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17 mei, kermis Smetlededorp
24 mei, kermis Wanzeledorp
24 mei, wielerwedstrijd Wanzele
Aankomst: Nonnenbosstraat.

31 mei t.e.m. 7 juni,
Ommegangkermis Lede

UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 16 APRIL 2015
Kerkfabriek Sint-Denijs Impe
Toekenning van een subsidie van 7.973,90 euro ter
financiering van de buitengewone uitgaven voor de werken
aan de klokkentoren.
Kerkfabriek Sint-Martinus Lede
Toekenning van een buitengewone subsidie van 9.388,58
euro als voorschot op de gemeentelijke subsidiëring
voor het bepleisteren van de zijbeuken en schilderen
van de middenbeuk en de zijbeuken van de gewelven
(vorderingsstaten 1 en 2).
Raamcontract ICT-producten met de stad Brugge
Toetreding tot de opdrachtencentrale van de stad Brugge
voor de aankoop van diverse ICT-producten.

Overlijdens maart
Jeaninne Van Limbergen

† 3 maart

Gérard Haleydt

† 4 maart

Etienne Coppens

† 5 maart

Odile Grauwels

† 5 maart

Madeleine Van Holsbeeck

† 7 maart

Edith Vinck

† 7 maart

Roger Matthijs

† 8 maart

Jozef De Coninck

† 10 maart

Leon Simal

† 10 maart

Jan Heyman

† 11 maart

Louis Triest

† 13 maart

Josephine Veldeman

† 13 maart

Alice De Moor

† 14 maart

Petrus Neirincks

† 16 maart

Werner Verhamme

† 19 maart

Roger Mertens

† 20 maart

Paula Muylaert

† 21 maart

Anny Van Gysegem

† 22 maart

Etienne Janssens

† 28 maart

Liliane Boterberg

† 29 maart

Maria De Vuyst

† 29 maart

Anna Raes

† 29 maart

Suzanne Van den Berghe

† 31 maart

Vernieuwing van de ramen in de brandweerkazerne
Vaststelling van het bestek. De geraamde kostprijs
bedraagt 39.930 euro (inclusief btw). De opdracht zal
gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Sportcomplex De Ommegang: leveren en plaatsen van
een ballenvanger
Vaststelling van het bestek. De geraamde kostprijs
bedraagt 16.940 euro (inclusief btw). De opdracht zal
gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Bibliotheek: aankoop zelfuitleenbalies
Vaststelling van het bestek. De geraamde kostprijs
bedraagt 64.735 euro (inclusief btw). De opdracht zal
gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Buitenschoolse kinderopvang: schriftelijke
overeenkomst en nieuw huishoudelijk reglement
Vaststelling.
Retributies afvalophaling en -verwerking
Vaststelling van voorstel ILvA.
Reglement op het gebruik van de gemeentelijke
lokalen
Wijzgingen.

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 15 juni. Heb je
geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Zomervakantie in de kinderopvang

Voor wie?
De kinderopvang is enkel voor kinderen waarvan
minstens een van de ouders op het grondgebied
wonen of die schoollopen in Lede.
Wanneer?
Tijdens de zomervakantie is de kinderopvang in
Wanzele open van dinsdagnamiddag 30 juni tot
en met vrijdag 28 augustus. We zijn gesloten
op maandag 20 en dinsdag 21 juli.
De opvang is open van 6.45 uur tot 18.30 uur.
We verzorgen eveneens de vooropvang (van
6.45 tot 8.00 uur) en de naopvang (van 17.15 tot
18.30 uur) van de speelpleinwerking. Hiervoor
moet je niet op voorhand inschrijven, enkel het
algemene inschrijvingsdossier op voorhand in
orde brengen.

