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Tijdelijke verkeershinder 
door manifestaties
22 augustus: zomerconcert 
Administratief centrum afgesloten.

23 augustus: criterium Oordegem 
Afgesloten parcours vanaf 14.30 uur: Oordegemdorp, 
Oordegemkouter, Dr. Prieelslaan, Rodtstraat, Klinkaard en 
Speurtstraat.

24 augustus: kermis Oordegem
Oordegemdorp afgesloten. 
Wegomlegging via Grote Steenweg en Beekstraat.

26 augustus: wielerwedstrijd Oordegem 
Aankomst op Oordegemkouter.

31 augustus: kermis Smetlededorp

12 september: loopwedstrijd Wanzele 
Afgesloten parcours vanaf 16 uur: Nonnenbosstraat, 
Tussenbeekstraat, Billegemstraat, Bredestraat, Hofstraat, 
Watermolenstraat, Processieweg, Kerkwegel, Wanzeledorp.

14 september: kermis Wanzele 
Wanzeledorp afgesloten.

14 september: wielerwedstrijd Wanzele 
Aankomst in de Nonnenbosstraat.

Verkoop van niet meer 
gebruikte en/of afgeschreven 
goederen
In de gemeenteraad van 18 juni 2014 werd beslist over te 
gaan tot verkoop van:
•  niet meer gebruikte en/of afgeschreven goederen van de  
 technische dienst;
•  particuliere eigendommen die gevonden, verloren of op de  
 openbare weg geplaatst werden;
•  particuliere eigendommen na uitvoering van vonnissen tot  
 uitzetting.

Te verkopen materieel
LOT 1 VRACHTWAGEN MAN – 3 kant kipper (wit)
 bouwjaar 1999 - boorddocumenten aanwezig -   
 laadvermogen 11 ton
LOT 2  FORD MONDEO (oranje)
 bouwjaar 1995 – diesel - boorddocumenten aanwezig
LOT 3  HYUNDAI – H100 – 2 zitplaatsen (oranje)
 bouwjaar 1995 – diesel - boorddocumenten aanwezig
LOT 4  HYUNDAI – H 100 – 5 zitplaatsen (oranje kleur)
 bouwjaar 1996 – diesel -  boordpapieren aanwezig
LOT 5  MERCEDES VITO 108 CDI – bus kinderopvang – 
 9 zitplaatsen (blauw)
 bouwjaar 1999 – diesel – boordpapieren aanwezig
LOT 6  VOLKSWAGEN GOLF – wrak (wit)
 bouwjaar ± 1997 – geen boorddocumenten aanwezig
LOT 7  FORD ESCORT – wrak (grijs)
 bouwjaar ± 1996 –  geen boorddocumenten aanwezig
LOT 8  AANHANGWAGEN MACHINEVERVOER – 
 3-as – laadvermogen 3.500 kg
 bouwjaar 1998 – boordpapieren aanwezig
LOT 9  BOBCAT
 bouwjaar ± 1991 – geen boordpapieren aanwezig
LOT 10  KLARK TCM model FD 30 W – max. laad 3000 kg –  
 max. hoogte 3 m – defect 
 bouwjaar onbekend – geen boordpapieren
LOT 11  GRASMAAIER WALKER GHS
 bouwjaar onbekend – diesel – geen boordpapieren
LOT 12  OVERHEAD PROJECTOR
 type LEGA
LOT 13  PHILIPS TV – type 20PV184/01
 bouwjaar onbekend
LOT 14  AANHANGWAGEN – max laadvermogen 500 kg
 bouwjaar onbekend – niet geremd – enkel as 
 geen P.V.G. nr.

Je kan het materieel komen bekijken en een schriftelijk bod doen 
in het depot van de  technische dienst, Wichelsesteenweg 7.  
De verkoop geschiedt aan de meestbiedende, behalve bij onvol-
doende hoog bod.  Geïnteresseerden bezorgen hun schriftelijk 
bod met vermelding van het lotnummer onder gesloten envelop 
ter plaatse ten laatste op dinsdag 30 september 2014 
tussen 10 uur en 12 uur na afspraak met Paul Bracke op 
053 60 68 93 of Geert Fredrix op 0473 72 00 56. De opening 
van de enveloppen gebeurt in de daarop volgende week. 
De meestbiedende zal schriftelijk gecontacteerd worden. De 
betaling gebeurt bij afhaling contant bij de dienst financiën of 
via overschrijving op het rekeningnummer van de technische 
dienst, IBAN BE 13 0910 1257 2239  (met vermelding van het 
lotnummer).

Meer informatie hierover kan je krijgen op de technische dienst.

Jaarlijks verlof PWA Lede
11 augustus t.e.m. 27 augustus 

Tijdens deze periode kan je voor informatie en dringende 
zaken (arbeidsongeval, ongeval burgerlijke aansprakelijkheid) 
terecht in het PWA-kantoor Aalst (in de Werkwinkel Aalst), 
Hopmarkt 10A of op 053 82 69 40. Dit kantoor is open 
elke voormiddag van 9 tot 12 uur. Je maakt best vooraf een 
afspraak. 

Voor het raadplegen van vacatures, de inschrijving en 
herinschrijving van werkzoekenden kan je terecht bij 
Werkwinkel Aalst (Hopmarkt 10 in Aalst).

De aankoop van cheques, het afhalen van prestatieformulieren 
en de herinschrijving van gebruikers zijn niet mogelijk tijdens 
de verlofperiode. 



Overlijdens 
 Juni 2014

Helena Thomas   † 6 juni

August Smekens   † 10 juni

Simonna Wailly   † 16 juni

Josepha Matthieu   † 19 juni

Marie Vermeiren   † 20 juni

Victor Joos    † 22 juni

Antoine Meuleman   † 22 juni

Franciscus Robberecht   † 26 juni

Hugo De Smet   † 26 juni

Dirk De Lannoy   † 28 juni

Jimmy D’Haese   † 29 juni

Paula De Ryck    † 29 juni

Met wie woon je hier?
Leon: Ik woon hier al bijna vijftig jaar samen met mijn echtgenote 
Anny. Mijn twee zonen hebben het huis al lange tijd verlaten. 

Wat zijn je hobby’s? 
Leon: Mijn hobby is voetbal. Ook maak ik dagelijks een wandeling 
langs de uithoeken van Lede.

Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Leon: Ik woon hier graag. Ik woon in het centrum, maar wel in een 
rustig, doodlopend straatje. Een ideale combinatie dus.

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Leon: Het mooiste plekje bevindt zich in het park van Mesen, meer 
bepaald waar men van tussen de bomen zicht heeft op de vijver. 
Daar is het heel rustig.

Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke? 
Leon: Ik ben bestuurslid van KVC Jong Lede. Ik ben fier dat we 
opnieuw nationaal kunnen voetballen. Hopelijk komen er dan nog 
meer toeschouwers naar onze wedstrijden kijken.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede? 
Leon: Na een korte wandeling met Anny gaan we steeds een koffie 
drinken in een café in het centrum. We gaan soms uit eten, meestal 
in Lede. Onze voorkeur gaat uit naar ’Tien achTer ’Tander.   

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen?  
Leon: De bouw van GC De Volkskring en de bouw van het nieuwe 
rusthuis vallen uiteraard het meest op. 

Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Leon: Wij wachten al jaren op de verfraaiing van het dorpsplein.

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Leon: Ik wens dat we allemaal nog jaren in goede gezondheid 
kunnen samenleven. 

Huisnummer 10
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Deze maand strijken we neer op Klemendorp.

De cadeaucheque,  
het ideale geschenk voor 
elke gelegenheid
Verjaardag, huwelijk, babyborrel … De zoektocht naar 
een geschikt cadeau is niet altijd even gemakkelijk. 
De gemeentelijke cadeaucheque biedt hiervoor de 
perfecte oplossing: de gelukkige kan zijn geschenk 
zelf kiezen! Bovendien maakt de handige en stijlvolle 
geschenkverpakking het leuk om te geven en te krijgen. 
De cheques zijn bruikbaar bij meer dan zeventig Leedse 
handelaars die herkenbaar zijn aan de raamsticker 
Cadeaucheque welkom. De lijst met handelszaken kan je 
terugvinden op www.lede.be of afhalen aan het onthaal 
van het gemeentehuis.
De cadeaucheque is te koop aan de onthaalbalie van 
het gemeentehuis en de bibliotheken van Lede en 
Oordegem. Je bepaalt zelf het bedrag want er zijn 
cheques ter waarde van 5, 10 en 25 euro. 

Handelszaken die graag toetreden tot dit concept 
kunnen het inschrijvingsformulier afhalen bij de dienst 
patrimonium of het formulier downloaden via 
www.lede.be. Klant en middenstand, hand in hand! 

Op dinsdag 24 juni werd de honderdste cadeaucheque 
verkocht aan Anne Willems. Zij werd in de bloemetjes 
gezet door het college van burgemeester en schepenen.
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Recupel on Tour zamelt opnieuw 
oude elektroapparaten in 
Jaarlijks komt er zo’n 1,5 kg elektroafval per inwoner in de huisvuilzak 
terecht. Vooral kleine toestellen, zoals zakrekenmachines, mobiele 
telefoons, afstandsbedieningen, elektrische tandenborstels, laders 
en computeraccessoires raken tussen het huishoudelijk restafval 
verzeild. Deze toestellen bevatten echter vaak schadelijke stoffen die 
niet in een verbrandingsoven thuishoren. Bovendien kunnen heel wat 
onderdelen van deze oude toestellen gerecycleerd worden tot bruikbare 
grondstoffen voor nieuwe apparaten. Elektroafval hoort dus niet thuis 
in de huisvuilzak, maar op het containerpark. Bovendien geldt voor 
elektrische en elektronische apparaten een terugnameplicht. Dit wil 
zeggen dat als je een nieuw apparaat koopt, je het oude apparaat bij de 
handelaar mag achterlaten. 

Op zaterdag 13 september komt de roadshow Recupel on Tour 
opnieuw naar Lede. Die dag kan iedereen tussen 8 en 15 uur zijn 
elektroafval op de Markt gratis inleveren. Werkt het toestel nog, dan 
krijgt het wellicht een tweede leven dankzij Kringwinkel Teleshop. Is 
het onherroepelijk defect, dan wordt het door Recupel ontmanteld en 
gerecycleerd.

Recupel on Tour is een 
nauwe samenwerking van 
Recupel, de verschillende 
afvalintercommunales en 
de Kringwinkels. Voor 
meer informatie kan je 
terecht op www.recupel.be/
inzamelactie. 

Lede verdeelt 1.197 kippen
De eerste editie van het Leedse kippenproject was een succes. Elk gezin 
uit onze gemeente kreeg de kans om twee of drie kippen aan te kopen 
tegen 3 euro per kip. Vierhonderdvierendertig enthousiaste gezinnen 
tekenden hierop in, samen goed voor 1.197 kippen. De bestelde kippen 
werden op zaterdagvoormiddag 14 juni afgehaald op de parking aan de 
sporthal.

Kippen houden je tuin netjes, geven dagelijks verse eitjes en zijn goede 
verwerkers van tuin- en keukenresten. Een kip eet per dag ongeveer 150 
gram etensresten, dat is ongeveer 50 kg per jaar. Drie kippen verwerken 
dus jaarlijks 150 kg keukenafval, dat is ongeveer de hoeveelheid 
keukenafval van een gemiddeld gezin, dat op deze manier niet in de 
GFT-container belandt.

Het kippenproject wordt om de twee jaar georganiseerd. De volgende 
editie zal doorgaan in het voorjaar van 2016.

Inboedelservice door de 
kringwinkel Teleshop
Met medewerking van het gemeentebestuur 
kreeg de kringwinkel Teleshop de goedkeuring 
om twee personen aan het werk te stellen in 
het kader van Lokale Diensten Economie (LDE). 
Lokale diensteneconomie koppelt lokale noden 
aan lokale werkgelegenheid en is specifiek 
gericht op mensen die moeilijk hun weg vinden 
naar de arbeidsmarkt. Deze nieuwe werknemers 
zullen instaan voor de inboedelservice van de 
kringwinkel Teleshop.

Dat je herbruikbare spullen gratis kan laten 
ophalen, weten de meeste mensen al. Daarnaast 
zorgt de Kringwinkel echter ook voor de volledige 
ontruiming van een woning, van kelder tot zolder. 
Zij demonteren, verpakken en ontruimen de 
volledige inboedel en waar nodig wordt gezorgd 
voor parkeerborden en een ladderlift. De woning 
wordt bezemschoon opgeleverd, klaar voor 
verkoop, verhuur of renovatie. 

Duidelijke afspraken en een eerlijk voorstel
Hoe gaat het in zijn werk? Een verantwoordelijke 
komt een inventaris opmaken en geeft een 
prijsvoorstel voor het leeghalen van de woning. 
Daarna wordt een planning afgesproken. Deze 
dienstverlening is dus niet gratis. Voor de kostprijs 
wordt rekening gehouden met de verkoopwaarde 
van de herbruikbare goederen, de afvalfractie, de 
werkuren en eventueel het huren van een lift.
Belangrijk is wel dat het gaat over een inboedel, 
dus niet uitsluitend over afval of niet-bruikbare 
goederen.

