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, hypertensie
en mondaandoeningen vergroot.
Een handig hulpmiddel om te weten wat en hoeveel je
dagelijks moet eten en hoeveel je best beweegt, is de actieve
voedingsdriehoek. Deze stelt op een eenvoudige manier de
principes van een gezond voedings- en bewegingspatroon
voor. Wil je zelf testen of je gezond eet en voldoende
beweegt, doe dan de test op www.gezondheidstest.be.

Besmet of gewoon gebeten?
Wat je over teken moet weten!
De zomer is aangebroken en dan willen we weer volop genieten van het groen en de
zon. In de natuur vertoeven is fantastisch. Laat je buitenplezier echter niet bederven
door een tekenbeet. Een teek is een klein, bruinzwart spinachtig beestje ter grootte
van een speldenkop. Bossen, weiden, velden, stadsparken en tuinen zijn hun favoriete
schuilplekken. Een tekenbeet is vaak onschuldig en pijnloos. Na enkele uren kan deze
wel jeuk veroorzaken. Teken kunnen besmet zijn met een bacterie die de ziekte van
Lyme kan veroorzaken. Controleer daarom na een wandeling in de natuur steeds op
teken. Kijk vooral op warme, vochtige plekken zoals oksels, liezen, knieholtes en bij
kinderen ook op het hoofd, achter de haargrens en de oren.
Na een tekenbeet verwijder je de teek best zo snel mogelijk, liefst binnen de eerste
12 tot 24 uur en bij voorkeur met een speciaal tekenpincet. Neem de teek zo dicht
mogelijk tegen de huid vast en trek er hem voorzichtig uit zonder het lichaam te
verpletteren. Het is een fabeltje dat je de teek er draaiend moet uithalen of eerst moet
verdoven met alcohol of ether. Ontsmet nadien de wonde, was je handen en steriliseer
het gebruikte materiaal. Noteer de datum van de tekenbeet. Eventuele symptomen in
geval van besmetting kunnen pas een hele tijd later optreden. Bij gezondheidsklachten,
contacteer je best steeds de huisarts.
Meer info vind je op www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx. Je kan ook steeds
contact opnemen met de medisch milieukundige van Logo Dender vzw via
ann.demot@logodender.be of op 053 41 75 58.

Je tuin en voetpad onderhouden en
ongewenste dieren bestrijden, doe je
beter niet met pesticiden. Pesticiden
zijn chemische bestrijdingsmiddelen
die ook je eigen gezondheid kunnen
schaden. Bij inademing, huidcontact
of inname van grote hoeveelheden
bestrijdingsmiddelen kunnen er
vergiftigingsverschijnselen optreden.
Langdurig contact met pesticiden kan
onder meer aanleiding geven tot het
ontwikkelen van kanker, hormonale
stoornissen en het beschadigen van
DNA.
Verbod
Vanaf 1 januari 2015 mogen scholen,
ziekenhuizen, kinderdagverblijven,
zorginstellingen en openbare besturen
geen pesticiden meer gebruiken voor
het onderhoud van voetpaden, parken,
tuinen, speelterreinen ...
Het gemeentebestuur heeft beslist om
pro-actief vanaf 2014 de voetpaden
niet meer met chemicaliën te
behandelen. Ook jij mag vanaf 2015
geen pesticiden meer gebruiken voor
het onderhouden van het voetpad
voor je woning. Hou je graag je trottoir
volledig kruidvrij, borstel het dan
regelmatig. Zie je onkruid verschijnen,
trek het dan gewoon uit.
Zonder pesticiden?
Voor elke ongewenste plant of
ongedierte bestaat er wel een
alternatieve bestrijdingsmethode.
Surf naar www.zonderisgezonder.be
voor praktische tips over het bestrijden
van ongewenste dieren en planten,
ziektes en plagen zonder pesticiden.
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Gehoorschade:
een risico voor
iedereen!
Luid, luider, luidst. Zo gaat het er vaak aan toe in onze
maatschappij. Moet je naar elkaar roepen als je op café
bent om boven de muziek uit te komen? Kan je gewoon
meeluisteren met de hoofdtelefoon van je vriend(in)? Maakt je kettingzaag wel heel veel
lawaai?

