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Het feestcomité
volgens voorzitter
Elsie Van den Abbeele

vergaderd om de jaarlijkse activiteiten voor te bereiden.

Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties
1 mei, wielerwedstrijd Smetlede
Aankomst: Smetlededorp.

2 en 3 mei, dorpsfeesten Smetlede
Smetlededorp afgesloten.

10 mei, wielerwedstrijd Wanzele
Aankomst: Wanzeledorp.

10 t.e.m. 14 mei, Blauwe
Kannekermis Oordegem
Dries gedeeltelijk afgesloten tussen Beekstraat
en Dries. Speurtstraat gedeeltelijk afgesloten
tussen Dries en Klinkaard. Omleiding via
Klinkaard, Schoot, Houwstraat en Dries.

14 mei, wielerwedstrijd Oordegem
Aankomst: Speurtstraat.

Overlijden december 2014
Marie Therese Matthys

† 21 december

Overlijdens februari 2015
Leopoldine Roelandt

† 1 februari

Lucien Brues

† 3 februari

Willy Baeyens

† 4 februari

Florentine Callaert

† 5 februari

Dominique Vander Elst

† 5 februari

Irma Uyttendaele

† 8 februari

Yvonne De Wannemaeker

† 9 februari

Maria De Reuse

† 10 februari

Roger Van de Maele

† 11 februari

Remi Van Hauwermeiren

† 12 februari

Justine Bogaert

† 14 februari

Hilde Lievens

† 15 februari

Paulus De Moor

† 17 februari

Odile Claus

† 22 februari

Johny Raepsaet

† 22 februari

Emilienne Neirinckx

† 23 februari

Astrid Lanckman

† 28 februari

Werking
Het feestcomité is een gemeentelijk orgaan dat het ontspanningsleven in Lede wil bevorderen. Daarom organiseert
het samen met de gemeente
jaarlijks een aantal activiteiten,
waaronder de verkiezingen tot
prins carnaval en miss Bette, de
carnavalsstoet, de zomerconcerten en de heksentocht.
Samenstelling
Het feestcomité telt momenteel zevenentwintig leden.
Het comité bestaat uit de
voorzitter, ondervoorzitter,
penningmeester, secretaris,
twee commissarissen en andere stemgerechte leden. Deze
laatste zijn meestal leden van
een carnavalsgroep. De schepen van feestelijkheden en de
secretaris zijn de niet-stemgerechtigde leden van het comité.
Er wordt een paar keer per jaar

Hoogtepunt
Het hoogtepunt is zonder
twijfel carnaval. Het is elk jaar
opnieuw leuk om te zien hoe
alle carnavalisten zich voor de
stoet voorbereiden. Met man
en macht wordt er gebouwd
aan de carnavalswagens. Ook
wordt heel wat energie gestoken in het klaarstomen van de
prachtige kostuums. Op zaterdag is er de machtsoverdracht,
op zondag de stoet en de dag
nadien is het boerenmaandag.
Dinsdagmorgen worden de
carnavalisten door de schepen
in het gemeentehuis ontvangen
voor een ontbijt met koffiekoeken. Het is fijn dat carnaval
door vele mensen gevierd
wordt! We mogen zeker trots
zijn.
Naast carnaval zijn ook de zomerconcerten een hoogtepunt.
Wanneer de weergoden ons
gunstig gezind zijn, komen
heel wat mensen samen in het
park om te genieten van het
optreden. Vooral het eerste zomerconcert dat samenvalt met
de jaarlijkse avondmarkt (eerste
vrijdag van juli) is een groot
succes.
Meer info
patrimonium@lede.be

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar
verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en
eindredacteur: Renske De Bremme. // Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar /
Gemeente Lede / Markt1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
// Oplage: 8.200 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 mei. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 19/03/2015
Retributie op bepaalde
tussenkomsten van de
brandweerdiensten 2015
Aktename van het besluit van de
zoneraad van de brandweerzone
Zuid-Oost van 20 februari 2015
inzake de vaststelling van het
retributiereglement.
Dakrenovatie De Bron:
projectovereenkomst met IMEWO
Goedkeuring van de overeenkomst
met IMEWO inzake de coördinatie
van het project tot het aanbrengen
van dakisolatie en het vernieuwen van
de dakbedekking.

Dakrenovatie sporthal De
Ommegang: projectovereenkomst
met IMEWO
Goedkeuring van de overeenkomst
met IMEWO inzake de coördinatie
van het project tot het vernieuwen en
isoleren van het dak.
Academie: filiaalovereenkomst
Goedkeuring van de
filiaalovereenkomst inzake de
oprichting van een filiaal van de
gemeentelijke Academie voor Muziek
en Woord in Erpe-Mere.
Leveren en plaatsen van een
blokhut op het speelplein in
Wanzele

Vaststelling van het bestek. De
geraamde kostprijs bedraagt
20.570 euro (inclusief btw). De
opdracht zal gegund worden bij
onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Sportcomplex De Ommegang:
aankoop van een multifunctioneel
speeltoestel
Vaststelling van het bestek. De
geraamde kostprijs bedraagt
25.000 euro (inclusief btw). De
opdracht zal gegund worden bij
onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Week van de Valpreventie
20 - 26 april 2015

Van slaappillen kan je vallen. Praat erover met je arts of
apotheker. Met deze slogan staat een nieuwe editie van
de Week van de Valpreventie in de startblokken!