Tarieven
Tarief

Sociaal tarief

voor- of naopvang

0,90 euro

0,45 euro

< 3 uur

3,70 euro

1,85 euro

tussen 3 en 6 uur

5,60 euro

2,80 euro

> 6 uur

11,20 euro

5,60 euro

Inschrijvingen
Inschrijven is verplicht en dit kan enkel via e-mail (met het inschrijvings
formulier als bijlage) naar kinderopvang@lede.be:
• op donderdag 22 mei vanaf 18.30 uur: voor schoolgaande kinderen van
het geboortejaar 2011 – 2012 (die niet naar de speelpleinwerking mogen)
voor de periode van 1 juli tot en met 25 augustus (er is ook speelpleinwerking) en voor 30 juni, 26, 27 en 28 augustus (geen speelpleinwerking);
• op donderdag 4 juni vanaf 18.30 uur: voor kinderen geboren voor 1
januari 2011 (die ook naar de speelpleinwerking mogen) voor de periode
van 1 juli tot en met 25 augustus (er is ook speelpleinwerking) en voor 30
juni, 26, 27 en 28 augustus (geen speelpleinwerking).
Voor kinderen die nog niet naar de kinderopvang kwamen, kan je een inschrijvingsdossier afhalen bij de dienst kinderopvang of downloaden via
www.lede.be. Het inschrijvingsdossier geef je af bij de dienst kinderopvang
voor je kind naar de opvang komt.
Voor meer informatie kan je altijd bij de dienst kinderopvang terecht.
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Speelplein Krawietel
De speelpleinwerking gaat door van woensdag 1 juli
tot en met dinsdag 25 augustus, met uitzondering van
maandag 20 en dinsdag 21 juli.
Het speelplein bevindt zich in de Watermolenstraat 11 in
Wanzele.
Ieder kind dat in 2014 minstens 4 jaar is geworden, is
welkom. Je kan naar het speelplein komen tot de dag
vóór je 15 jaar wordt. 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.
Als je al in het bezit van een badge bent, kan je je
inlichtingenformulier nu al indienen.
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.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de
jeugddienst.

VACATURE
Het gemeentebestuur
van Lede werft aan

Geen telefoongids
meer?

BEGELEID(ST)ER(S)
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG

Acht op tien abonnees willen de telefoongidsen wel
thuis blijven ontvangen. Om te voorkomen dat de
boeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers,
kan je je uitschrijven via www.goudengids.be
(onderaan bij Links).

STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten zomervakantie 2015

Als je je uitschrijft voor 24 mei, met vermelding van
adres en telefoonnummer, zal je bij de volgende
bedeling geen exemplaren meer ontvangen. Met
uitschrijvingen na bovenvermelde datum, zal men
pas volgend jaar rekening kunnen houden.

AANWERVINGSVOORWAARDE
Je bent minimum achttien jaar en 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 29 mei 2015.

Er bestaan bovendien ook e-books, elektronische
versies van goudengids.be en witttegids.be.
De integrale gidsen werden gedigitaliseerd voor
optimaal gebruiksgemak en om de milieu-impact te
verkleinen. Ontdek de elektronische gidsen via
www.goudengids.be/ebook.
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Ik maak de klik

Site voor kinderen van ouders met psychische problemen
Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving vormen een
risicogroep binnen de geestelijke gezondheidszorg. Tot 70 procent van hen
krijgt te maken met (ernstige) problemen op lange termijn. Dat kan gaan over
moeilijkheden op school of gedragsproblemen tot het zelf ontwikkelen van een
stoornis.
Daarom is er nu een nieuw onlineplatform voor deze kinderen. Op www.
ikmaakdeklik.be vind je informatie en hulp of kan je in contact komen met
lotgenoten. Het project kreeg het Trustylabel. Zo weet je dat de website
betrouwbaar is.

Regionaal Meldpunt Discriminatie
Wanneer is er sprake van discriminatie?
Discriminatie kan ontstaan als er sprake is van ongelijke
behandeling op basis van geslacht, leeftijd, seksuele
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen,
geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal,
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras,
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming.
Wat doet het Meldpunt?
De Meldpuntmedewerker luistert naar je verhaal en zoekt
samen met jou naar een oplossing. Enkel als dat niet blijkt
te lukken en de discriminatie bewezen kan worden, zullen
gerechtelijke stappen worden genomen.
Het Meldpunt behandelt jouw informatie vertrouwelijk.
Deze dienstverlening is bovendien gratis.

Hoe kan je een melding doen?
Je kan discriminatie op verschillende manieren melden:
• via het webformulier;
• op het gratis nummer 0800 12 800;
• naar het postadres Meldpunt Discriminatie Aalst, Grote
Markt 3, 9300 Aalst;
• via meldpunt.discriminatie@aalst.be;
• door een afspraak te maken. Indien je een afspraak hebt,
breng je best je identiteitskaart, eventuele bewijstukken
en verklaringen van getuigen mee.
Het Meldpunt contacteert je enkel als je dit wilt. Elk
initiatief wordt genomen met jouw toestemming.
Indien je jouw contactgegevens vermeldt, krijg je een
ontvangstbevestiging van het Meldpunt.
Contact
Je kan het Meldpunt bereiken op 053 72 31 88 of via
meldpunt.discriminatie@aalst.be.