Sociaal tarief
voor
kinderopvang,
jeugd- en
sportactiviteiten

Gehoorschade kan iedereen overkomen. Op www. helpzenietnaardetuut.be van het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie vind je meer informatie over gehoorschade
en hoe je schade kan voorkomen. Je kan er onder meer testen hoeveel risico je loopt
op gehoorschade en een gratis applicatie downloaden waarmee je een indicatieve
geluidsmeting kan uitvoeren.
Aangezien genezen niet mogelijk is, blijft voorkomen de boodschap!
Wij geven je alvast enkele tips.
• Zet het volume van je radio of TV niet te hoog.
Zorg ervoor dat je alles en iedereen rondom jou nog goed hoort en dat je je stem niet
hoeft te verheffen om verstaanbaar te zijn.
• Gebruik je mp3-speler verstandig.
Koop een goede hoofdtelefoon. Klassieke oortjes bevinden zich zeer dicht bij je trommelvlies, wat het gehoor sneller beschadigt. De geluidskwaliteit van een goede hoofdtelefoon
is ook beter waardoor je het volume van je mp3-speler zachter kan zetten. Er zit trouwens
ook een groot verschil in de kwaliteit van oortjes. Informeer je dus goed in de winkel!
Het volume van je muziekspeler zet je beter nooit op het maximum.
• Vermijd lawaaierige plaatsen of bescherm je oren.
Als je vanop een meter afstand van je gesprekspartner je stem moet verheffen om
verstaanbaar te zijn, is het geluid in de omgeving te hard.
• Hou voldoende afstand van de geluidsbron.
• Gebruik gehoorbescherming.
Gebruik oordopjes of oorkappen als je werkt met lawaaierige machines en op luide
feestjes en evenementen. Ben je een echte festivalganger of word je op een andere wijze
veel blootgesteld aan lawaai, investeer dan in op maat gemaakte oordopjes. Ze zijn
duurder dan de universele maar bieden de beste bescherming, een betere geluidskwaliteit
én ze zijn comfortabeler.
• Laat je oren rusten.
Gun je oren minstens 24 uur rust nadat je langere tijd aan een grote hoeveelheid
lawaai bent blootgesteld. Ben je op een meerdaags festival, zoek dan regelmatig
een plek waar de muziek stil staat of gebruik gehoorbescherming.
• Herken de waarschuwingssignalen.
Raadpleeg een neus-, keel- en oorarts bij een gevoel van gedempt geluid, oorsuizingen of
fluittonen die langer dan 24 uur aanhouden. Als je te lang wacht om een specialist te
bezoeken, kunnen therapie en medicatie geen hulp meer bieden.
• Zwangere vrouwen: extra oppassen.
Het vruchtwater en je buikwand dempen amper 5 decibel. Geluiden die schadelijk zijn
voor jou zijn dat ook voor je baby.
• Extra bescherming voor kinderen.
Het gehoor van kinderen is gevoeliger dan dat van volwassenen. Bovendien horen
kinderen ook nog beter. Bescherm je kinderen met oorkappen als ze op lawaaierige
plaatsen komen of pas het geluidsvolume aan op activiteiten met veel kinderen. 		
Oordopjes voor kinderen zijn geen goed plan. Hun oren zijn nog niet geschikt voor
oordoppen. Blijf dus niet te lang op plaatsen waar het geluidsvolume hoger is dan 85 dbA
of mijd ze indien mogelijk.
• Roken kan gehoorschade verergeren.
Bron: LNE

De gemeentelijke diensten
hanteren sociale tarieven voor
de kinderopvang en jeugd- en
sportactiviteiten. Gezinnen met
een gezamenlijk belastbaar
inkomen tot 20 000 euro (per
persoon ten laste mag je hier
1 000 euro bijtellen) genieten
een sociaal tarief van 50 %
van de ouderbijdrage of het
deelnemersgeld.
Voor gehuwden wordt het
gezamenlijk belastbaar
inkomen genomen en voor
samenwonenden de optelsom
van het belastbaar inkomen van
elk van de partners.
Indien je denkt in aanmerking te
komen voor deze sociale tarieven,
stuur je een kopie van je meest
recente aanslagbiljet (aanslagjaar
2013, inkomsten van 2012)
uiterlijk op dinsdag 1 juli naar
gemeentebestuur Lede, dienst
kinderopvang of jeugddienst,
Markt 1, 9340 Lede.
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Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van
burgemeester en schepenen, bracht hulde aan ondervermelde
echtparen ter gelegenheid van hun diamanten en gouden
huwelijksjubileum en bood hen, samen met hartelijke
gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Speelplein Krawietel
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.

Roger Lievens & Maria De Cremer
Lede, 23 april 1954

Heb je geen badge? Bezorg ons dan een ingevulde
inlichtingenfiche. Dit formulier kan je op de jeugddienst
afhalen of downloaden via www. lede.be. De fiche geef je af
wanneer je een badge aankoopt. Een badge kost 2,50 euro.
Je kan een badge kopen op woensdag 18 juni van 14 tot
16 uur en tijdens de avonddiensten (donderdag van 16 tot
19 uur) in juni.
Opgelet! De badges van de vorige jaren zijn niet meer actief.
Activeren kan vooraf gratis op de jeugddienst. Daarvoor
bezorg je ons een ingevulde inlichtingenfiche. Je kan deze
fiche ook downloaden via www.lede.be en mailen naar
jeugd@lede.be. Wij activeren de badge voor jou.

Maurice Coppens & Mariette Smekens
Lede, 30 april 1954

Gouden bruiloft (50 jaar)

Meer informatie over de speelpleinwerking kan je krijgen bij
de jeugddienst.

Alfons De Vuyst & Hugette Dobbenie
Serskamp, 2 april 1964

Hendrik Messely & Annie Warnez
Moorsele, 2 mei 1964
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Cadeaucheques
Je zoekt een leuk, origineel, lekker, geurig, kleurig en/of bruikbaar geschenk
maar je hebt geen idee wat? De gemeentelijke cadeaucheque helpt je
uit de nood! De gelukkige vindt vast een gepast cadeautje bij de Leedse
handelszaken.
De cadeaucheque is vanaf juni te koop aan de onthaalbalie van het
gemeentehuis en in de bibliotheken van Lede en Oordegem. De winkels waar
je met een cadeaucheque kan betalen, zijn herkenbaar aan de raamsticker met
als boodschap ‘Cadeaucheque welkom’. Je bepaalt zelf het bedrag want er zijn
cheques ter waarde van 5 euro, 10 euro en 25 euro.
Alle voordelen op een rijtje:
• De gelukkige kiest naar eigen wens uit een ruim aanbod bij de 		
deelnemende handelszaken in Lede.
• De cadeaucheque is altijd geldig (ook tijdens de soldenperiodes).
• Als schenker bepaal je zelf het bedrag.
• Je maakt zelf kans op een mooie attentie.