Wist je dat:
• slaapmedicatie veelvuldig en vaak langdurig
gebruikt wordt in België?
• slaapmedicatie gepaard gaat met een verdubbeld
risico op valpartijen?
• deze valpartijen vaak letsels tot gevolg hebben
zoals heup- en polsbreuken?
• het geleidelijk afbouwen van slaapmedicatie bij
ouderen het aantal valpartijen kan verminderen?

In Vlaanderen slaapt ongeveer een derde van de 65-plussers
met een slaapmiddel. In de woonzorgcentra is dit zelfs de
helft van de bewoners.
Afgaande op deze cijfers organiseert WZC Markizaat in de
Week van de Valpreventie een bewustmakingscampagne
rond het gebruik slaapmedicatie. In samenwerking met de
coördinerende arts en het zorgpersoneel gaan we na hoe het
gebruik van slaapmedicatie kan worden afgebouwd.
De kinesitherapeuten van het woonzorgcentrum plannen
bovendien ook enkele sessies rond ademhalings- en
relaxatietechnieken om een goede nachtrust te bevorderen.
Slaapmiddelen werken goed voor een korte periode. De
meeste mensen nemen hun slaapmiddel echter al jaren.

Het gebruik van slaappillen voor
langer dan een maand kan leiden
tot moeheid overdag,
concentratieproblemen, slappe spieren,
wazig zicht, dubbele kans op een valpartij ...
Met deze campagne willen we dit probleem onder de
aandacht brengen en de boodschap meegeven dat ook
zonder slaappillen een goede nachtrust mogelijk is. Neem
je al geruime tijd slaappillen? Bespreek dan met je arts of
apotheker of je dit langzaam kan afbouwen en stoppen.
Meer info kan je vinden op www.valpreventie.be.
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Waarheen met
je grasmaaisel?
Gooi grasmaaisel zeker niet in de berm! Gemeentearbeiders merken dat steeds
meer mensen hun grasmaaisel in de berm gooien. Dit wordt echter beschouwd
als sluikstorten en zal dus beboet worden. Bovendien kruipt het gras in de
bermmaaiers van de technische dienst waardoor deze kapot gaan.

Wat kan je dan wel doen?
• Voorkom veel grasmaaisel door een doordachte aanleg van je tuin.
Plant bijvoorbeeld bodembedekkers.
• Maai je gras nooit korter dan 4 of 5 cm. Zo krijg je een malser gazon, minder
mos, minder uitdroging en minder ziekten. Gras dat niet te kort afgemaaid is,
groeit bovendien trager.
• Geef (een deel van je) gras aan de kippen. Geef kippen nooit meer dan ze kunnen verwerken en geef het grasmaaisel onmiddellijk na het maaien. Grasmaaisel
verhit snel en begint te gisten. Het is dan niet meer geschikt voor de kippen.
• Strooi een dun laagje grasmaaisel gemengd met wat bladeren en houtsnippers
tussen je planten. Het remt de onkruidgroei af!
• Heb je een mulchmaaier (of een opzetstuk om van je grasmachine een mulchmaaier te maken), dan moet je zelfs niets doen. Deze maaier snippert het maaisel
zo fijn dat het tussen de grassprietjes valt en verteert. Wel moet je vaker maaien
want het maaisel dient als voeding voor het gras en doet het dus sneller groeien.
Voor je gaat mulchen, informeer je je best over hoe je dat op de juiste manier
kan doen.
• Verwerk je grasmaaisel samen met ander tuin- en keukenafval tot compost.
Gebruik deze grondstof opnieuw in je tuin. Je planten en de bodem varen er wel
bij!
• Gooi je grasafval in je GFT-container. Stop je grasmaaisel niet in de gele huisvuilzak. Dan gaat het naar de verbrandingsoven en verdwijnen de voedingsstoffen
uit het gras.
• Breng je grasafval naar het containerpark. Vandaar gaat het naar een compostinstallatie waar het omgevormd wordt tot groencompost.

Dank je wel!
Op de vijfde zwerfvuilactie die
op zondag 15 maart door de
milieuraad en de milieudienst werd
georganiseerd, kwamen er zeventig
leden van Leedse verenigingen
af. Er werden zes wandelpaden
‘zwerfvuilvrij’ gemaakt. De
vrijwilligers van Chiro Nele (veertig
deelnemers!), Amici Cantores,
de Gemzen, CD&V, N-VA, KVLV
en Natuurpunt haalden samen
drieënvijftig zakken op, goed
voor zevenhonderdvijftig kilogram
zwerfvuil. Het gemeentebestuur wil
de deelnemers van harte bedanken!
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Bebloemingswedstrijd
Zet Lede in de bloemetjes!
Verzorgde en bebloemde vensterbanken, gevels en
(voor)tuintjes frissen de straten van een gemeente volledig op. Ook ecologisch beheerde (voor)tuinen zijn
een streling voor het oog.
Om Lede in de bloemetjes te zetten, organiseert
het gemeentebestuur opnieuw een bebloemingsactie.
De actie loopt dit jaar van 1 juni tot en met 31
augustus.
Je kan meedoen in de categorie Bebloemde vensterbanken, gevels of (voor)tuintjes of in de categorie
Ecologische tuin. Let wel, de gevels en tuinen moeten
vanaf de straat zichtbaar zijn. Twee juryleden zullen
onaangekondigd in twee controlerondes de deelnemende gevels en tuinen gaan bekijken en jureren.