Inventariseren van trage wegen
Een bospad, een veldweg …: trage wegen vind je overal. Ze
zijn bedoeld voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer zoals
fietsers, wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers.
Maar veel trage wegen zijn verdwenen of in onbruik geraakt
door slecht onderhoud, aanleg van nieuwe verkavelingen ...
Sommige wegen werden samen met een akker omgeploegd,
andere zijn afgesloten door aanpalende eigenaars.
Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage
wegen is veiliger én plezieriger. Daarom verdient het
tragewegennetwerk meer aandacht. En daar maakt Lede in
samenwerking met Trage Wegen vzw werk van.

Welke trage wegen zijn vandaag nog toegankelijk? Waar
zijn er knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk van
de woonkernen naar de lokale buurtschool? Deze vragen
kunnen we maar beantwoorden nadat we de trage wegen in
onze gemeente in kaart hebben gebracht. Dat is een enorme
onderneming waarvoor wij graag een beroep doen op de
streekkennis en het enthousiasme van onze bevolking.
Kom naar de vormingsavond Inventariseren van trage wegen
op donderdag 4 juni om 19.30 uur in OC Oordegem. Daar
maken we je wegwijs hoe je mee op pad kan om de trage
wegen in de buurt te (her)ontdekken en te inventariseren.
Graag je aanwezigheid bevestigen bij de dienst verkeer.
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Internationale Dag
Tegen Homofobie
en Transfobie

Pilootproject e-boeken
in de bib beëindigd
In het voorbije jaar kon je via een pilootproject van Bibnet
kennismaken met een aanbod van e-boeken in de bibliotheek.
Er werden heel wat lessen getrokken uit dit project: op welke
toestellen en wanneer worden de e-boeken gelezen? Waar
zitten de drempels voor het gebruik? Welke boeken vallen in
de smaak en welke niet? Wij danken iedereen dan ook voor de
interesse in dit aanbod.
Helaas werd op 6 mei het pilootproject stopgezet. We raden
de gebruikers aan om eventueel ongebruikt leentegoed zo snel
mogelijk te gebruiken. De app verdwijnt niet van je toestel,
maar kan alleen nog offline gebruikt worden. Het functioneren is
bovendien niet langer gegarandeerd.

Op zondag 17 mei is het de Internationale Dag
Tegen Homofobie en Transfobie. Over heel de wereld
worden er acties gevoerd om solidariteit te tonen en
beleidsmakers attent te maken op de discriminatie
van holebi’s en transgenders. Want discriminatie, op
welke basis dan ook, is onaanvaardbaar.

Er wordt nu gewerkt aan een verbeterd aanbod met meer
e-boeken en een versterkte technische infrastructuur. We
houden jullie op de hoogte!

Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en
transgenderverenigingen, roept alle gemeenten op
om op 17 mei de regenboogvlag uit te hangen als
teken van solidariteit. Lede geeft alvast gehoor aan
deze oproep en toont dat onze gemeente begaan is
met al zijn inwoners, ongeacht hun seksuele oriëntatie
of genderidentiteit.
“Het doet ons plezier om de regenboogvlag te
zien wapperen in Lede”, zegt Jeroen Borghs,
woordvoerder van Çavaria. “Dit klein gebaar geeft
een duidelijk signaal, namelijk dat iedereen hier
welkom is en dat discriminatie hier niet getolereerd
wordt.”
Meer info kan je vinden op www.cavaria.be en/of
www.holebifoon.be.