Gecoro volgens
voorzitter Peter
Van Accoleyen
Werking
Gecoro, de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke
ordening, komt samen
naar aanleiding van:
• een belangrijk
ruimtelijk dossier dat 		
moet behandeld
worden op het college.
Deze laatste verzoekt in dat geval de
samenkomst van Gecoro.
• bepaalde aanvragen zoals een verkaveling
met wegenis, meergezinswoningen met
meer dan vijf woonheden, bouwaanvragen
getroffen door de rooilijn … die bij de
dienst stedenbouw worden ingediend.
• belangrijke ruimtelijke ingrepen zoals de
herinrichting van het marktplein. In dat
geval komt Gecoro samen op eigen
verzoek.
Samenstelling
De samenstelling is wettelijk bepaald. Zo
bestaat de Gecoro uit negen effectieve en
acht plaatsvervangende leden. Drie van de
effectieve leden zijn deskundigen, de zes
andere vertegenwoordigen verschillende
maatschappelijke geledingen zoals milieu,
handel, werkgevers, werknemers en
landbouwers.
Tijdens de toelichting in het eerste deel
van de vergadering kunnen ook de
vertegenwoordigers van de verschillende
politieke fracties aanwezig zijn. Er is dan

Hitte en ozon

Risico’s en algemene voorzorgsmaatregelen
Van 15 mei tot en met 30 september loopt een waakzaamheidsfase waarin
temperaturen en ozonconcentraties nauwkeurig opgevolgd worden. Het is
belangrijk de mensen tijdig te informeren over de te nemen maatregelen bij
hete zomerdagen. Deze kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken
immers ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid, zeker voor
risicogroepen zoals baby’s en kleine kinderen, ouderen, chronisch zieken en
sociaal geïsoleerde personen. Ook bij de organisatie van een sportief of cultureel
evenement tijdens de zomermaanden is het essentieel een aantal aanbevelingen
in acht te nemen. Meer informatie vind je op www.lede.be of op
www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm.
Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

mogelijkheid tot vraagstelling. In het tweede
deel van de vergadering blijven enkel de
effectieve leden of bij afwezigheid hun
plaatsvervanger om te komen tot een
autonoom en objectief advies. Op die manier
vormt Gecoro een schakel tussen de burger
en de politiek inzake het ruimtelijk beleid.
Hoogtepunt
Eén van de hoogtepunten is ongetwijfeld het
opvolgen en adviseren van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd in
2007.
Meer info
stedenbouw@lede.be
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Woonuitbreidingsgebied Rijstveld
De Provincie heeft in het provinciaal ruimtelijk structuurplan Lede aangeduid
als hoofddorp. De ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden geschiedt
bij voorkeur in dit hoofddorp. Het gewestplan, goedgekeurd in 1978, legt
de zonering van elk perceel vast. Het gebied tussen de Ronkenburgstraat,
Groenstraat en Barrevoetsehoek is aangeduid als woonuitbreidingsgebied.
Een dergelijk gebied kan gerealiseerd worden door de gemeente of door
een sociale bouwmaatschappij. Sinds 2009 kan ook een privé-persoon of
projectontwikkelaar een woonuitbreidingsgebied ontwikkelen via de aanvraag
van een principieel akkoord bij de Provincie. De vraag tot principieel akkoord
betreft enkel het al dan niet aansnijden van het gebied. De concrete invulling
dient in een tweede fase uitgewerkt te worden.

Uit de gemeenteraad
van 15 mei 2014

De gemeente moet eerst een advies verlenen vooraleer de Provincie een
beslissing over de aansnijding kan nemen. De gemeenteraad verleende in
zitting van 20 maart 2014 een gunstig advies met als voorwaarde o.a. dat de
bijgevoegde woonbehoeftenstudie door de Provincie conform dient verklaard
te worden, rekening houdende met de opmerkingen van de gemeentelijke
commissies.
Na eventuele goedkeuring door de deputatie zal de gemeente eerst een globale
inrichtingsschets via een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken vooraleer een
verkaveling kan goedgekeurd worden. Tevens dient minimum 25 % van de
woongelegenheden gerealiseerd te worden als sociale huurwoongelegenheden,
sociale koopwoongelegenheden of sociale kavels. De invloed op de
waterhuishouding zal gedetailleerd onderzocht worden aangezien het gebied
aangeduid is als signaalgebied.

Verdelging van een wespennest
Wil je een wespennest laten vernietigen, bel dan de brandweer op
053 80 68 03. Dit is een zonaal nummer waar een dispatcher enkel en alleen
de opdrachten rond wespenverdelging zal opnemen. Als het kan, komt de
brandweer nog dezelfde dag bij je langs. Dit gebeurt meestal na 19 uur omdat
de wespen dan minder agressief zijn en de meeste wespen zich dan ook in het
nest bevinden.
Op zon- en feestdagen is er geen wespenverdelging. Enkel in dringende
gevallen, wanneer de wespen een acuut gevaar vormen voor mens en/of dier,
neem je onmiddellijk contact op via het nummer 100 of 112. Uiteraard kan het
dan wel op zon- en feestdagen.
Kostprijs voor het weghalen van een wespennest is 30 euro.
Het gemeentelijk reglement Retributie op
bepaalde tussenkomsten brandweerdiensten
kan je raadplegen op www.lede.be.

Kerkfabriek Sint-Fledericus Vlierzele:
jaarrekening 2013
Advies over de door het Centraal Kerkbestuur
Sint-Lievens-Houtem vastgestelde jaarrekening
2013 van de kerkfabriek Sint-Fledericus
Vlierzele.
Reglement voor de gemeentelijke
uitleendienst
Aanvulling met betrekking tot het bijgekomen
materieel dat beschikbaar is bij de
gemeentelijke uitleendienst.
Collectorwerken Klinkaard-Kriephoek
Vaststelling bestek en wijze van gunning.
De geraamde kostprijs bedraagt 727.877,52
euro (exclusief btw). De opdracht zal gegund
worden na openbare aanbesteding.
Domein van Mesen: plaatsen van openbare
verlichting en elektriciteitsvoorziening op
het zuiderterras
Principebeslissing. De geraamde kostprijs
bedraagt 23.724,51 euro (inclusief btw).
Ontmoetingscentrum Impe: aanleg van de
parking
Vaststelling bestek en wijze van gunning.
De geraamde kostprijs bedraagt 78.159,95
euro (inclusief btw). De opdracht zal gegund
worden na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Gemeentelijk Algemeen Nood- en
Interventieplan (GANIP)
Vaststelling van versie 2.0.
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Opleiding in de kijker

Welsprekendheid voor volwassenen
Geef je vaak lezingen of cursussen? Neem je
regelmatig sollicitatiegesprekken af? Wil je iets
zelfverzekerder overkomen bij je baas? Dan is de
cursus Welsprekendheid misschien iets voor jou.
Voor meer informatie hierover kan je terecht bij
de academie.