Meedoen aan de actie is gratis en je maakt kans om
een waardebon te winnen. Bovendien worden de
eigenaars van de mooiste en/of meest ecologische
tuinen op de prijsuitreiking met receptie door het gemeentebestuur (figuurlijk) in de bloemetjes gezet. Dit
zal doorgaan in het najaar in het gemeentehuis. Alle
deelnemers krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.
Indien je wil meedoen, bezorg onderstaand inschrijvingsformulier bij de dienst milieu en landbouw. Doormailen naar milieu@lede.be of opsturen mag ook. Je
kan je inschrijven tot en met vrijdag 8 mei (12 uur).
Het wedstrijdreglement kan je vinden op www.lede.be
of bij de milieudienst.
Het gemeentebestuur wenst je veel tuinierplezier!

I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R
In te dienen bij de dienst milieu en landbouw, Markt 1, 9340 Lede
Uiterlijk op vrijdag 8 mei 2015 (12 uur)

Ondergetekende
Adres
E-mail
Wenst deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd 2015 (maximaal 1 categorie aanvinken)
❍ categorie Bebloemde vensterbanken, gevels of (voor)tuintjes OF
❍ categorie Ecologische tuin
Handtekening
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Geboorteboom

21 maart, begin van de lente
Die zaterdagvoormiddag stroomden ouders en kinderen toe in ons park
van Mesen om de nieuwe geboorteboom een goede start te geven. De
namen van maar liefst honderddertig kindjes die in 2014 werden geboren,
prijken nu op de plaat die bij de geboorteboom werd geplaatst! Op de
plaat kan je dus als fiere ouder op zoek naar de naam van je kindje. Maar
de plaat wil ook meer zijn dan dat: een gedenkteken voor het nieuwe
leven, net zoals de boom in deze nieuwe lente!
Dankzij de gezinsbonden van onze gemeente kregen alle aanwezige
kindjes een geschenkje en een echt ‘boomdiploom’. De vrijwilligers van
de gezinsbonden zorgden er ook voor dat iedereen na de aanplant en
de onthulling van de plaat een glaasje kon drinken in de cafetaria van het
nieuwe rusthuis.
Nu wordt het wachten op de nieuwe boom voor alle kindjes die dit jaar al
zijn of nog worden geboren. Welke boom zullen we planten? Waar gaan
we hem planten? Rarara …

Met belgerinkel
naar de winkel
Dat is elke dag winnen!

Inwoners die zich voor hun boodschappen te voet of met de fiets
verplaatsen, dragen bij aan de leefbaarheid van Lede. Onze gemeente
wordt hierdoor rustiger, veiliger en
aangenamer om in te vertoeven.
Doe van zaterdag 25 april tot en
met zaterdag 30 mei met de fiets of
te voet boodschappen bij een handelaar in onze gemeente, en maak
elke dag kans op mooie prijzen.
Je ontvangt dit jaar geen stempel op
een spaarkaart, maar een Belgerinkellot met een unieke code. Je registreert dit lot op www.belgerinkel.
be en maakt zo kans op een van de
mooie prijzen, uitgereikt over heel
Vlaanderen. Online registreren kan
tot en met zondag 31 mei.
Indien het voor jou moeilijk is om
via internet te registreren, kun je de

stickers op een spaarkaart kleven en
tot 30 mei deponeren in de spaardozen in het gemeentehuis en de
bibliotheken.
Alle deelnemers, of ze zich nu registreren via internet of via spaardozen,
maken bovendien kans op de extra
prijzen die voorzien zijn door het
gemeentebestuur. De hoofdprijs is
opnieuw een prachtige fiets.
Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april dus goed
in de gaten. Hangt hier een Belgerinkelaffiche en ben je te voet of met
de fiets? Aarzel dan niet om je Belgerinkellot te vragen. Iedere rit naar
een deelnemende handelaar is een
nieuwe kans om een prijs te winnen!
Voor meer info kan je terecht bij de
verkeersdienst.

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

Gouden bruiloft (50 jaar)
Rudolf Hanssens & Irma Parewyck
Lede, 25 februari 1965
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Speelplein Krawietel
Dit jaar gaat de speelpleinwerking door van woensdag 1
juli tot en met dinsdag 25 augustus.
Het speelplein bevindt zich in de Watermolenstraat 11 in
Wanzele.
Ieder kind dat 4 jaar is op 1 januari 2015 en nog geen
15 jaar is, is welkom. Aanmelden op het speelplein
kan uitsluitend met een badge én als we vooraf je
inlichtingenformulier ontvangen hebben.
Je hoeft niet vooraf door te geven op welke dagen je kind
zal aanwezig zijn.
De dagprijs bedraagt 6 euro voor kinderen die in Lede
wonen en/of schoollopen en 9 euro voor niet-inwoners. Je
betaalt minder wanneer je in aanmerking komt voor sociaal
tarief of een UiTPAS aan kansentarief hebt. De betaling
gebeurt achteraf met factuur.
In mei ontvang je een brochure via de school (in Lede) van
je kind.
Badges kan je kopen op volgende data:
• in mei en juni: elke donderdagavond van 16 tot 19 uur;
• zaterdag 23 mei: van 9.30 tot 11.30 uur;
• woensdag 27 mei: van 14 tot 16 uur;
• woensdag 17 juni: van 14 tot 16 uur.