Invullen belastingaangifte
Je kan hiervoor terecht in het kantoor in Wetteren, Gentsesteenweg 93. Het kantoor is open van 9 tot 12 uur, in juni
doorlopend van 9 tot 15 uur. Op zaterdag 13 en 20 juni is het kantoor ook open van 9 tot 12 uur. Je hoeft geen afspraak te
maken. Voor meer info kan je terecht op 02 575 95 90.
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Veiligheid aan overwegen
Respecteer de signalisatie
aan overwegen.
In 2014
11 doden

Je leven is
het wachten
waard

De Lijn past de
dienstregeling
aan vanaf 1 mei
De Vlaamse regering vraagt De Lijn om
tussen 2015 en 2019 fors te besparen.
Een deel van de besparingen wil De Lijn
halen uit aanpassingen van het aanbod
waarbij de reizigers zelf zo weinig mogelijk getroffen worden.
In Oost-Vlaanderen blijft de impact van
de besparingen beperkt tot aanpassingen op zondag, woensdagnamiddag en
tijdens de examenperiode.
Lede

Wist je dat?
... de trein vaak al 15 seconden na het sluiten van
de slagbomen voorbijrijdt?
... een trein soms een kilometer nodig heeft om te remmen?
… de nieuwste treinen sneller rijden en minder lawaai maken?
… u een boete van 300 euro kunt krijgen als u de verkeersregels
aan een overweg niet naleeft?

Te voet, per fiets of met de auto ?
Vertraag bij het naderen van een spooroverweg.
Respecteer lichten, belsignaal en slagbomen.
Wacht tot de slagbomen volledig omhoog zijn en het rode
lichtsignaal gedoofd is vóór u oversteekt.
Steek enkel over wanneer u zeker bent dat het in één keer kan,
zonder te stoppen.
www.infrabel.be/veiligheid

Een nieuw rijbewijs?
Een rijbewijs dat dateert van voor 1989,
het zogenaamde Belgische rijbewijs, kan
voor problemen zorgen in het buitenland.
Deze rijbewijzen verschillen op enkele
punten van de Europese rijbewijzen, wat
voor onduidelijkheid zorgt bij buitenlandse
politiediensten. Het gaat over die rijbewijzen
met een gaatje bij de categorie en enkel in
het Nederlands opgesteld. Automobilisten
ruilen best hun oude rijbewijs in voor het
nieuwe exemplaar in de vorm van een
bankkaart. Dit kost 25 euro.
Met de rijbewijzen vanaf 1989, die werden gemaakt
naar Europees model, zijn er geen problemen.
Meer info kan je krijgen bij de dienst burgerzaken.

• Vervroegde dienstregeling schoolvakantie: donderdag 25, vrijdag 26,
maandag 29 en dinsdag 30 juni rijden
alle lijnen volgens de dienstregeling
tijdens de schoolvakantie.
• Lijn 58 Aalst – Hofstade – Lede – Serskamp – Wetteren: tijdens de examenperiode wordt de rit 12:09 Aalst station
naar Wetteren station geschrapt.
• De belbus Wetteren – Wichelen – Laarne rijdt op zondag enkel nog tussen 10
en 19 uur.
• De belbus Lede – Erpe-Mere rijdt niet
meer op zondag.
Alle info vind je op www.delijn.be/lede.
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Opening kringlooptuin
Onder een stralende zon werd de nieuwe kringlooptuin op zaterdag 18 april geopend. Het was een geslaagde namiddag!
Enkele sfeerbeelden:

Wie viel in de prijzen?
Voor de quiz
• Johan Engels uit Lede:
productenmand van Fairtrade;
• Simon Troch uit Lede: boek Ecologisch
tuinieren van Velt;
• Marc De Kerpel uit Erpe-Mere:
infoset van JNM;
• Isabelle Troch uit Lede:
groentenabonnement van De Loods;
• Nele Eggermont uit Serskamp:
insectenhotel van Natuurpunt.
Voor de magnetenactie
• Johan De Cremer uit Lede:
1 compostbak of 2 compostvaten
en kringloopadvies van de
kringloopkrachten.
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Telefoons gezocht!

Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van
burgemeester en schepenen, bracht hulde aan ondervermeld
echtpaar ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum
(50 jaar) en bood hen, samen met hartelijke gelukwensen, het
traditionele geschenk aan.
James Land & Marie José Vereecken
Spen Valley (GB), 18 maart 1965

De leerlingen Woord van de academie zijn
voor de Vlieg-fietstocht deze zomer op zoek
naar telefoons. Belangrijk is dat er een hoorn
met een draad aanhangt. Na het project
zijn de toestellen waarschijnlijk niet meer
bruikbaar. We zoeken dus afdankertjes.
Wie zo’n toestel heeft, mag dit altijd
binnenbrengen op het secretariaat van de
academie. Alvast bedankt!