De Last Post weerklonk in Lede
Op zaterdag 3 mei bliezen vijfentwintig muzikanten (leerlingen van de
academie en leden van Sint-Martinus Oordegem en Sint-Cecilia Lede)
de Last Post op de Markt. Journalist Johan de Ryck bracht een passende
tekst. Dit vond plaats in het kader van de Week van de Amateurkunsten.
Op die manier brachten zij op artistieke wijze hulde aan de gesneuvelde
soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

Inschrijvingen academie 2014 – 2015
Data
• maandag 23 juni: 16.00 tot 19.00 uur
• dinsdag 24 juni: 16.00 tot 20.30 uur
• woensdag 25 juni: 14.00 tot 20.30 uur
• donderdag 26 juni: 16.00 tot 19.00 uur
• vrijdag 27 juni: 16.00 tot 19.00 uur
• zaterdag 28 juni: 9.00 tot 12.30 uur
• maandag 30 juni: 14.00 tot 17.00 uur
• dinsdag 1 juli: 14.00 tot 17.00 uur
• woensdag 2 juli: 14.00 tot 17.00 uur
• donderdag 3 juli: 14.00 tot 17.00 uur
• vrijdag 4 juli: 14.00 tot 17.00 uur
Neem zeker de volgende documenten mee wanneer je komt voor een eerste inschrijving: elektronische identiteitskaart of kids-ID,
UiTpas, bankkaart en eventuele diploma’s van vorige academies. Je betaalt het inschrijvingsgeld en indien je muziek volgt ook je boek
AMV en de huur van je instrument. Betaling gebeurt steeds met bancontact. Je kan ook inschrijven met een UiTpas aan kansentarief.
Je kan je ook in augustus of september nog inschrijven.
Op donderdag 28 augustus van 16.30 tot 19.00 uur zijn de leerkrachten aanwezig om de lesuren te bepalen.
Inschrijvingsgeld
• volwassenen: 207 euro
• volwassenen - verminderd tarief: 121 euro
• jongeren: 67 euro
• jongeren - verminderd tarief: 45 euro
• initiatie: 65 euro
Het inschrijvingsgeld geldt voor het totale lessenpakket en voor kopieerkosten van teksten en partituren.
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NIET TE MISSEN DEZE MAAND!

Sportmarkt
Op zondag
29 juni neemt de
sportdienst deel aan
de sportmarkt in Aalst.
Iedereen met een UiTpas
aan kansentarief is welkom
en deelname is gratis. We vertrekken om 13 uur met de bus aan
de sporthal. Op de Grote Markt, de Hopmarkt, het Werfplein
en het Vredeplein zijn er tal van sportdemo’s, sportinitiaties,
sportinformatiestanden en er is ook een kinder- en kleuterdorp.
Om 18 uur vertrekken we terug naar Lede. Inschrijven kan tot
en met vrijdag 20 juni bij de sportdienst of bij Anne-Marie De
Smet op 053 80 05 95 of via annemarie-ds@skynet.be.

Fietstocht Dwars door Lede
Op vrijdag 15 augustus organiseert de sportraad in
samenwerking met het gemeentebestuur, Rode Kruis
Lede, politiezone Erpe-Mere/Lede en WTC De Heiplastrappers de zevenendertigste fietstocht Dwars door
Lede. Fiets mee op deze recreatieve fietshappening met
start en aankomst aan de sporthal. We vertrekken stipt
om 15 uur voor een tocht van 30 kilometer. Inschrijven
kan vanaf 14 uur. Deelnemers tot en met 14 jaar betalen
3 euro, wie ouder is dan 14 jaar betaalt 5 euro. Iedere
deelnemer krijgt een gratis drankje en aandenken.

Kubbtornooi
Op zaterdag 28 juni organiseert de sportdienst voor
het tweede jaar op rij een kubbtornooi. Iedereen is
welkom en deelname is gratis. De activiteit gaat door in
de sporthal. Inschrijven kan tot en met vrijdag 27 juni
bij de sportdienst.

Schatten van Vlieg
Onze favoriete zomervlieg zoemt vanaf maandag 2 juni
weer door Lede. Dit jaar is hij op zoek naar een eigen stek en
heeft daarbij de hulp nodig van jonge Ledenaars. Pik in de bib
of bij de jeugddienst een vouwblad op of download het via
www.lede.be en knutsel een boomhut voor Vlieg! Breng jouw
kunstwerk naar de bib of jeugddienst en maak kans op een
leuke Bzzz-bibbox.
Sportievelingen kunnen vanaf zaterdag 28 juni met de fiets
Vlieg volgen op verkenning doorheen Lede. Download het
parcours via de site van de bib of haal een Vliegfolder in de bib
of bij de jeugddienst. Onderweg liet Vlieg enkele opdrachten
achter die jij moet oplossen. Alle antwoorden in je Vliegfolder
genoteerd? Breng je formulier binnen en wie weet win jij wel
de Bzzz-bibbox.

Camping Cultuur
Op zondag 15 juni strijkt een culturele karavaan neer
in de Kerkhofstraat in Smetlede. Je kan er genieten van
een heerlijk ontbijt, een circusact, een muziekoptreden
en zoveel meer! Naast de jeugd- en cultuurdienst en
de bibliotheek zijn het de Smetleedse verenigingen die
zorgen voor eten, drank en diverse workshops. Het
volledige programma vind je op campingcultuur.lede.be.
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Zomersportkampen
Slagsport- en omnisportkamp
Ben je tussen 11 en 18 jaar en sla je graag eens een balletje? Dan is
het slagsport- en omnisportkamp iets voor jou. Van dinsdag 1 tot en
met vrijdag 4 juli kan je terecht in het Bloso Putbosstadion voor een
partijtje squash en veel meer. Inschrijven kan tot en met vrijdag 27 juni.