Meerwaarde voor iedereen
Wie beroep doet op deze dienstverlening 
ondersteunt meteen ook een duurzaam project. 
De kringwinkel Teleshop zorgt voor tewerkstelling 
en opleiding van mensen met verminderde 
kansen. De kringwinkels zorgen ook voor 
hulpverlening door goederen aan lage prijzen te 
verkopen en mensen die het financieel moeilijk 
hebben kortingen te geven. Bovendien verkleint 
de afvalberg omdat herbruikbare goederen een 
tweede leven krijgen.

Wie graag vrijblijvend een voorstel of meer info 
wil, kan elke werkdag bellen naar 053 78 61 73 
of mailen naar info@teleshop-aalst.be. Meer info 
vind je ook op www.teleshop-aalst.be.
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Het gemeentebestuur van Lede 
gaat over tot de aanwerving van

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN

weekcontracten herfstvakantie 2014

AANWERVINGVEREISTE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers van 
kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het ministerieel 
besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010).

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

Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeentebestuur 
Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en dit vóór 
vrijdag 26 september 2014.

Woensdagnamiddag in de 
kinderopvang
Inschrijven voor de kinderopvang op woensdagnamiddag is 
verplicht. Dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of via 
kinderopvang@lede.be. Je kan inschrijven voor september 
en oktober vanaf donderdag 4 september tussen 18 en 
19 uur en de daarop volgende werkdagen.

Je inschrijving wordt aanvaard tot de voorafgaande dinsdag 
om 9 uur of zolang de maximale opvangcapaciteit niet wordt 
overschreden. Je kan niet telefonisch inschrijven en je krijgt 
geen voorrang als je je persoonlijk aanmeldt. Wel krijg je 
voorrang bij de inschrijving indien je je facturen tijdig hebt 
betaald. Enkel en alleen kinderen die ingeschreven zijn, zullen 
worden aanvaard op woensdagnamiddag.

Opgelet: inschrijven voor schoolvrije dagen moet je ten laatste 
drie werkdagen vooraf schriftelijk doen.

IBO ’t Klavertje 4
Sluitingsdagen 2014 

vrijdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart

maandag 10 november brugdag Wapenstilstand

dinsdag 11 november Wapenstilstand

woensdagnamiddag  
24 december   namiddag voor Kerstmis

donderdag 25 december Kerstmis

vrijdag 26 december tweede kerstdag

woensdagnamiddag  
31 december   namiddag voor Nieuwjaar

IBO ’t Klavertje 4
Inschrijvingsdata najaar 2014 

donderdag 4 september
• voor woensdagnamiddagen in september en oktober

donderdag 2 oktober
• voor de herfstvakantie 
• voor woensdagnamiddagen in november en december

donderdag 27 november
• voor de kerstvakantie 
• voor woensdagnamiddagen in januari en februari 2015

E-boeken meenemen op reis?
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 (drie e-boeken). Vanaf 
nu beschikbaar op je Android 
of iOs-tablet!

Camping Cultuur
Op zondag 15 juni organiseerde de bibliotheek, jeugd- en  
cultuurdienst voor de eerste keer Camping Cultuur.  
Deze editie ging door in Smetlede. We willen graag alle 
medewerkers bedanken voor de geleverde inspanningen.  
Ook bedanken we graag de talrijke bezoekers voor hun komst. 
Voor degenen die er niet waren, tonen we graag enkele 
sfeerbeelden. Meer foto’s vind je op campingcultuur.lede.be. 

Camping Cultuur gaat volgend jaar door op zondag 14 juni 
in Papegem. 
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Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen, bracht hulde 
aan ondervermelde echtparen ter gelegenheid van hun 
gouden huwelijksjubileum en bood hen, samen met 
hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Gouden bruiloft (50 jaar)

Leon De Rick & Solange De Meyer
Vlierzele, 11 april 1964

Hubert De Cremer & Lea Van Nieuwenborgh 
Hekelgem, 29 mei 1964

Albert Permentier & Rita De Bruyn
Nieuwerkerken, 26 juni 1964

Heerlijk picknicken in Lede
In Lede zijn er heel wat mogelijkheden om te wandelen of te fietsen. 
En wat is er leuker dan tijdens een fiets- of wandeltocht even te 
pauzeren voor een heerlijke, zomerse picknick?
Daarom heeft het gemeentebestuur dit jaar vier picknickplaatsen 
gecreëerd. De komende jaren zullen er twee nieuwe picknickplaatsen 
per jaar bijkomen. 
Je kan nu al met je picknick 
terecht op volgende plaatsen:
• Geesthoekrede in Lede
• Hoogledezijdestraat in Impe
• Ossenbroeck in Oordegem
• Onnebossen in Wanzele

Hoogledezijdestraat, Impe –

Het einde van de vakantie 
is in zicht!
De vakantie begint te vervelen, maar gelukkig kan je binnenkort naar 
de academie! 

Vanaf wanneer kan je naar de academie komen?
Je moet ten minste zes jaar zijn of naar het eerste leerjaar gaan om 
met de cursus Initiatie te beginnen.
Je moet ten minste acht jaar zijn of naar het derde leerjaar gaan om 
met Algemene muzikale vorming (notenleer - muziek) of Algemene 
verbale vorming (dictie - woord) te beginnen.
Ben je ten minste twaalf jaar of ga je naar het eerste middelbaar? 
Dan volg je Algemene muzikale vorming met de volwassenen en 
begin je direct met een instrument. Voor Woord ga je naar het 
laatste jaar van de lagere graad. Er is geen maximumleeftijd. We 
voorzien wel aparte cursussen voor volwassenen.

Welke instrumenten kan je leren in de academie?
Je kan kiezen uit de volgende instrumenten: cello, dwarsfluit, gitaar, 
klarinet, basklarinet, marimba, piano, orgel, saxofoon, slagwerk, 
viool, altviool, trompet, bugel, tuba, trombone en hoorn. Je kan ook 
zang volgen.

Welsprekendheid
Geef je vaak lezingen of cursussen? Neem je regelmatig sollicitatie-
gesprekken af? Wil je iets zelfverzekerder overkomen bij je baas? 
Dan is de cursus Welsprekendheid iets voor jou.

Inschrijven
Je kan je inschrijven op:
• maandag 25 augustus: 14 tot 17 uur
• dinsdag 26 augustus: 14 tot 17 uur
• woensdag 27 augustus: 14.00 tot 20.30 uur
• donderdag 28 augustus: 16.00 tot 19.30 uur
• vrijdag 29 augustus: 14 tot 17 uur
• zaterdag 30 augustus: 9.00 tot 12.30 uur
Je kan je ook in september nog inschrijven.