De tabakoloog helpt je
om te stoppen met roken
Op zondag 31 mei is het Werelddag
zonder Tabak en dus een goed moment
om te kiezen voor een leven zonder de
sigaar of sigaret. Je kan je laten bijstaan
door een tabakoloog of je huisarts.
Een tabakoloog?
De tabakoloog is een deskundige die
mensen van hun rookverslaving afhelpt.
Eerst zal hij/zij je verslaving beoordelen
op lichamelijk, psychologisch en
gedragsmatig vlak. Dan zal hij/zij je
informeren over de mogelijkheden om
van je verslaving af te geraken. Daarna
werken jullie een persoonlijke strategie
uit om te ontwennen. Samen werk je
aan je motivatie waarbij de tabakoloog
luistert en je ondersteunt. Het traject
verloopt op eigen tempo. Deze
begeleiding kan zowel individueel als in
groep.
De combinatie van intensieve
begeleiding met ondersteuning van
medicatie of nicotinevervangers biedt
de grootste slaagkans op lange termijn.
De tabakoloog bespreekt samen met
jou welke rookstopmedicatie het meest
geschikt is en wanneer je best start.

Wat kost het?
De prijs van de eerste consultatie
varieert tussen 30 en 50 euro.
Daarna betaal je 20 tot 40 euro.
Het ziekenfonds voorziet elke
twee jaar een terugbetaling
voor acht consultaties bij een erkend
tabakoloog of huisarts: 30 euro voor de
eerste consultatie en 20 euro voor de
zeven opeenvolgende sessies. Zwangere
vrouwen krijgen elke sessie 30 euro
terugbetaald.
Roken kost veel geld, de tabakoloog
niet.
Aan de slag!
• Op www.vlaanderenstoptmetroken.be
vind je bij ‘lokaal aanbod’ een lijst van
erkende tabakologen in je buurt. Ook
groepscursussen onder begeleiding
van een tabakoloog vind je hier terug.
• Begeleiding kan ook met Tabakstop
op 0800 111 00 of via
www.tabakstop.be

• Online begeleiding kan ook met de
iCoach via www.stopsmokingcoach.
eu. Klik bovenaan rechts voor de
Nederlandstalige versie. De iCoach is
ook beschikbaar als gratis app.
Infostand
Op dinsdag 26 mei, tijdens de
wekelijkse markt, zal er van 9 tot 12 uur
een infostand staan waar je informatie
kan inwinnen over leven zonder
tabak. Tussen 10 en 12 uur zal er een
tabakoloog aanwezig zijn om gratis op
al je vragen te antwoorden. Bovendien
kan je als roker via de CO-meter testen
hoe sterk je longen vervuild zijn en/of de
rookrobot uittesten.
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Laat je testen op baarmoederhalskanker

Onderzoek voor vrouwen van 25 tot en met 64 jaar
Baarmoederhalskanker en de voorstadia ervan zijn
gemakkelijk op te sporen via een uitstrijkje, een
eenvoudig onderzoek. Vrouwen van 25 tot 64 jaar
die de laatste drie jaar geen uitstrijkje hebben laten
nemen, krijgen een uitnodiging van het Centrum voor
Kankeropsporing om naar hun huisarts of gynaecoloog
te gaan. Door elke drie jaar een uitstrijkje te laten
nemen, worden baarmoederhalskanker en de voorstadia
ervan vroegtijdig opgespoord en behandeld. Een vroege
opsporing zorgt er ook voor dat de behandeling minder
zwaar is en men sneller herstelt.
Het verhaal van Sabine De Vos : over hoop, praten en
preventie. Voor Sabine is de baarmoederhalskanker
ondertussen tien jaar achter de rug. Ze was toen 36.
Vandaag vertelt ze haar verhaal om zoveel mogelijk
vrouwen die geen symptomen hebben, aan te zetten
elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.