Erfgoedcel Denderland
Een nieuwe projectvereniging gaat van start!

Projectsubsidie

Vanaf 2015 is Lede een projectvereniging rijker. Samen met
Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere en Ninove werkt de gemeente
samen rond roerend en immaterieel erfgoed. De krachten
worden gebundeld in Erfgoedcel Denderland.
Eind november vorig jaar keurde de Vlaamse Gemeenschap
de erfgoedconvenant van projectvereniging Denderland
goed. Dat betekent dat voor de periode van 2015 tot 2020
Erfgoedcel Denderland kan rekenen op subsidies van de
overheid om een erfgoedwerking uit te bouwen in Aalst,
Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove.

Een vereniging of organisatie die in de tweede helft van dit
jaar een cultureel erfgoedproject organiseert, kan hiervoor
subsidie aanvragen. De aanvraag moet ingediend worden
vóór vrijdag 1 mei. Alle voorwaarden kan je nalezen in het
subsidiereglement (via www.lede.be) en binnenkort op de
nieuwe website www.erfgoedceldenderland.be.

Een erfgoedcel werkt rond roerend erfgoed (archiefstukken,
archeologische objecten …) en immaterieel erfgoed (dialecten,
verhalen …). Onroerend erfgoed zoals monumenten en
landschappen vallen dus buiten haar werking.
Samen met verenigingen, vrijwilligers en professionelen zal
de Erfgoedcel Denderland werken rond concrete projecten
zoals het uitbouwen van een degelijke databank en website.
Maar ook een project rond molens staat op stapel, net als een
initiatief rond het vieren van Sint-Maarten.
Je kan bij de erfgoedcel ook terecht voor projectsubsidies,
subsidies voor periodieke publicaties (tijdschriften) en voor het
uitlenen van materiaal.

Meer info bij Erfgoedcel Denderland, op 053 72 32 26.
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Klikpauze: nieuwe
website vol e-tips
Klikpauze, de nieuwe website van BibArt, trakteert je
elke week op een online tussendoortje met tips over
nieuwe media: slimme apps, praktische sites en een
portie mediawijsheid.
De site gaat op donderdag 23 april online tijdens de
Digitale week. Blijf op de hoogte via de Facebookpagina van de bib of surf naar klikpauze.bibart.be.
Deze blog is een initiatief van de werkgroep mediawijsheid van BibArt, het samenwerkingsverband van
de bibliotheken van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere,
Haaltert, Lede en Ninove, met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

Gebruik gemeentelijke
sportinfrastructuur
seizoen 2015 - 2016
Personen, verenigingen en instellingen die
voor de periode augustus 2015 tot en
met juni 2016 willen gebruik maken van de
sportinfrastructuur in gemeentelijk beheer,
kunnen in de sporthal of op www.lede.be
terecht voor een aanvraagformulier en
bijkomende informatie. Je kan je aanvraag
tot en met vrijdag 24 april binnenbrengen.

Altijd  een  boek  op  zak
met  de  e-boekenapp!
Lees je graag dikke bibliotheekboeken, maar sleur je liever geen
zwaargewicht mee? Wil je altijd en overal een goed boek kunnen
uitlenen? Dat kan dankzij de e-boekenapplicatie! Kies uit meer
dan vierhonderd fictie- en non-fictiewerken voor volwassenen
vanop je smartphone of tablet!
Om e-boeken te lenen, koop je in de bib een e-boekenkaart
van 5 euro voor drie werken. De e-boeken zijn te lezen via de
e-boekenapplicatie die je kan downloaden in de App Store of
Google Play Store. Zodra je een e-boek downloadt, start de
leentermijn van vier weken. Na vier weken verdwijnt het
e-boek automatisch. Je kan fragmenten lezen op de site
e-boeken.bibliotheek.be of via de app.
De e-boeken zijn helaas niet te lezen op een klassieke e-reader
omdat deze niet beschikken over applicaties. Zonder app is het
niet mogelijk om een degelijke beveiliging te voorzien om illegaal
kopiëren uit te sluiten.
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Huisnummer 10

Deze maand strijken we neer in de
Julius De Geyterstraat.

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? Vind je die positief?

Carmen: De grootste verandering voor ons is het eenrichtingsverkeer in onze straat. Dit is uiteraard heel positief. Er zijn
helaas wel veel mensen die er ook in de andere richting nog
durven doorrijden.

Wat zou jij doen als je burgemeester was?

Carmen: Het is hier al heel leuk om te wonen. Er is zoveel te
doen voor de kindjes, er is de fijne nieuwjaarsreceptie, er is
veel cultuur onder andere door de komst van de nieuwe Volkskring, er is een groot sportaanbod en er zijn de vele activiteiten
van de bibliotheek. Als ik toch iets zou veranderen, zou ik wat
ruimte vrijmaken voor nog een speeltuin. Die aan het parkje
van het gemeentehuis is leuk, maar is bij goed weer snel volzet.

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?

Carmen: Dan zou ik willen dat de werken aan het marktplein
snel mogen starten en dat iedereen er nadien tevreden over is.

Koken met kids
Tijdens de sessie Amandelen in de kijker kregen we
bezoek van Olivier van ’t Huis De Meyer. Hij leerde
ons dat marsepein gemaakt is van amandelen en dat
alle figuurtjes starten vanuit een bol. Na het bewerken
van de verschillende bollen
ging iedereen voldaan naar
huis met twee konijntjes.
Het was een geslaagde
namiddag!