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. Proficiat!
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De cultuurraad 
volgens voorzitter 
Hubert Topke
Werking

De cultuurraad is een 

platform waar gedebatteerd 

wordt over lokale culturele 

aangelegenheden. Dat 

gaat over subsidies voor 

culturele verenigingen en 

gebruiksreglementen voor infrastructuur, maar ook 

over namen voor straten en gebouwen. De raad is ook 

een forum dat de gemeentelijke culturele initiatieven 

bespreekt. Daarnaast heeft de cultuurraad een heleboel 

eigen activiteiten, die georganiseerd worden in 

samenwerking met de cultuurdienst: Erfgoeddag, Lede 

Creatief, Open Monumentendag, het tweejaarlijkse 

muziekfestival, Lede Gesmaakt en de Sterdagen. 

Samenstelling

De cultuurraad bestaat uit ongeveer tachtig 

verenigingen en enkele geïnteresseerde burgers. We 

vergaderen minstens één keer per jaar. Uit deze groep 

is ook een bestuur verkozen. Het bestuur van de 

cultuurraad vergadert ongeveer tweemaandelijks. 

Hoogtepunt

De beste herinneringen heb ik aan de Open Monu-

mentendagen. Op Open Monumentendag 1998 

vierden we de torenfeesten, de vierhonderdste 

verjaardag van de heropbouw van de kerk en de toren. 

We organiseerden een historische evocatie met meer 

dan dertig deelnemende verenigingen. 

De editie van 2000 had als thema Monument en tijd. 

We organiseerden een bezoek aan de crypte in de  

St. Martinuskerk, een tentoonstelling Votiefschilderijen 

in de kerk en een bezoek aan La Lédoise. 

Bij Open Monumentendag 2007 was het thema 

Wonen. We werkten het leven in het domein van 

Mesen van 1919 tot 1969 uit. We organiseerden een 

bezoek aan het domein en een uitgebreide historische 

tentoonstelling in de boerderij. 

Open Monumentendag 2011 met als thema Conflict 

was eveneens een hoogtepunt. We vertelden over 

het leven vol met conflicten van Markies Ambrosius 

de Bette en organiseerden een tentoonstelling met 

opgegraven archeologische voorwerpen van het 

Markizaatdomein. 

Meer info 

cultuur@lede.be

Lede aast op de titel 
FairTradeGemeente!
Lede is vastbesloten om de titel van FairTradeGemeente binnen te 
rijven. Om de titel in de wacht te slepen, moet de gemeente voldoen 
aan zes criteria waaronder over een aantal winkels, horecazaken, 
scholen, bedrijven en organisaties in de gemeente beschikken die 
fairtradeproducten verkopen of verbruiken.

In de editie van mei verscheen er een oproep aan alle handelaars, 
bedrijven, horecazaken en verenigingen met de vraag of zij 
fairtradeproducten willen opnemen in hun assortiment. En met succes! 
Intussen kan je reeds bij de volgende handelaars in Lede terecht voor 
het kopen van fairtradeproducten:
• A.D Delhaize, Wichelsesteenweg 192
• Aldi, Ommeganglaan 81
• Carrefour Market, Markt 34
• Colruyt, Hoogstraat 46
• Gastenverblijf Mirabella, Blomstraat 4 
• Oxfam wereldwinkel, Hoogstraat 7
• Restaurant ’t Lavendelken, Grote Steenweg 173.

Wij hopen natuurlijk deze lijst nog veel langer te maken. Voor 
meer info kan je altijd contact opnemen met de cultuurdienst of de 
fairtradetrekkersgroep (Veerle Merckx, 053 80 78 33). 

Klas in de kijker 
De saxofoon

De saxofoon werd in 1814, exact 200 jaar geleden dus, uitgevonden 
door de in Dinant geboren Adolphe Sax. Sax was de oudste zoon van 
een instrumentenbouwer. Hij begon zijn muzikale opleiding in 1828 
aan de Brusselse Koninklijke Muziekschool.  Daarna werkte hij aan 
de plannen voor een reeks nieuwe instrumenten. Op de Brusselse 
industrietentoonstelling van 1841 gaf Sax een eerste officiële auditie 
van zijn creatie: de saxofoon.

Behalve in de academie kan je om saxofoon 
te spelen terecht bij een harmonie, fanfare, 
big band, jazzcombo ... De stijlmogelijkheden 
met een saxofoon zijn onbeperkt. Het is een 
populair instrument bij klassieke muziek, in 
jazz, pop en blues. 

Meer informatie hierover op 
www.gamw.lede.be.
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Gemeenteraadscommissies:  
wijziging samenstelling
Vervanging Peter Venneman, ontslagnemend, als lid van 
de gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening en 
stedenbouw door Christine Van De Steen, raadslid, 
en als lid van de gemeenteraadscommissie voor 
samenwerkingsverbanden door Dirk Rasschaert, schepen.

Retributiereglement voor  
de gemeentelijke speelpleinwerking  
2014 - 2018
Wijziging van het reglement. De 
eerder vastgestelde tarieven worden 
verlaagd. Kinderen die in Lede wonen 
en/of naar school gaan, betalen 6 
euro per dag en kinderen die niet in 
Lede wonen en/of naar school gaan, 
betalen 9 euro per dag.
 
Reglement tot het toekennen van 
een gemeentelijke geboorte- en 
adoptiepremie
Vaststelling van het reglement.  
Deze premie bedraagt 50 euro en 
wordt toegekend door middel van 
gemeentelijke cadeaucheques.

Reglement tot het toekennen van een premie ter 
gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen
Vaststelling van het reglement. Deze premie wordt toegekend 
door middel van gemeentelijke cadeaucheques en bedraagt 75 
euro (gouden, diamanten, briljanten en platina bruiloft) en 100 
euro (honderdjarigen).
 
Grondinnemingsplan Klinkaard
Goedkeuring.
 

Opmaak van een ontwerp voor de 
nieuwbouw van het ontmoetingscentrum  
Wanzele
Vaststelling van het bestek en wijze van gunning. 
De geraamde kostprijs bedraagt 50.000 euro 
(inclusief btw). De opdracht zal gegund worden na 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 
Bibliotheek: wijzigingen dienstreglement
Goedkeuring van de wijzigingen die door het 
beheersorgaan voor de plaatselijke openbare 
bibliotheek en het gemeenschapscentrum werden 
aangebracht.
 