“Ik heb te lang gewacht. Eerst negeerde ik mijn
vermoeidheid, ik voelde me wat minder. Daarna kreeg ik
hevige bloedingen. Ook die probeerde ik te negeren: mijn
agenda zat al zo vol, met een jong gezin met twee zonen
van 5 en 6 jaar. Het zal wel overgaan, dacht ik. Onbewust
niet willen weten wat er aan de hand was. Als je zo jong
bent, sta je er niet bij stil dat het ook jou kan overkomen.
Tot het niet meer te negeren viel en ik me toch liet
nakijken. Toen was het eigenlijk al te laat: de kanker was
al zo groot als een sinaasappel en heel agressief.
Ik werd snel geopereerd, gelukkig zonder verdere
behandeling. Ik ben zelfstandige, kon dus niet terugvallen
op een uitkering. Gelukkig was ik wel goed verzekerd.
De vele kosten komen er dan nog bovenop. Dan moet
je proberen om de boel zo snel mogelijk weer aan het
draaien te krijgen. Een jaar later ontdekte de dokter bij
een controle dat de kanker terug was. Opnieuw werd
ik geopereerd. Toen moest alles eruit. Dan volgden
er nog bestralingen en zes zware chemokuren. Zo’n
behandeling heeft zware gevolgen voor mijn vrouw-zijn.
Nu nog. Ondertussen had ik een nieuwe relatie, maar
daar konden geen kinderen meer van komen. Ik ging
in menopauze en neem nu nog altijd zware hormonale
medicatie. Zo jong en al in de menopauze: je lichaam én je
karakter veranderen. De gevolgen blijven duren.
Nu leef ik niet meer met de kanker, dat heeft geen zin.
Maar onlangs is er wel iemand uit mijn omgeving voor de
derde keer hervallen. Daar lig ik dan wel wakker van. Wat
als het bij mij voor de derde keer terugkomt?

Zwijgen over kanker vind ik verkeerd. Ik merk
dat oudere vrouwen er dikwijls moeilijker over
praten. Door mijn verhaal te vertellen, hoop ik dat
ik andere vrouwen over de streep trek om zich
te laten onderzoeken. Want je denkt altijd: het
overkomt alleen maar iemand anders. Tot je het
op een dag zelf bent. Denk niet dat je onkwetsbaar
bent.”
Doorbreek mee het taboe en spreek erover
met je moeder, dochter, partner, huisarts en/of
gynaecoloog. Laat om de drie jaar een uitstrijkje
nemen. Pak het aan voor het jou aanpakt.
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Huisnummer 10
Deze maand strijken we neer in de Bambochtweg.

Met wie woon je hier?

Peter: Ik woon samen met mijn vrouw Katrien en twee van onze
drie kinderen.

Wat zijn je hobby’s?

Peter: Wandelen ontspant mij. Ik ben aangesloten bij een wandelclub en probeer minstens een keer per week een stevige
wandeling te maken. Het doet mij vaak terugdenken aan de
zeer geslaagde tocht van Keulen naar Lede vorig jaar.

Woon je graag in Lede?

Peter: Ik ben hier opgegroeid en heb heel mooie herinneringen. Er wonen veel toffe mensen in Lede en we hebben
attentvolle buren!

Ben je lid van een Leedse vereniging?

Peter: Naast lid bij een aantal socio-culturele verenigingen ben
ik bestuurslid van de Heemkundige Kring Heemschut en
’T GenooTschap ’T Hovaardig Boerke. Ook probeer ik een
schakel te zijn tussen burger en politiek door te zetelen in
adviesraden.

Wat is je favoriete restaurant in Lede?

Peter: Elk restaurant waar ik vriendelijk ontvangen wordt,
geniet mijn voorkeur.

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

Peter: Het valt mij op dat veel Ledenaars hun huis heel mooi
opknappen en verfraaien. Ook de tuinen liggen er verzorgd bij.
Jammer dat sommige karaktervolle gebouwen verdwijnen. Ik
ben wel hoopvol dat we de verhalen van de Markies nog aan
onze (klein)kinderen zullen vertellen in de schaduw van de
restanten van het Markizaat.

Wat zou jij doen als je burgemeester was?

Peter: Voor iedereen goed doen, is quasi onmogelijk. Er toch
in blijven geloven en ter beschikking staan van iedereen, daar
heb ik veel bewondering voor. Ik zou een zo transparant mogelijke visie uitwerken, besluiten nemen na alle participanten te
hebben beluisterd, deze besluiten zoveel mogelijk duiden en er
voor zorgen dat de realisatie binnen een redelijke termijn kan
uitgevoerd worden.

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Peter: Ik wens dat iedereen zich mag omringen door mensen
die hen graag zien.