Met wie woon je hier?

Carmen: Ik woon hier met mijn partner Kristof en onze twee
kinderen Leon (6 jaar) en Lily (4 jaar).

Wat zijn je hobby’s?

Carmen: Ik heb yoga gedaan in Lede, maar wij werken fulltime
en in een gezin met twee kleine kinderen schiet er dan niet
veel tijd meer over voor hobby’s.

Woon je graag in Lede?

Carmen: Wij wonen hier al tien jaar echt heel graag. De kouterbaantjes vinden we heel mooi om in te wandelen en te fietsen.

Ben je lid van een Leedse vereniging?

Carmen: Lily is lid van TIOS, een turnclub in de Ommegang.
Leon speelt tennis in de Vogelenzang.

Wat is je favoriete restaurant in Lede?

Carmen: We gaan heel graag eten in De Jaeger. Als we weinig
tijd hebben, gaan we graag bij Delizie, het Italiaans restaurant
op de Markt.

10

in Lede

Koen De Graeve en De Post
Koen De Graeve schreef de voorbije jaren heel wat
Nederlandstalige nummers, zowel ophitsende pop als
melancholische liefdesliedjes. Geïnspireerd en begeleid
door een fantastische bende bevriende muzikanten
brachten zij onder de naam De Post in augustus vorig
jaar een eerste cd uit. Nu zijn ze bezig aan een tournee
door Vlaanderens fijnste theaterzalen en culturele centra.
Op zondag 3 mei om 20 uur komt De Post naar de GC
De Volkskring. Tickets zijn verkrijgbaar bij de cultuurdienst en kosten 16 euro. Ben je ouder dan 65 jaar of
jonger dan 26 jaar, dan kan je je ticket kopen aan een
verminderd tarief van 14 euro. Deze voorstelling komt
ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan
kansentarief.

Lede carnaval,
een erfgoed
als (g)een ander
De culturele raad en de cultuurdienst zullen tijdens
Erfgoeddag terugblikken op onze rijke geschiedenis
van Lede carnaval (sinds 1953). Er wordt vooral
aandacht besteed aan de carnavalsliederen waar
onder andere de spot wordt gedreven met de
plaatselijke en toenmalige actualiteit. Deze liedjes
zijn een uniek voorbeeld van immaterieel cultureel
erfgoed. De nummers worden generatie op generatie
doorgegeven en zo blijven bepaalde verhalen anno
2015 nog steeds gekend.
Marc Corthals, welgekend in het vroegere Leedse
carnavalsleven, zal enkele liedjes brengen en uitleg
geven over de teksten. Etienne De Winne, Leeds
muzikant en topcomponist, zal Marc live begeleiden.
Ook het prinsenhof brengt enkele nummers.
De voorstelling gaat door op zondag 26 april om
15.30 uur in GC De Volkskring. Deelname is gratis
maar inschrijven via de cultuurdienst is verplicht.

Workshop Eco-smos
Maak je eigen broodbeleg

Tijdens deze workshop leer je lekkere bereidingen
maken om de boterham mee te beleggen. Deze
activiteit gaat door op donderdag 30 april om
19.30 uur in het ontmoetingscentrum in Impe. Breng
zelf een schort, snijplank, mes en plastiek doosje mee.
Deelnemen kost 5 euro. De workshop is beperkt tot
twintig deelnemers, wees er dus snel bij! Inschrijven kan
bij de cultuurdienst tot vrijdag 24 april.
Dit is een organisatie van de fairtradetrekkersgroep in
samenwerking met Velt.
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Roefel
Op zaterdag 20 juni is het opnieuw Roefeldag
en wordt het speelplein in Wanzele een groot
kinderparadijs!
Inschrijven kan vanaf 20 mei.
Meer informatie vind je op de
website.

Alle hulp is welkom!
Wil je deze dag helpen bij een
activiteit of een groepje kinderen
begeleiden, neem dan contact op
met de jeugddienst.

Opening
kringlooptuin &
groene markt
• Laat je rondleiden in de tuin en krijg een
gratis hapje.
• Kies uit de eerlijke repen chocolade.
• Win schitterende prijzen met de quiz.
• Ga naar huis met de lekkerste receptjes.
• Volg een workshop.
• Koop heerlijk geurende kruidenplantjes.
• Snuister in de boeken.
• Word wakker bij een tas koffie of droom
weg bij een glaasje wijn.
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Doorlopend is er een gratis tombola met talrijke
kunstwerkjes als prijzen. Alle bezoeksters krijgen
bovendien een gratis geschenk.

Lede creatief
De jubileumuitgave 20 jaar Lede creatief gaat dit jaar door
in de drie zalen van De Bron op zaterdag 25 april van 14
tot 18 uur en op zondag 26 april van 10 tot 12 uur en van
14 tot 18 uur.

Naast de jaarlijkse beurs met standjes zullen dit jaar ook
Leedse schrijvers vertellen en voorlezen uit eigen werk. Dit
gaat door op zondag 26 april om 11 uur in de balkonzaal.
Onze auteurs zijn Rudi De Koker, Eveline Henderickx,
Julien Librecht en Erwin Van De Vijver. Ook uit het werk
van Dimitri Verbelen zal worden voorgelezen.

Lede creatief is een organisatie van de culturele raad in
samenwerking met de cultuurdienst.