Woonuitbreidingsgebied Essestraat
Gunstig advies omtrent de aanvraag tot het 
aansnijden van het woonuitbreidingsgebied.

Afscheid van  
de directeur
Vanaf 1 september krijgt de academie een 
nieuwe directeur. Hieronder een fragment 
uit de speech die werd voorgelezen aan 
Jan Huib Nas, de huidige directeur.

Uit de gemeenteraad van 12 juni 2014

De directeur weet de krachten te bundelen, 
iedere persoon in zijn eigen kracht te stimuleren 
en krachtmetingen bij de leerkrachten te temperen. 

De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid van de academie.
De directeur is hij die aan het hoofd staat en het hoofd weet koel te houden bij 

problemen.

In het voorbije decennium bruiste het van de nieuwe creatieve ideeën die vaak werden 
uitgevoerd. 

Leerkrachten werden hierin gestimuleerd. 
Door de directeur.

Jan Huib Nas wordt terug leraar. 
Met zijn niet-hiërarchische mentaliteit vindt hij dit geen stap terug. 
Integendeel, met de gerijpte ervaring en een brok herwonnen artistieke ruimte heeft hij 

er volop goesting in. 
En goesting betekent voor hem: er tegenaan gaan met volle energie en zelf de handen 

uit de mouwen steken.
Hij was immers de directeur die we al eens met bakken water, pupiters of stoelen zagen 

sjouwen. 
Zijn functieomschrijving werd van bij het begin door hem zeer breed geïnterpreteerd.

Een goede directeur staat achter zijn team. 
Een goede directeur staat achter zijn school.

Jan Huib Nas is geslaagd met grote onderscheiding.
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NIET TE MISSEN DEZE MAAND!

Opendeurdagen 
Oordegem

Met kermis Oordegem stelt de plaatselijke bibliotheek 
in samenwerking met Davidsfonds Oordegem haar 
ruimte beschikbaar voor kunst van eigen bodem. Van 
vrijdag 22 tot en met zondag 24 augustus kan 
je in de bibliotheek terecht voor een tentoonstelling 
van de kunstenaars van Experimentele Art Lede. Je 
kan er terecht voor schilderijen en keramiek van Anne 
Magerman, Godfried Delporte, Eveline Henderickx, 
Simonne Presiaux, Magda De Mol en Ljudmila 
Volosjina. Op vrijdag is er de openingsreceptie om 
19 uur, op zaterdag kan je langskomen van 10 tot 
12 uur en van 17 tot 21 uur en op zondag van 10
tot 12 uur en van 16 tot 21 uur.

De jongste lezers sluiten het kermisweekend af met 
een vertelnamiddag op maandag 25 augustus. 
Dappere kinderen tussen vijf en negen jaar kunnen 
van 14 tot 16 uur komen luisteren naar Wie is er 
bang van het grote boze boek? Plaatsen zijn beperkt, 
reserveren kan in de bib (Lede of Oordegem), via 
bibliotheek@lede.be of op 053 82 53 30.

De bibliotheek gunt iedereen nog tot en met 
31 augustus een week langer lezen. Ideaal om de 
Zomer van het spannende boek ten volle te beleven. 
Durvers vinden de thrillers van 2014 in het  
spannendste hoekje van de bibliotheek. 

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 gravers of fotografen met 
een weekendje weg of een boekenpakket!

Sportpas Overdag
Ben je tussen 19 en 50 jaar en beweeg je graag, dan kan je 
tijdens het zomerprogramma deelnemen aan de activiteiten van 
Sport Overdag:
• maandag: omnisport (sporthal, van 16.30 tot 17.30 uur);
• dinsdag: badminton/kubb (sporthal, van 15 tot 16 uur);
•  vrijdag: fietsen (vertrek sporthal om 13.30 uur). Opgelet: in 

augustus gaat het fietsen door op donderdag.

Sportpas 50+
Ben je vijftigplusser en beweeg je graag, dan kan je tijdens het 
zomerprogramma deelnemen aan Plus Minus-activiteiten:
• maandag: wandelen (vertrek sporthal om 13.30 uur);
• dinsdag: badminton/kubb (sporthal, van 15 tot 16 uur);
• woensdag: zwemmen (Aalst/Wetteren, van 12 tot 13 uur);
• donderdag: conditiegym (sporthal, van 15.30 tot 16.30 uur);
•  vrijdag: fietsen (vertrek sporthal om 13.30 uur). Opgelet: in 

augustus gaat het fietsen door op donderdag.

Lidgeld
Prijs per deelnemer Tienbeurtenkaart Trimester

Ledenaar  30 euro 25 euro

Niet-Ledenaar  45 euro 37,50 euro

10 UiTpaspunten 2,50 euro korting

Sociaal tarief 50 % korting

Wie een UiTpas aan kansentarief heeft, kan aan verminderd tarief 
sporten.
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Boemel- en sportacademie
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.

Knutselatelier
Het knutselatelier herstart op woensdag 17 september 
voor het 1ste en 2de leerjaar en op woensdag  
24 september voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 
Inschrijven kan vanaf woensdag 10 september, 
13.30 uur. 
Meer info hierover kan je krijgen bij de jeugddienst.
 

Inschrijven voor activiteiten
Inschrijven kan 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.

Zomerconcert   
Vrijdag 22 augustus, 21 uur: Generation6 
Generation6 is een multitributeband. Ze brengen muziek van o.a. 
Status Quo, Golden Earring, U2 en The Who.
Voorprogramma: Organised Chaos.

Wielerwedstrijd
Op zaterdag 23 augustus organiseert Sport en Nering een 
wielerwedstrijd, categorieën gentlemen en elite zonder contract + 
beloften. De start is om 14 uur aan Oordegemdorp 1. 

Op dinsdag 26 augustus organiseert Sport en Nering een 
wielerwedstrijd, categorie elite zonder contract + beloften. 
De start is om 15 uur aan Oordegemkouter. 

Op zondag 14 september organiseren de Wielervrienden 
Wanzele een wielerwedstrijd, categorie gentlemen. De start is om 
14 uur aan Hoop in de Toekomst.

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 fietstocht Dwars door Lede. We 
vertrekken stipt om 15 uur aan de sporthal 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.
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Veldloop ’90
Op zondag 21 september organiseert de ouderraad van de 
Vrije Lagere School i.s.m. de sportdienst en Stichting Vlaamse 
Schoolsport de vijfentwintigste editie van de scholenveldloop. 
Deze activiteit zal, in tegenstelling tot de vorige jaren, 
doorgaan op de weide van de familie Rasschaert naast 
Hofsmeer 23 (baan richting Smetlede). Deelnemen kan vanaf 
de derde kleuterklas en is gratis. De eerste start is om 14 uur. 
Inschrijven kan vanaf 13 uur. Voor elke deelnemer is er een 
medaille en een prijs voorzien. Stampen & Dagen zorgt 
voor een plezante afsluiter van deze jubileumeditie vanaf 
17.30 uur.