Aanvraag erkenning
sportverenigingen
Sportverenigingen die erkenning willen
voor de periode van 1 juli 2015 tot en met
30 juni 2016 moeten uiterlijk op zondag
31 mei hun aanvraagformulier indienen bij
de sportdienst. Het erkenningsreglement
en aanvraagformulier kan je afhalen in de sporthal of
downloaden via www.lede.be.
Erkenning door de gemeente is een voorwaarde om in
aanmerking te komen voor:
• financiële ondersteuning (subsidie);
• logistieke en materiële ondersteuning;
• lagere prijscategorie bij gebruik van bepaalde
gemeentelijke lokalen;
• uitschrijven van fiscale attesten.
Verenigingen die een aanvraag indienen, worden ten
laatste op dinsdag 30 juni op de hoogte gebracht van
hun eventuele erkenning.
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in Lede
Getuigen onderweg
Preventie
Elke week sterven
er jonge mensen
in het verkeer. Op
vrijdagavond 22 mei
komt een nabestaande
van een verkeersslachtoffer vertellen over het ongeval en
de gevolgen ervan. Die gevolgen zijn vaak ingrijpender
en langduriger dan een krantenartikel doet vermoeden.
Getuigen onderweg wil de impact van een ongeval duidelijk
maken aan scholieren en zo hun gedrag in het verkeer
beïnvloeden.
Deze activiteit gaat door in het Stella Matutinacollege
(Bellaertstraat) en is bestemd voor jongeren uit het vijfde
secundair. Deze beklijvende getuigenis staat open voor
iedereen die hierin geïnteresseerd is: ook ouders, leerlingen
van andere leeftijden … zijn welkom.
De voorstelling start om19.30 uur. Deuren gaan open om
19.00 uur en de avond eindigt om 21.00 uur. De inkom is
gratis.
Dit is een organisatie van de preventiegroep Vooruit met de
geit en Rondpunt (gesteund door de Vlaamse Overheid).

Dag van de mountainbike
Op zondag 7 juni kan je aan sportcomplex De
Ommegang aan drie activiteiten deelnemen:
• de aperitieftocht (9 tot 13 uur): zowel voor de
geoefende als recreatieve mountainbiker. We
vertrekken samen om 9 uur voor een tocht van 31 of
45 km. Voor elke deelnemer is er een gratis aperitief
voorzien. Schrijf je zeker in via sport@lede.be.
• de mountainbikezoektocht (13.30 uur tot 17.00 uur):
iedereen kan vrij starten op het parcours van 31 km.
Op deze route is er bevoorrading voorzien.
• de mountainbike on time (16 tot 17 uur). Op een
afgesloten parcours kan je laten zien hoe behendig
en snel je overweg kan met je tweewieler. Ga je geen
uitdaging uit de weg? Doe dan zeker mee!
Deelnemen is gratis. Breng zeker je eigen mountainbike
mee!

Mountainbike for Kids is er voor de jongere
mountainbikers. Deze activiteit gaat door in het
Blosocentrum Putbos en is gratis. Je kan bovendien

gratis een mountainbike lenen. Schrijf je vooraf in via
oordegem@bloso.be om zeker te zijn dat er ook voor jou
een fiets voorzien is.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de
sportdienst of met Bloso op 053 60 30 90.
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Omruilvoordeel:
strandlaken
Jongeren tot en met 25 jaar kunnen bij de
jeugddienst op donderdag 18 juni vanaf
18 uur 15 UiTPASpunten inruilen tegen een
hip strandlaken-met-speelset.
Heb jij al zin om te zonnen? Wees er dan snel
bij, we hebben 11 lakens om uit te delen. Let
wel op, slechts 1 laken per adres.

Roefel
Op zaterdag 20 juni wordt het weer dolle pret op het
speelplein in Wanzele: kinderen uit de lagere school
kunnen er klimmen, met een mini-jeep rijden, een
springkasteel bestormen, kennismaken met een gekke
professor, een nieuw kapsel uitproberen, waterspelletjes
spelen en nog zo veel meer!

Inschrijven en betalen
Inschrijven is verplicht. Dit moet met het
inschrijvingsformulier dat via de scholen verspreid werd.
Je kan het ook afhalen in de bibliotheek, sporthal of
het gemeentehuis of downloaden op www.lede.be.
Inschrijven kan op volgende data:
• woensdag 20 mei: van 14 tot 16 uur;
• zaterdag 23 mei: van 9.30 tot 11.30 uur;
• woensdag 3 juni: van 14 tot 16 uur;
• donderdag 4 juni: van 16 tot 19 uur;
• dinsdag 9 juni: van 9 tot 12 uur.
Een namiddag roefelen kost 6 euro voor
inwoners van Lede en 9 euro voor nietinwoners. Deze activiteit komt ook in
aanmerking voor kinderen met een UiTPAS
aan kansentarief. De betaling gebeurt
vooraf en contant. Daarom aanvaarden we
geen telefonische inschrijvingen.