Boemel- en sportacademie

Prijs per deelnemer
Ledenaar (wonend en/of schoolgaand)

50 euro

Niet-Ledenaar 				75 euro
10 UiTpaspunten			

2,50 euro korting

Sociaal tarief				50% korting

Sportkampen kleuters en lager onderwijs
Deze sportkampen gaan door in de sporthal en zijn een organisatie
van de sportdienst. De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er
terecht van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus in een
dagformule (van 8.15 tot 17.00 uur).
Voor de kleuters gaat het kamp door van maandag 25 tot en met
vrijdag 29 augustus in een halvedagformule (van 8.15 tot 12.15
uur).
Prijs per deelnemer

Lager

Kleuter

Ledenaar (wonend en/of schoolgaand)

60 euro

30 euro

Niet-Ledenaar

90 euro

45 euro

10 UiTpaspunten

2,50 euro korting

Sociaal tarief

50% korting

Wie een UiTpas aan kansentarief heeft,
kan aan verminderd tarief deelnemen
aan de sportkampen.

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 3 september tot en met 24 juni.
Lesuren voor het schooljaar 2014 - 2015
• 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
Prijs per deelnemer

Jaar

Trimester

Ledenaar (wonend en/of schoolgaand) 60 euro 25 euro
Niet-Ledenaar

90 euro 37,50 euro

10 UiTpaspunten

2,50 euro korting

Sociaal tarief

50% korting

Wie een UiTpas aan kansentarief heeft, kan aan
verminderd tarief deelnemen aan de boemel- en
sportacademie.

Inschrijven voor activiteiten
Voor de zomersportkampen, boemel- of sportacademie kan je je inschrijven vanaf maandag 23 juni. Inschrijven gebeurt online op
www.lede.be of bij de sportdienst. Het inschrijvingsstrookje kan je downloaden op www.lede.be of
afhalen bij de sportdienst. Betalen kan via overschrijving op BE10 0910 0954 2304 met mededeling ‘naam activiteit + naam
deelnemer’ of contant bij de sportdienst.
Meer informatie kan je krijgen via:
• de promotiefolders;
• de digitale nieuwsbrief;
• www.lede.be;
• www.uitpas.be/lede;
• het communicatiescherm in de sporthal.
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Zomerconcerten
Na het succes van de voorbije jaren, organiseert het feestcomité opnieuw
enkele zomerconcerten in het park. De toegang is steeds gratis.

Programma
4 juli: Dizzy Fingers (20 uur)
Dizzy Fingers bestaat uit vier muzikanten. Ze spelen countryrock, zowel
eigen werk als covers van o.a. CCR, JJ Cale, Dire Straits, Willie Nelson en
Kenny Rogers.
Het park wordt ter gelegenheid van 4 juli, de Amerikaanse Independence
Day, omgetoverd in Amerikaanse stijl. Naast het optreden van Dizzy Fingers
komen er ook echte linedancers langs. Zet je cowboyboots dus klaar!
Dit optreden wordt georganiseerd in samenwerking met de cultuurdienst.
18 juli: The Acousticasters (21 uur)
The Acousticasters steken bekende covers in een akoestisch jasje en
hebben maar één doel: het kot op stelten zetten!
8 augustus: Raw Blues Experience (21 uur)
Raw Blues Experience brengt zowel traditionele als moderne blues. Hun
repertoire is zo gevarieerd dat elke muziekliefhebber dit wel weet te smaken.
22 augustus: Generation6 (21 uur)
Generation6 is een multitributeband. Ze brengen muziek van o.a. Status
Quo, Golden Earring, U2 en The Who.
Voorprogramma: Organised Chaos.

3 tentoonstellingen in 1
600 jaar Mariaverering

Ter ere van 600 jaar Mariaverering in Lede
organiseren de cultuurraad en -dienst een unieke
tentoonstelling waarin drie aspecten belicht
worden:
• Je kan er de jubelstoet van 4 mei opnieuw
beleven dankzij de kunstvolle fotoreportage
van fotoclub Iris en de ledenpoppen die
getooid zijn met de meest opvallende kledij
van de processie.
• Er is een tentoonstelling opgebouwd door
de Koninklijke Heemkundige Kring Heemschut
met diverse bedevaartvaantjes waarvan de
eerste dateren van 1509.
• Daarnaast vind je twaalf etalages die telkens
een vijftigjarige periode uitbeelden uit de
600 jaren Mariaverering in Lede aan de
hand van oude teksten, religieuze en andere
voorwerpen, schilderijen, videobeelden ...
Deze tentoonstelling is gratis en gaat door in het
gemeentehuis op donderdag 19, vrijdag 20
en zaterdag 21 juni van 14 tot 19 uur en op
zondag 22 juni van 10 tot 19 uur.

Avondmarkt

Lede Zomert
Volgende handelszaken verwelkomen je graag van zaterdag 21 juni tot
en met maandag 30 juni:
• Optiek & hoorcentrum Van Lierde, 		
Brilstraat 7
• Kapsalon Marc, Br. de Saedeleerstraat 121
• Khook! Grote Steenweg 110
• Lingerie Kriko, Grote Steenweg 146
• Dreams, Hoogstraat 6
• Gabor Ara Shoes & Bags, Kasteeldreef 2
• Anny Couture, Kasteeldreef 45
• Outlet Anny, Kasteeldreef 47
• Muziekhandel Allegro, Kasteeldreef 79
• Vinosum, Langeweestraat 37
• Lin’s Lingerie, Markt 15
• Danini, Molenhoek 149
• Reizen De Lathauwer, Ommeganglaan 70
• Bloemenboetiek, Rammelstraat 43

Deze winkels bieden je
dan een extraatje aan!
Meer info op
www.middenstandsraadlede.be.