Stratenloop
De Stratenloop is op vrijdag 26 september aan haar 
dertiende editie toe. Door de centrumstraten van Lede, 
met start en aankomst in de Kasteeldreef, kan je als atleet, 
supporter of sympathisant genieten van een sportieve avond.

Op het parcours van De acht van Lede kunnen atleten van alle 
leeftijden deelnemen aan loopwedstrijden over verschillende 
afstanden. Het eerste startschot wordt gegeven om 18.30 uur. 
De kleuters lopen dan een wedstrijd over 100 meter. 

Mario Vervaeke is op zoek naar vrijwilligers om mee te werken 
aan deze steeds groter wordende organisatie. Hij bouwt 
samen met een team van vrijwilligers aan een ijzersterke 
organisatie om de wedstrijd en het randgebeuren 
vlekkeloos te laten verlopen. Het gemeentebestuur, 
de sportraad en de Vrije Lagere School zijn dit jaar 
medeorganisator van de Stratenloop. Atletiekclub Vlierzele 
Sportief neemt de elektronische tijdopname en het verwerken 
van de resultaten op zich. De provincie biedt financiële 
ondersteuning. Ook de handelaars op en naast het parcours 
dragen hun steentje bij om er een geslaagde editie van te 
maken.

Ben je al ingeschreven (uiterste datum is woensdag 17 
september), vergeet dan niet je betaalbewijs mee te brengen. 
Je kan wel nog ter plaatse inschrijven tot een uur voor 
aanvang van de wedstrijd. 

Meer informatie vind je op www.stratenlooplede.be. Riguelle chante Brel
Op donderdag 
18 september brengt 
Patrick Riguelle het beste 
van Jacques Brel in GC 
De Volkskring. Riguelle 
duikt diep in de nummers, 
respecteert de originele 
zegging en voegt er 
toch ontegensprekelijk 
zijn eigen ziel aan toe. 
Hij brengt de nummers 
niet alleen, maar wordt 
begeleid door enkele 

topmuzikanten waaronder Bert Embrechts en Eva Hautekiet. 

Wil jij ontroerd worden door enkele van de beste Franse 
liederen van de twintigste eeuw? Wil je genieten van het werk 
van topmuzikanten? Riguelle chante Brel geeft je die kans! 
Tickets kosten 16 euro. Ben je jonger dan 26 jaar of ouder 
dan 65 jaar, dan kan je je ticket kopen aan 14 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. 

Shownamiddag voor 
senioren
De seniorenraad organiseert opnieuw  voor alle senioren een 
shownamiddag. Clown Rocky zorgt voor een optreden met 
veel humor en bekende meezingers. Ook Dirk Van Vooren 
brengt herkenbare, volkse humor op het podium. Tenslotte 
zien we ook Ivann, een zanger die al meer dan vijftien jaar 
op de planken staat, aan het werk. Hij brengt, vergezeld van 
danseressen, enkele mooie klassiekers. Na de show is er gratis 
koffie en gebak in De Bron.

Deze activiteit gaat  
door op vrijdag 12 
september om 14 uur 
in GC De Volkskring. 
Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk. Kaarten 
kosten 8 euro en zijn te 
koop bij de cultuurdienst 
en bij de bestuursleden 
van de seniorenraad. 
Deze activiteit komt 
ook in aanmerking voor 
mensen met een UiTPAS 
aan kansentarief.
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Open Monumentendag
Erfgoed vroeger, nu en in de 
toekomst 

Op zondag 14 september is het opnieuw Open 
Monumentendag. Dit jaar zetten de cultuurdienst 
en -raad enkele unieke herenhuizen in de kijker. 
Deze huizen fungeren als monumenten die 
verwijzen naar de rijke geschiedenis van onze 
gemeente. Nu wordt hun verhaal belicht aan de 
hand van een tentoonstelling en een bijzondere 
wandeling. 

Tentoonstelling 
In de parketzaal van Huize Moens vind je tussen 
10 en 18 uur een fototentoonstelling die de 
verhalen van de prachtige herenhuizen van Lede 
vertelt. We bekijken de herenhuizen langs de 
binnen- en buitenkant, zowel vroeger als nu en 
leren meer over het interieur en de bewoners. 

Wandeling met gids 
Langsheen de unieke herenhuizen van de 
Kasteeldreef en Nieuwstraat wordt er een 
wandeling georganiseerd. De gids geeft telkens 
uitleg over de huizen en hun verhalen. Wanneer 
werd het huis gebouwd? Door wie? Welke 
inwoners heeft het huis nog gekend? Welke 
historische momenten vonden hier plaats? 
Indien mogelijk kijken we bij sommige huizen ook 
in de tuin of inkomhal. 

Het is niet nodig om te reserveren. Het 
vertrekpunt is Huize Moens. De wandeling start 
om 11 uur, 13 uur, 15 uur en 17 uur. 

Voor de eerste keer organiseren de academie, bibliotheek, cultuur-, 
jeugd- en sportdienst de Dag van de Vrije Tijd. Dit nieuwe initiatief is een 
samensmelting van de vrijetijdsinfobeurs en de Doe aan sportbeurs. Naast 
de gemeente werkt ook het Leedse verenigingsleven actief mee. 
De bezoeker krijgt een ruim overzicht van de diverse mogelijkheden van  
het vrijetijdsaanbod én kan deelnemen aan enkele activiteiten en 
proefsessies. 

Dit evenement kan je gratis bezoeken op zondag 7 september van  
14 tot 18 uur in en rondom de sporthal. Naast de info- en doestanden 
wordt er ook randanimatie voorzien. Er komt een clown, er worden 
djembé-workshops georganiseerd, de muziekgroep Dixieland Streetband 
treedt op, er is een springkasteel, speleobox …. De Dag van de Vrije Tijd is 
dus een ideale gelegenheid om met de voltallige familie op stap te gaan.

Meer info kan je krijgen via de meewerkende diensten en via www.lede.be. 

Vlieg knutselt en fietst!
Je kan nog tot en met donderdag 31 augustus een boomhut voor 
Vlieg knutselen. Haal je blad op in de bib of bij de jeugddienst of 
download het via www.lede.be, breng je kunstwerk naar de bib of 
jeugddienst en maak kans op een leuke Bzzz-bibbox. 