Juwelen, kaarten, kalligrafie, borduren, kantwerken,
schilderen, beeldhouwen, knutselen … Meer dan dertig
exposanten tonen wat ze kunnen.

The Antonio’s zoeken Lokale helden
De academie, jeugdhuis Leeuwerik en The Antonio’s slaan
de handen in elkaar. Op donderdag 30 april geven zij
muzikanten de kans om deel te nemen aan een aantal
workshops gevolgd door een optreden van The Antonio’s
onder de noemer Lokale helden. Poppunt en het Forum
voor Amateurkunsten kijken goedkeurend toe.

De workshops starten om 18.30 uur in het jeugdhuis.
Yves Goemaere (leerkracht slagwerk van de academie)
en Davy De Wolf (slagwerker van de Antonio’s) werken
met percussionisten, Jan Huib Nas (leerkracht gitaar in de
academie) met de beginnende gitaristen en de overige
Antonio’s met de gevorderde gitaristen.
Om 20 uur start het concert. De gitaristen uit de workshop
voor gevorderden en percussionisten vervoegen de
Antonio’s beurtelings op het podium.
Alle muzikanten zijn welkom, maar (gratis) inschrijven op
lokalehelden@lede.be is noodzakelijk.
Ben je geen lokale held? Dan ben je uiteraard ook welkom
om te komen supporteren voor onze lokale helden.
Luc Rasschaert van het jeugdhuis en Jan Huib Nas zochten
al een tijdje naar mogelijkheden om jong, lokaal talent
een podium te bieden. “Toen ik 16 was, speelde ik in een
bluesgroep en toen ik 26 was, speelde de helft van mijn
leerlingen in een popgroep. Nu ik 46 ben, spelen mijn
leerlingen enkel nog op hun klassieke gitaar. Ik wil ze terug
naar het repetitielokaal sturen.” aldus Jan.

Kermissen

Zondag 10 mei: Papegemkermis
Maandag 11 mei om 22 uur: vuurwerk Papegem
Zondag 10 tot en met donderdag 14 mei:
Blauwe Kannekermis Oordegem
Zondag 17 mei: kleine kermis Smetlede
Zondag 24 mei: kleine kermis Wanzele

13

Wandelnamiddag in Impe
Om de wandelkaart Lede, anders bekeken met
de zeven gemeentelijke wandelpaden extra in de
kijker te zetten, organiseert de cultuurdienst jaarlijks
een wandelnamiddag in samenwerking met vzw
De Streekspiegel. Dit jaar zullen we op zondag
17 mei het Oude Molenpad in Impe afwandelen.
Deze gezinswandeling is ongeveer zeven kilometer
lang. Het wandelpad is grotendeels verhard en
toegankelijk voor kinderwagens. We vertrekken op
het dorp in Impe om 14 uur. De wandelkaart kan je
kopen bij de start aan 2,5 euro.
De mensen van De Streekspiegel zorgen voor uitleg
onderweg. Iedereen is welkom en de deelname
is gratis. Bovendien zijn alle deelnemers gratis
verzekerd door BLOSO. Breng gerust familie,
vrienden en kennissen mee om samen te genieten
van de mooie natuur, de rustige wandelpaden en het
historisch erfgoed van onze gemeente.

Sport Overdag
Ben je tussen 20 en 60 jaar en beweeg je graag, dan kan je
je inschrijven voor het zomerprogramma van Sport Overdag:
• maandag: wandelen (vertrek sporthal om 13.30 uur)
en/of omnisport (sporthal, van 16.30 tot 17.30 uur);
• dinsdag: kubb (sporthal, van 14 tot 16 uur)
en/of badminton (sporthal, van 15 tot 16 uur);
• vrijdag: fietsen (vertrek sporthal om 13.30 uur).
In juli en augustus gaat het fietsen door op donderdag.
Voor informatie over de tarieven en de terugbetaling
van je mutualiteit kan je terecht bij de sportdienst.

Plus Minus
Vijftigplussers kunnen zich inschrijven voor het zomerprogramma van Plus Minus:
• maandag: wandelen (vertrek sporthal om 13.30
uur);
• dinsdag: kubb (sporthal, van 14 tot 16 uur) en/of
badminton (sporthal, van 15 tot 16 uur);
• woensdag: zwemmen (Wetteren, van 12 tot 13 uur).
In juli en augustus gaat het zwemmen door in Aalst;
• donderdag: conditiegym (sporthal, van 15.30 tot
16.30 uur);
• vrijdag: fietsen (vertrek sporthal om 13.30 uur).
In juli en augustus gaat het fietsen door op
donderdag.
Voor informatie over de tarieven en de terugbetaling
van je mutualiteit kan je terecht bij de sportdienst.