De marktcommissie zorgt dit jaar opnieuw voor
een gevarieerde avondmarkt met animatie op
vrijdag 4 juli. Je kan er terecht voor nieuwe
koopwaar en vindt er ook volgende oude
ambachten: houtdraaien, klompen maken,
koperslaan, manden maken, pottendraaien,
spinnen, strovlechten en stoelenmatten.
Ook de ganzenfanfare is van de partij. De
Toulouser Ganzen marcheren als een echte fanfare
en brengen zo groot en klein in verrukking. Een
unieke en verbijsterende combinatie van mens,
muziek en gans. Kinderen tot 12 jaar kunnen zich
uitleven op het springkasteel, zich gratis laten
schminken of een ballon laten draaien.
Kom dus zeker langs!
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Het zomert in de bib
Lentekriebels zijn passé, lang leve de zomer! Ook deze zomer organiseert de bibliotheek de traditionele zomeracties en gunt iedereen van
1 juli tot 31 augustus een week langer lezen. Ideaal om de Zomer
van het spannende boek door te lezen. Durvers vinden de thrillers van
2014 vanaf eind juni in het spannendste hoekje van de bibliotheek.
Graaf dit jaar eens wat dieper tijdens de vakantie! Trek je ver weg
of kampeer je deze zomer in de tuin? Haal een zakje op in de bib
en breng ons wat aarde, steentjes, zand, schelpjes ... mee van je
vakantiebestemming. Wie geen plaats meer vindt in zijn koffer kan
op onze Facebookpagina een foto posten. We belonen enkele lustige
gravers of fotografen met een weekendje weg of een boekenpakket!
Reisvogels met een overvolle
koffer kunnen dit jaar wat
kilo’s uitsparen met de nieuwe
e-boekenapplicatie. Laat dikke
boeken thuis en lees lekker light
op je tablet. Spring binnen in de
bib voor een e-boekenkaart van
5 euro (3 e-boeken). Voor meer
info kan je terecht in de bib.

Themafilmavond
CinéFolie Brasilique

The Year My Parents Went on Vacation
Filmliefhebbers kunnen op vrijdag 13 juni terecht in GC
De Volkskring voor een tweede CinéFolie. Dit keer wordt
een Braziliaanse film getoond rond het WK. The Year My
Parents Went on Vacation is een luchtig coming of ageverhaal met een donkere politieke ondertoon.
Het is 1970 en de twaalfjarige Mauro is volledig in
de ban van het nakende WK voetbal in Mexico, met
de legendarische Pelé als zijn held. Nadat zijn links
georiënteerde ouders gevlucht zijn voor de militaire
dictatuur, komt hij nietsvermoedend in de Joodse wijk
Born Retiro terecht. Geleidelijk aan dringt de ware
toedracht achter de vakantie van zijn ouders tot hem
door.
De film wordt om 19.45 uur ingeleid door Tine Deroeck.
Inkom is 4 euro of gratis in ruil voor 10 UiTpaspunten.
Personen met een UiTpas aan kansentarief kunnen aan
verminderd tarief naar de film komen. Achteraf krijg
je van ons een gratis drankje. Reserveren kan in de
bibliotheek, op 053 82 53 30 of via bibliotheek@lede.be.

Naar goede gewoonte zet de uitleenpost in Oordegem haar deuren
open tijdens de kermis van vrijdag 22 tot zondag 24 augustus. In
samenwerking met het Davidsfonds leent de bib zich als locatie voor
een tentoonstelling door kunstgroep Experimentele Art Lede.
De jongste lezers sluiten het kermisweekend af met een
vertelnamiddag op maandag 25 augustus. Dappere kinderen
tussen vijf en negen jaar kunnen komen luisteren naar Wie is er bang
van het grote boze boek? Plaatsen zijn beperkt, reserveren kan vanaf
maandag 14 juli in de bib (Lede of Oordegem) of op 053 82 53 30.

Proclamatie
academie
Omdat de academie het schooljaar in
schoonheid wil afsluiten, nodigen we je
uit voor onze jaarlijkse proclamatie. Deze
gaat door op zaterdag 21 juni om 10 uur
in GC De Volkskring.
In het eerste deel kan je luisteren naar
een optreden van onze leerlingen. In het
tweede deel krijgen de leerlingen die
afstuderen in de lagere, middelbare en
hogere graad hun diploma. De leerlingen
uit de andere jaren krijgen daarna
hun attesten. Na afloop kan je met de
leerkrachten nog wat nakaarten over het
afgelopen schooljaar en vooruitblikken op
de volgende jaren.

Opendeurdag academie
Op dinsdag 24 juni organiseert de
academie een opendeurdag van 18
tot 20 uur.
Voor kinderen van het derde tot
en met het zesde leerjaar zijn er
proeflessen Algemene muzikale
vorming (notenleer). De lessen starten
om 18.30 en om 19 uur. Om 19.30
uur start een les voor volwassenen.
Ben je meer geïnteresseerd in Woord?
Kom dan eens langs in de Woordklas.
Juf Moïra zal je inwijden in de geheimen van de Algemene verbale vorming (dictie).
Om 19.30 uur start een kennismakingsles voor volwassenen.
Ook in de instrumentklassen kan je een kijkje komen nemen.
Hopelijk tot dan!
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Agenda
n Happy weekend
elke vrijdag, zaterdag en zondag
Pils, cola, spa, vittel aan 1 euro.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Cursus eendjes naaien
donderdag 19 juni van 19 tot 22 uur
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlede
Info: marleenvkerkhove@hotmail.com

n Schatten van Vlieg: knutselactie
van 1 juni t.e.m. 31 augustus
Zie pagina 10.

n

CinéFolie Brasilique: The Year My
Parents Went on Vacation

n

vrijdag 13 juni
van 19.45 tot 23 uur
Zie pagina 13.
n Regiotour
zaterdag 14 juni

n Ommegangkermis
zondag 15 t.e.m. 22 juni
n Jaarlijkse rommelmarkt
zondag 15 juni van 8 tot 17 uur
Inkom bezoekers gratis.
Gezinsbond Wanzele
Parochiehuis Wanzele
Info: krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele
n Camping Cultuur
zondag 15 juni
Zie pagina 10.