Tot en met zondag 14 september kunnen sportievelingen 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. Dan 
kan je vertrekken in de deelgemeente van je keuze (onder begeleiding 
van een volwassene) voor een familiefietstocht van 17 km. 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. 
Tijdens de fietstocht kan je ook een tekening 
maken van hoe jij het ideale speelbos zou zien. 
Alle ideeën worden gebundeld en op woensdag 
17 september aan het college overhandigd. 

Deelnemers aan beide Vliegactiviteiten krijgen 
een verrassing.

DAG VAN DE 
VRIJE TIJD 



Workshops 
Teken je sterk
Teken of schilder je graag? Bedenk je graag verhalen? 

Dan is deze workshop zeker iets voor jou. Met leuke en 

afwisselende opdrachten krijg je de kans je creatief uit te 

leven. We ontwerpen mandala’s, gaan samen op avontuur 

met beeldend materiaal en leren tekenen over dromen, angst, 

boosheid, verdriet, geluk en plezier en nog veel meer! 

Deze workshop is voor alle kinderen van 8 tot 12 jaar en 

gaat door op donderdag van 17 tot 18 uur. We starten op 

donderdag 11 september. Voor 15 UiTPAS-punten krijg je 

25% korting op de kostprijs van de workshop.

Postnatale yoga met baby
Yoga is een ideale manier om te 

herstellen na een bevalling of een 

keizersnede. Langzaam 

bouwen we het programma op.

Je eigen lichaam staat centraal. 

Je baby oefent met je mee, zo 

kunnen jullie samen ontspannen. 

Je leert via deze cursus 

rustmomenten in je drukke leven als kersverse moeder  

in te bouwen.

Er is een yogaklas op maandagavond en op donderdag-

voormiddag. Voor 15 UiTPAS-punten krijg je 25% korting op 

de kostprijs van de workshop.

Beide workshops gaan door in Centrum 

in Balans vzw, Molenbergstraat 2, 

Lede. Meer informatie kan je vinden op 

www.centrum-inbalans.be.

Gratis tas
Tijdens de avonddiensten van donderdag 

21 en 28 augustus kan je aan het 

onthaal van het gemeentehuis een

handige strand- of shoppingtas afhalen

 in ruil voor 10 UiTPAS-punten. 

UiTPAS-voordelen bij de 
bibliotheek
Vanaf maandag 1 september kan je 5 UiTPAS-punten 
ruilen voor een ledzaklampje met batterijen of een 
basisloomsetje. Zo’n setje bestaat uit elastiekjes waar je 
hippe armbandjes mee kan weven. Een mooie attentie 
voor je vrienden in de jeugdbeweging of tijdens de eerste 
schooldagen!

Je kan voor deze voordelen terecht in de bibliotheken van 
Lede en Oordegem (zolang de voorraad strekt).

VOORDELEN

Heb je nog geen UiTPAS? 
Vraag hem dan snel aan  
in het gemeentehuis  
of de bibliotheek.
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Agenda

n  Speelpleinwerking
tot en met dinsdag 26 augustus 
jeugddienst  

n  Schatten van Vlieg: knutselactie
tot en met donderdag  
31 augustus 
Zie pagina 12. 

n  Schatten van Vlieg: fietstocht
tot en met zondag  
14 september 
Zie pagina 12. 

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

n  Burn-out work out
nog op dinsdag 12, 19 en 26 augustus, 
telkens van 14 tot 16.30 uur  
In deze training, vijf groepssessies en 2 
individuele sessies, krijg je de kans om op 
korte termijn je leven weer in handen te 
krijgen. Door Bart Belaen. 
455 euro.  Zelfstandigen,vrije beroepen en 
ondernemers: zie website.   
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2 
Info: 0497 89 96 70

n  Zomerfietsen
dinsdag 12 augustus om 19 uur  
Elke dinsdag van augustus. Vertrek: 
Markt om 19 uur. Bij slecht weer gaat de 
fietstocht niet door. Afstand: 25 km met 
korte stop. 
gratis 
Gezinsbond Lede, Davidsfonds Lede met 
de steun van de sportdienst en Bloso 
Info: 0477 59 87 49, 0479 91 20 00, 
www.gezinsbondlede.be of 
www.davidsfondslede.be 

n  Fietstocht Dwars door Lede
vrijdag 15 augustus 
Zie pagina 10.

n  Ost Office Open Meeting
donderdag 21 augustus van 18.30 tot 
22 uur  
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304B 
Info: www.vlierzelesportief.be

n  Zomerconcert: Generation6
vrijdag 22 augustus 
Zie pagina 10.

n  Opendeurdagen bibliotheek 
Oordegem
van vrijdag 22 tot en met zondag  

24 augustus 

Zie pagina 9. 

n  Tentoonstelling schilderkunst met 
aquarel, olie- en acrylverf
van vrijdag 22 tot en met zondag  

24 augustus 

Tijdens de opendeurdagen in de 

bibliotheek Oordegem. 

Davidsfonds Oordegem 

Info: 053 80 78 83, 

spresiaux@hotmail.com

sites.google.com/site/experimenteleartledenaar

n  Criterium
zaterdag 23 augustus om 15, 16.30 en 

19 uur 

Met om 18.15 uur optreden Showkorps 

Sint-Martinus Oordegem en om 21.15 uur 

schlagerparade.

gratis

Sport & Nering Oordegem

Zie ook pagina 2 en 10.

n  Kermis Oordegem
zondag 24 augustus 

Oordegemdorp 

gemeentebestuur

Met om 15 uur kermiscafetaria in oc 

Oordegem door Liberale Vriendenkring 

Oordegem-Smetlede-Papegem.

n  Vertelnamiddag
maandag 25 augustus om 14 uur 

Zie pagina 9.

n  Vuurwerk Oordegem
maandag 25 augustus om 22 uur 

gemeentebestuur

Om 15 uur kermiscafetaria en om 20 uur 

Helaasheid der Zingen in oc Oordegem 

door Liberale Vriendenkring Oordegem-

Smetlede-Papegem.

n  Wielerwedstrijd
dinsdag 26 augustus om 16 uur

Sport & Nering - Oordegem

Zie ook pagina 2 en 10.