Lede
Agenda
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Vergadering AA-groep De Leeuwerik

Ardennenwandeling

elke dinsdag van 20 tot 22 uur
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15
Permanentie: 0470 26 90 22.

zondag 19 april van 7 tot 19 uur
18 km door de Lesse-valei.
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

Kaartnamiddag
elke eerste donderdag van de maand
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Info: 0472 66 36 90

Bloed geven
woensdag 15 april van 18.30 tot 21 uur
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je
71 jaar wordt. Schrijf je in via www.
bloedgevendoetleven.be. Ook vereni
gingen en scholen mogen zich inschrijven.
Rode Kruis Lede
Bibliotheek
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Badmintoninstuif in de sporthal
donderdag 16 april van 14 tot 17 uur
Voor de (niet-)geoefende 50-plusser.
Sportdienst

Workshop en vormingssessie in
aquarel
donderdag 16 april van 19 tot 22 uur
4 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
De Bron
Info: spresiaux@hotmail.com, sites.google.
com/site/experimenteleartledenaar

Crea-yoga paaskamp:
Zo krachtig als een leeuw
donderdag 16 en vrijdag 17 april, telkens
van 13 uur tot 17 uur
Vanaf 6 jaar.
72 euro (2de kind uit zelfde gezin: 64 euro)
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,
www.centrum-inbalans.be

Kickertornooi
vrijdag 17 april om 20 uur
Vooraf inschrijven, per ploegje van twee
deelnemers. Inschrijvingsgeld: 4 euro
+ insteek per spel. Voor de eerste drie
ploegen: mooie prijzen.
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36 of de Facebookpagina

Ontmoetingsmoment
Welzijnsschakel Lede
zaterdag 18 april van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Opening kringlooptuin
zaterdag 18 april van 14 tot 18 uur
Zie pagina 11.
Milieudienst

Lolita’s
maandag 20 en 27 april, telkens van 20
tot 22 uur
Een verhaal van misbruik, ontkenning en
onbegrip.
10 euro (60+: 8 euro)
De Derde Verdieping
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: 0496 20 34 47, 0498 45 59 93
dederdeverdieping@yahoo.com

Vorming: Vermijd vallen, blijf actief!
dinsdag 21 april van 14 tot 16 uur
Met informatie over de risicofactoren en de
gevolgen van een val, tips en hulpmiddelen
om valpartijen te vermijden.
CM Midden Vlaanderen thuiszorgcentrum
CM, Kerkevijverstraat 15
Info: thuiszorgcentrum.mvl@cm.be

Bloed geven
dinsdag 21 april van 18.30 tot 20.30 uur
Rode Kruis Lede
OC Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Film: Flits en het magische huis
woensdag 22 april van 14.30 tot 16.30
uur
Vanaf 6 jaar.
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Driedelige wijncursus:
Ontdek, proef en beleef wijn
donderdag 23 april (degustatietechnie
ken), 7 mei (witte wijn) en 21 mei (rode
wijn), telkens om 20 uur
Voor (beginnende) liefhebbers.
30 euro (voor drie avonden, inclusief boek
Opstap naar de wijn).
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Vinosum, Langeweestraat 37
Info: www.commanderijmolenberg.be

G-voetbaldriedaagse voor personen
met een handicap
van vrijdag 24 t.e.m. zondag 26 april
Vanaf 15 jaar.
130 euro. Neem contact op voor kortingen.
Recreas vzw
Bloso, Grote Steenweg 304
Info: wiet.deboodt@recreas.be,
www.recreas.be, 09 333 57 56,
o-vl@recreas.be

Party: Fifty shades of neon
vrijdag 24 april vanaf 21 uur
VVK (fuifbandje): 3 euro, ADK: 4 euro
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Armenië, 27 jaar later
vrijdag 24 april om 20 uur
In 1988 beefde de aarde in Armenië en de
ramp trof vooral de arme bevolking. Met
veel beeldmateriaal brengt Odette het
verhaal van haar bezoeken bij de armste
gezinnen. Steunkaarten bij de bestuurleden
of aan de kassa (5 euro). De opbrengst gaat
naar Odette De Pooter.
Davidsfonds Oordegem
OC Oordegem
Info: www.davidsfondsoordegem.be

Workshop: gekke kapsels

woensdag 22 april, 20 mei en 10 juni,
telkens van 20 tot 22 uur
Cursusgeld: 50 euro op jaarbasis
(materiaal niet inbegrepen).
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be,
053 80 48 36

zaterdag 25 april om 14 uur
Voor studenten onderwijs, onderwijzend
personeel, babysitters, animatoren en al
wie graag creatief bezig is. Inschrijven
verplicht op 0473 29 38 72.
Les gratis, materiaal: 8 euro.
Gezinsbond Lede
De Bron
Info: www.gezinsbondlede.be

Achter de schermen van het Concertgebouw, Brugge

50ste muziekavond harmonie Lede

Workshop: bloemschikken

donderdag 23 april van 9 tot 19 uur
Met bezoek aan de loges, artiestenfoyer,
oefenstudio’s en de permanente
kunstcollectie.
Markant Lede
Samenkomst station
Info: marie.samson@telenet.be, www.
markantvzw.be/lede

zaterdag 25 april van 20 tot 22.30 uur
Onze 225 jaar oude harmonie brengt een
selectie van onze populairste nummers van
de laatste 50 jaar. En we laten ook onze
allerkleinsten aan het woord.
10 euro (gratis voor -16 jaar en ereleden)
Harmonie Lede
GC De Volkskring
Info: 0472  71 47 35, harmonielede@skynet.be
www.harmonielede.be, www.tinitiatief.be

Lede
Agenda
Quiz KWB-Papegem

Filmnamiddag voor de jeugd

zaterdag 25 april om 20 uur
16 euro per ploeg (4 personen).
KWB Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

woensdag 6 mei van 14.30 tot 16.30 uur
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Lede creatief

Koffietafel en belotten

zaterdag 25 en zondag 26 april
O. a. Amici cantores brengen koorzang.
Meer info over Lede creatief op pagina 12.
Info: gemeentebestuur of
amicicantores@hotmail.com

woensdag 6 mei om 14 uur
Okratrefpunt 55+ Impe
Sint-Denijszaal, Impedorp 57A
Info: 053 80 22 21

Erfgoeddag: Lede carnaval,
een erfenis als (g)een ander

donderdag 7 mei van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

zondag 26 april
Zie pagina 10.