BibArt Filmclub: Broken Circle
Breakdown

n

dinsdag 17 juni
Wil je zeker zijn van een plaatsje, mail dan
naar bibartbeeld@bibliotheek.be.
gratis
GC De Volkskring
Info: www.bibart.be,
www.bibliotheek.lede.be

Vergadering AA-groep
De Leeuwerik
n

dinsdag 17 juni
Elke dinsdag van 20 tot 22 uur.
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of
Postbus 1, 9340 Lede. Permanentie groep:
0470 26 90 22.

Bedrijfbezoek hoedenmaakster
Kristin Marcoux

n

woensdag 18 juni om 14 uur
In Dendermonde. Afsluiten van het jaar
met etentje.
Markant Lede
Vertrek: Markt.
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede
n Cursus bloemschikken
woensdag 18 juni van 20 tot 22 uur
O.l.v. Joris De Kegel. Vooraf inschrijven.
50 euro (jaarbasis)
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

3 tentoonstellingen in 1:
600 jaar Mariaverering

donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag
21 juni van 14 tot 19 uur, zondag 22
juni van 10 tot 19 uur
Zie pagina 12.
n Sneukelfietstocht voor dames
vrijdag 20 juni van 19.15 tot 23 uur
Inclusief pitstops voor een hapje en
drankje.
12 euro
Femma Lede
Vertrek: De Bron
Info: steven.mieke@telenet.be
n Proclamatie academie
zaterdag 21 juni van 10 tot 12 uur
Zie pagina 13.
n Pétanquetornooi Patrick Libaut
zaterdag 21 juni om 14 uur
Inschrijvingen vanaf 13 uur. Individueel
klassement 3 tegen 3 bij loting (melimelo). 100 euro vooruit + inleg deelname
2,5 euro.
Wijk Kleine Kouter, Nachtegaallaan 10
Info: users.telenet.be/pc.kantientje.lede/
index.html
n Roefel
zaterdag 21 juni van 13 tot 17 uur
Voor kinderen van het 1ste t.e..m. 6de
leerjaar. De kinderen worden per leeftijd
in groepjes verdeeld gaan naar activiteiten
zoals gekke kapsels, brandweer,
hindernissenparcours, bungee fun,
avonturenpark ....
6 euro (12 euro voor niet-inwoners)
Jeugddienst
Speelplein Krawietel

52ste Grote Prijs Frans Melckenbeeck
voor beroepsrenners

n

zondag 22 juni van 15 tot 19 uur
5 020 euro prijzen. Afstand: 168 km of 16
ronden.
De Nieuwe Melckenbeeckvrienden
De Oude Volkskring, Kasteeldreef 20
Info: 0479 22 49 18
n Opendeurdag academie
dinsdag 24 juni
Zie pagina 13.
n Workshop Pimp my teenslippers
woensdag 25 juni van 15 tot 17 uur
Heb je teenslippers, pantoffels of sneaker
die een make-over kunnen gebruiken?
Vooraf inschrijven verplicht.
Inkom kind: 5 euro, inkom kind & (groot-)
ouder: 8 euro. Per extra gezinslid: 3 euro.
Gezinsbond Impe-Papegem
Parochiaal centrum Impe
Info: chris.vandermeersch@telenet.be

n Kubbtornooi
zaterdag 28 juni
Zie pagina 10.
n Spelnamiddag voor kinderen
zaterdag 28 juni om 14 uur
Thema ijs- en waterpret. UiTPASactie: voor
5 uitpaspunten kan je genieten van lekkere
ijslollies.
JH Leeuwerik
n Ice Cube Party
zaterdag 28 juni om 21 uur
IJs- en waterpret in een uniek interieur
gegarandeerd! UiTPASactie: ruil 15 punten
en geniet van een smaakvolle cocktail.
gratis toegang!
JH Leeuwerik
n Schatten van Vlieg: fietstocht
van 28 juni t.e.m. 14 september
Zie pagina 10.
n Sportmarkt
zondag 29 juni
Zie pagina 10.

Mariacantate 600 jaar Zoete Nood
Gods

n

zondag 29 juni van 19 tot 21 uur
Auteur P. Schmidt, componist K. Van
Ingelgem. Samenwerking van SintGregorius en Amici Cantores, solisten
E. Hermans en B. De Kegel, verteller,
muzikanten en muzikale leiding van J.
De Smedt. Aanvullend: gastoptreden van
Ingeborg en samenzang Marialiederen.
10 euro
Processiecomité met steun van Provincie
Oost-Vlaanderen, gemeentebestuur en de
koren.
Sint-Martinuskerk
Kaarten bij de koorleden, leden van
het Processiecomité, Martinushuis en
amicicantores@hotmail.com of
info@marialeprocessie.be
n Zomerfietsen
dinsdag 1 juli om 19 uur
Elke dinsdag van juli. Familiefietstocht van
25 km met korte stop. Start: Markt. Bij
slecht weer gaat de fietstocht niet door.
gratis
Davidsfonds Lede, Gezinsbond Lede met
steun van de sportdienst en Bloso
Info: 0477 59 87 49, 0479 91 20 00,
www.gezinsbondlede.be of
www.davidsfondslede.be
n Slagsport- en omnisportkamp
dinsdag 1 t.e.m. vrijdag 4 juli
Zie pagina 11.
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n Kaartnamiddag
donderdag 3 juli
Elke 1e donderdag van de maand.
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be,
www.dewijmenier.be
n Avondmarkt
vrijdag 4 juli
Zie pagina 12.
n Zomerconcert: Dizzy Fingers
vrijdag 4 juli om 20 uur
Zie pagina 12.
n Demo kringlooptuinieren
vrijdag 4 juli van 17 tot 19 uur
De kringloopkrachten tonen je de
kneepjes van het vak. Bovendien krijgt elke
bezoeker een gratis zak compost!
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat
n Flanders Cup Memorial Leon Buyle
zaterdag 5 juli om 13 uur
Sporters van meer dan 30 nationaliteiten
strijden voor de eerste plaats, maar ook
voor limieten en records.
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304 B
Info: www.memorialbuyle.be
n Zomerhappening
zondag 6 juli om 13.30 uur
Met zomerterras en fietstocht.
Gezinsbond
Veerleheem, Smetlede
Info: www.gezinsbondlede.be of bij de
gezinsbonden van Smetlede, Wanzele,
Impe-Papegem, Oordegem