n  Relaxfietstocht
dinsdag 26 augustus   
Vertrek: Markt om 19 uur. Afstand: 15 km.  
gratis 
Gezinsbond Lede, Gosa, Davidsfonds Lede 
met steun van de sportdienst en Bloso 
Info: 0479 91 20 00, 0477 59 87 49 
of www.gezinsbondlede.be  

n  Barbecue Vrije Basisschool 
Smetlede
zaterdag 30 augustus van 18 tot 21 uur  
volwassenen: 15 euro, kinderen: 7,5 euro 
Veerleheem, Smetlededorp 21 
Info: anouchka.drieghe@skynet.be, 
Ilsedevuyst@telenet.be

n  Demo kringlooptuinieren
zaterdag 30 augustus van 9.30 tot 
11.30 uur  
Composteren, snoeihout omtoveren tot 
vlechtwerk, mulchmaaien, voedselverlies 
beperken, kippen houden om 
keukenrestjes te verwerken ...  
De kringloopkrachten tonen je hoe je  
deze kringlooptechnieken kan toepassen 
in je tuin. 
milieudienst  
kringlooptuin, Vijverstraat 

n  Kermis Smetlede
zondag 31 augustus 
Smetlededorp 
gemeentebestuur

n  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

n  SneukelWandelZoekTocht
zondag 31 augustus van 13.30 tot 
14.30 uur  
Een wandeltocht van 7 km voor groot en 
klein met fotowedstrijd en een lekkernij. 
Een echt familiegebeuren. 
Beweging.net  
De Spinch, Wanzeledorp 1 
Info: hildeke.degendt@skynet.be

n  Vuurwerk Smetlede
maandag 1 september om 22 uur 
gemeentebestuur
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n  Postnatale yoga met baby
maandag 1, 8, 15, 22, 29 september, 
6, 13 en 20 oktober, telkens van 9.30 
tot 10.45 uur en donderdag 4, 11, 18, 
25 september, 2, 9, 16 en 23 oktober, 
telkens van 10.30 tot 11.45 uur  
Inschrijven is verplicht. Zie pagina 
120 euro (proefles: 15 euro) 
Centrum in Balans 
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be 
Zie ook pagina 13. 

n  Boemel- en sportacademie
woensdag 3 september 
Eerste les. 
Zie pagina 10.

n  Kookles
donderdag 4 september  
Pompoen en courgette. Door Christine 
Willems. Picknicken is een avontuur. Kies 
een van de verschillende themapicknicks 
en trek er op uit. Bord en bestek 
meebrengen. Het kookboekje voor dit 
werkjaar kan je aankopen voor 10 euro 
(niet verplicht). 
KVLV Lede 
Stella Matutinacollege, Kluisberg 1 
Info en inschrijvingen: 053 80 28 20, 
0478 63 31 83, linda.depaepe@telenet.be 
(voorkeur mail)

n  Tweedehandsbeurs voor 
babymateriaal, speelgoed en baby-, 
kinder- en tienerkleding
zondag 7 september van 13.30 tot 
16.30 uur  
gratis 
Gezinsbond Impe - Papegem 
Parochiaal centrum, Impedorp 57

n  Dag van de Vrije Tijd
zondag 7 september van 14 tot 18 uur  
Aan de jeugdhuisstand kan je terecht voor 
kaarten in vvk van de Saharafuif en Raf 
Coppens. 
Zie ook pagina 12. 

n  Workshop Teken je sterk
donderdag 11, 18, 25 september, 
2, 9, 16 en 23 oktober, telkens van 
17 tot 18 uur  
Je (kind) hoeft technisch niet goed te 
kunnen tekenen. Zie ook pagina  
63 euro (proefles: 9 euro)  
Centrum in Balans  
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be 
Zie ook pagina 13. 

n  Vuurwerk Wanzele
vrijdag 12 september  

gemeentebestuur 

n  Shownamiddag senioren
vrijdag 12 september  

Zie pagina 11.

n  Loopwedstrijd Wanzele
vrijdag 12 september  

Zie pagina 2.

n  Recupel on Tour
zaterdag 13 september  

Zie pagina 4.

n  Finale Beker van Vlaanderen voor 
Pupillen en Miniemen
zaterdag 13 september van 10 tot 

18.30 uur  

Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304B 

Info: www.vlierzelesportief.be

n  Kermis Wanzele
zondag 14 september 

Wanzeledorp 

gemeentebestuur 

n  Wielerwedstrijd
zondag 14 september 

Zie pagina 2 en 10.

n  Open Monumentendag 
zondag 14 september van 10  

tot 18 uur  

Zie pagina 12. 

n  Knutselatelier 1ste en 2de leerjaar
woensdag 17 september 

Eerste les. 

Zie pagina 10.

n  Filmnamiddag FC De Kampioenen
woensdag 17 september van 14.30 tot 

17 uur  

Deze film duurt 2 uur. 

gratis 

JH Leeuwerik, Gezinsbond Lede, i.s.m.bib 

Info: jeugdhuis.leeuwerik@telenet.be, 

www.gezinsbondlede.be, 

www.jeugdhuisleeuwerik.be 

n  Riguelle chante Brel
donderdag 18 september van 20 tot  

23 uur  

Zie pagina 11.  

n  Veldoop ‘90
zondag 21 september 
Zie pagina 11.

n  Voorstelling jaarprogramma  
2014 - 2015: Buitengewoon 2 
maandag 22 september van 19 tot 23 
uur  
Startvergadering met voorstelling van het 
nieuwe werkjaar. 
Markant Lede 
De Bron 
Info: marie.samson@telenet.be, 
www.markantvzw.be/lede

n  Knutselatelier 3de, 4de, 5de en 6de 
leerjaar
woensdag 24 september 
Eerste les. 
Zie pagina 10.

n  Stratenloop
vrijdag 26 september 
Zie pagina 11.

n  Demo kringlooptuinieren
vrijdag 26 september van 17 tot 19 uur  
milieudienst  
kringlooptuin, Vijverstraat 

n  Open Kampioenschap Pétanque Lede
zaterdag 27 september om 14 uur  
Inschrijvingen vanaf 13 uur. Individueel 
klassement 3 tegen 3  bij loting (meli-
melo). 100  euro vooruit + inleg deelname 
2.5 euro.  
Kleine Kouter, Nachtegaallaan 10

n  Saharafuif
zaterdag 27 september vanaf 21 uur  
25ste editie, met lounge en cocktailbar. 
De jubileumbandjes, tevens je toegangs-
ticket, zijn verkrijgbaar vanaf 1 augustus in 
het jeugdhuis. 
5 euro (vvk en leden), kassa: 8 euro 
JH Leeuwerik 
Info: jeugdhuis.leeuwerik@telenet.be

n  Kids Athletics
zondag 28 september van 14 tot  
17 uur  
De allerkleinsten maken op een speelse 
manier kennis met atletiek. Geen 
wedstrijden, maar wel leuke, gerichte 
spelletjes. 
Vlierzele Sportief VZW, Grote Steenweg 
304B 
Info: www.vlierzelesportief.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

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 Werk-
gelegenheidsagentschap 
(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

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.

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: 8.050 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. 
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van 
het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 15 september.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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