Yoga met je peuter (2-3 jaar)
zondag 26 april van 9.30 tot 10.15 uur
12 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
 Info: 053 57 03 60, www.centrum-inbalans.be

Workshop: Pimp je slippers

woensdag 29 april om 14.30 uur 
Vanaf 6 jaar, ook tieners welkom.
Workshop gratis, materiaal: 5 euro (slippers
zelf meebrengen).
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: 0473 29 38 72, www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be

The Antonio’s
zoeken Lokale helden
donderdag 30 april
Zie pagina 12.

Workshop: maak je eigen broodbeleg
donderdag 30 april
Zie pagina 10.

Ontmoetingsmoment
Welzijnsschakel Lede
zaterdag 2 mei van 13.30 tot 15.30 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Koen De Graeve en de Post

Kookles: taarten zonder oven

Lezing: successieplanning
vrijdag 8 mei om 20 uur
Door Kris Vijverman, private banker.
Reserveren kan tot 3 mei op 053 80 52 09.
Reserveren = gratis drankje.
gratis
Davidsfonds Lede en Gezinsbond Lede
De Bron
Info: www.davidsfonds.be,
gezinsbondlede@gmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Demo kringlooptuinieren
vrijdag 8 mei van 17 tot 19 uur
Kringlooptuin, Vijverstraat
Milieudienst

Kermis Papegem
zondag 10 mei
Vuurwerk op maandag 11 mei om 22 uur.

Wandelnamiddag in Impe
zondag 17 mei van 14 tot 17 uur
Zie pagina 13.

Kermis Smetlede
zondag 17 mei

Lee Matinée
zondag 17 mei, van 11 tot 13 uur.
Deuren 10.30 uur
Actualiteitsdebat over het sociale beleid
in Lede, de energieproblematiek en de
Vlaamse countrymuziek.
Panel: A. De Meersman, L. De Pril,
J. De Smedt en R. Van den Nest
(tevens muzikaal intermezzo)
GC De Volkskring
Organisatie: Leedse Persclub
(R. De Koker, J. De Ryck en K. Moreau)
Gratis. Wel vooraf inschrijven.
Info: rudi.dekoker@skynet.be,
053 80 30 10 of johan.de.ryck1@telenet.be,
0475 58 68 97

Kinderworkshop: pizza maken
woensdag 20 mei van 13.30 tot 16.30
uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

IFAM Oordegem (atletiek topsport)
zaterdag 23 mei om 12 uur
Internationale atletiekwedstrijd.
Maspoe
Bloso, Putbos 1
Info: www.ifam.be

Kermis Wanzele

Bezoek aan Honegem

zondag 24 mei

zondag 10 mei van 14 tot 17 uur
Wim D’Haeseleer leidt ons rond in het
natuurreservaat.
1 euro pp of 2 euro per gezin
(leden: gratis).
Natuurpunt Boven-Dender
Keiberg 71
Info: 054 41 79 40, wim@honegem.be,
www.natuurpunt.be/boven-dender

Rommelmarkt in Wanzele

zondag 3 mei van 20 tot 23 uur
Zie pagina 10.

Kermis Oordegem

Workshop: meibloemstuk maken

Weekend in de Nordeifel

van zondag 10 t.e.m. donderdag 14 mei

maandag 4 mei van 19 tot 23 uur
Markant Lede
De Bron
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

van donderdag 14 t.e.m. zondag 17 mei
Verblijf in hotel Sonnenhof.
45 euro
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

Bedevaart naar Oostakker

Garageverkoop in Wanzele

dinsdag 5 mei van 13 tot 18.30 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvkv.smetlede@outlook.be
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zondag 17 mei van 8 tot 17 uur
Gratis voor bezoekers.
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

zondag 31 mei van 8 tot 17 uur
Standhouders: 2 euro per 5LM (reserveren
verplicht). Inkom bezoekers gratis.
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Europese molendag:
Fauconniersmolen Oordegem
zondag 31 mei van 10 tot 18 uur
Gratis rondleiding en maaldemonstratie.
Provincie Oost-Vlaanderen
Info: 09 342 42 40, mola@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/mola,
www.molenforumvlaanderen.be

Devotinalia: ruilbeurs
en tentoonstelling
zondag 31 mei
Meer info op www.heemschutlede.be.
Toegang: 1 euro.
Heemschut Lede
De Bron
Info: marcschockaert@skynet.be

Gemeentediensten
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)
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
053 60 68 60
cultuur@lede.be
Financiën
053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
053 60 68 09
informaticadienst@lede.be
Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
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
09 365 08 05
Openingsuren:
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
Brandweer
Vijverstraat 2A
9340 Lede
100 of 112 (gsm)
secretariaat@brandweer.lede.be

Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be

Buitenschoolse kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13
053 82 85 00

Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be

OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22

Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
ANDERE DIENSTEN
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5
9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14
Politie
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be

Wachtdienst
Antigifcentrum
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.be
Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers
0903 99 000
www.avlva.be, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95