Ontmoetingsmoment
Welzijnsschakel Lede

n

zaterdag 12 juli van 13.30 tot 16 uur
Met koffie en een koekje.
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com
n Zomerconcert: The Acousticasters
vrijdag 18 juli om 21 uur
Zie pagina 12.

AD Delhaize Flanders Cup
Jeugdmeerkamp
n

maandag 21 juli van 11 tot 18 uur
De kleinsten beginnen hun meerkamp om
14 uur.
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304 B
Info: www.vlierzelesportief.be
n Petanquetornooi
zaterdag 26 juli
We spelen 3 tegen 3 na loting. Inschrijven
vanaf 13 uur. Start om 14 uur. Prijzengeld
is de totale inleg + bijdrage van 30 euro
van Pasar-Lede. Aandenken voor eerste
dame en eerste heer. Hapjes en drankjes
zijn voorzien.
deelname: 2,50 euro
Pasar Lede
Poortendriesplein
Info: 053 80 62 58,
pasar.lede@skynet.be,
www.pasar.be/lede

n Rock Lede Kinderdisco + animatie
vrijdag 1 augustus om 14 uur
VVK: 5 euro
ADK: 7 euro
terreinen KSA
vzw TiniTiaTief
Info: www.rocklede.be
n TTT@themovies
vrijdag 1 augustus om 20 uur
walk-in-movie
VVK: 5 euro
ADK: 7 euro
terreinen KSA
vzw TiniTiaTief
Info: www.rocklede.be
n Rock Lede
zaterdag 2 augustus om 17 uur
Met o.a. Alternative Nation (met Tom De
Man).
VVK: 10 euro
ADK: 15 euro
terreinen KSA
vzw TiniTiaTief
Info: www.rocklede.be
n Zomerfietsen
dinsdag 5 augustus om 19 uur
Elke dinsdag van augustus.
Familiefietstocht van 25 km met korte
stop. Start: Markt. Bij slecht weer gaat de
fietstocht niet door. Op 26 augustus is het
een tocht van 15 km (Gosa).
gratis
Davidsfonds Lede, Gezinsbond Lede met
steun van de sportdienst en Bloso
Info: 0477 59 87 49, 0479 91 20 00,
www.gezinsbondlede.be of
www.davidsfondslede.be
n Topsport Lebbeke Open Meeting
dinsdag 5 augustus van 18.30 tot 22 uur
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304 B
Info: www.vlierzelesportief.be
n Kaartnamiddag
donderdag 7 augustus
Elke 1e donderdag van de maand
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be,
www.dewijmenier.be

Zomerconcert: Raw Blues
Experience

n

vrijdag 8 augustus om 21 uur
Zie pagina 12.
n Schuimfuif
vrijdag 8 augustus om 21 uur
JH Leeuwerik
n Halfoogst Jeugdmeeting
zaterdag 9 augustus
van 14 tot 17.30 uur
Ook de kleinste atletiefbeoefenaars krijgen
hun meeting.
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304 B
Info: www.vlierzelesportief.be

Ontmoetingsmoment
Welzijnsschakel Lede

n

zaterdag 9 augustus
van 13.30 tot 16 uur
Met koffie en een koekje.
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com
n Geleide wandeling
zondag 10 augustus van 14 tot 17 uur
Tocht over Smetlede en Serskamp.
Volkstuin Lede
OC Oordegem
Info: norbert.nijs@skynet.be
n Fietstocht Dwars door Lede
vrijdag 15 augustus
Zie pagina 10.
n Zomersportkamp lager onderwijs
maandag 18 t.e.m. vrijdag 22 augustus
Zie pagina 11.
n Ost Office Open Meeting
donderdag 21 augustus van 18.30 tot
22 uur
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304 B
Info: www.vlierzelesportief.be
n Zomerconcert: Generation6
vrijdag 22 augustus om 21 uur
Zie pagina 12.
n Opendeurdag bib Oordegem
vrijdag 22 en zaterdag 23 augustus
Zie pagina 13.
n Tentoonstelling schilderkunst
vrijdag 22 augustus van 19 tot 21 uur,
zaterdag 23 augustus van 10 tot 12,
zaterdag 23 augustus van 17 tot 21
uur, zondag 24 augustus van 10 tot 12
uur en van 16 tot 21 uur
Door de kunstgroep Experimentele Art
Lede. Aquarel, olie-en acrylverf.
Davidsfonds Oordegem
Bib Oordegem
Info: 053 80 78 83, spresiaux@hotmail.com,

sites.google.com/site/experimenteleartledenaar

n Vertelnamiddag
maandag 25 augustus
Zie pagina 13.
n Zomersportkamp kleuters
maandag 25 t.e.m. vrijdag 29 augustus
Zie pagina 11.
n Demo kringlooptuinieren
zaterdag 30 augustus
van 9.30 tot 11.30 uur
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat

Fietstocht De Ieperboog

zondag 31 augustus van 7 tot 19 uur
Fietstocht in de streek van ‘14 - ‘18.
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

G E M E E N T E D I E N S T E N 

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.
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 12 augustus.
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