Omruilvoordeel
In ruil voor 10 UiTPASpunten krijg je 2,50 euro korting.
Vergeet dit niet te vermelden bij de inschrijving.

Roefelpas
Zaterdag 20 juni haal je tussen 12.30 en 12.50 uur je
Roefelpas ter plaatse af.
De activiteiten zelf starten stipt om 13 uur. Het einde is
voorzien om 17.15 uur.

Alle hulp is welkom!
We zoeken nog volop mensen die deze dag willen
helpen bij een activiteit of die een groepje kinderen
willen begeleiden. Interesse? Neem contact op met de
jeugddienst.
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Camping Cultuur
Op zondag 14 juni strijkt onze cultuurkaravaan neer op
een weide in de Blokstraat in Papegem. Zonneschijn
kunnen we niet garanderen maar Camping Cultuur wordt
sowieso een warm evenement. De bibliotheek, jeugd- en
cultuurdienst hopen je er te ontmoeten en er samen een
leuk feest van te maken!

PROGRAMMA
10.00 uur: aperitief, ontbijt en fanfareconcert
Playmobiel, een kleurrijk en amusant vijftal, vertrekt
om 10 uur aan de kerk van Papegem richting Camping
Cultuur. Daar starten we de dag met een goed ontbijt en
een lekker aperitiefje. Je mag ook zelf je boterhammen,
pistolets of koffiekoeken meebrengen.
11.30 uur: circusvoorstelling Red the Cat
Op een bouwwerf zit een kat in nood. Held van dienst,
Karel Casier, wil dit meteen oplossen. De brandweerman
beklimt zonder problemen de acht meter hoge
constructie, redt de kat en wordt door de omstaanders op
handen gedragen. Of dat is toch de bedoeling …
Een avontuur vol slapstick, stuntwerk dat je naar adem
doet happen en emoties die je misschien een traantje
doen wegpinken.
14.30 uur: familievoorstelling Victors Party
Victor is jarig en krijgt van het publiek een cadeau dat
uiteindelijk zijn leven zal veranderen.
Victors Party is een clownerievoorstelling vol visuele en
absurde humor met veel publieksinteractie rond, op en in
een caravan voor iedereen vanaf 5 jaar.
18.00 uur: optreden Nele needs a Holiday
Nele Needs A Holiday brengt liedjes over alledaagse
tragedies. Frontvrouw Nele zorgt met haar volledig
vrouwelijke band wel voor een instant vakantiegevoel.
Hun muziek wordt omschreven als ‘gemene’ folk of
akoestische punk. Zij werden Jong Muziek Laureaat op
Theater Aan Zee 2008 en haalden de finale van Humo’s
Rock Rally 2010. Ze zullen Camping Cultuur op passende
wijze afsluiten.
Doorlopend
• Vertel- en voorleesmomenten in de bibwagen
Voor kinderen die graag naar verhaaltjes luisteren. In de
rekken van ons lichtblauwe busje vind je een collectie
stripverhalen, romans en prentenboeken voor kinderen
en volwassenen om ter plaatse te lezen of te bekijken.
• Expo fotoproject met unieke portretten van Leedse
inwoners
Deze portretten werden genomen door een
professionele fotograaf. Naast prachtige opnames
krijgen we nog een woordje uitleg over het leven, de
dromen en hobby’s van deze inwoners.

• Diverse workshops en activiteiten door Papegemse
verenigingen
Kijk op campingcultuur.lede.be, posters en affiches
voor het definitieve programma.

OMRUILVOORDEEL
Je kan voor 15 UiTPASpunten een hoofdlamp ontvangen
als je je persoonlijk aanmeldt met je UiTPAS. Dit
omruilvoordeel is enkel verkrijgbaar tijdens Camping
Cultuur en zolang de voorraad strekt. We kunnen 25
mensen gelukkig maken met een lamp. We geven per
adres 1 lamp weg. We starten de omruilactie ná de
circusact.
Tot op Camping Cultuur!
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Gravity
BibArt-filmclub

Dit met zeven Oscars bekroonde sciencefictiondrama
verlegde de grenzen van de filmtechniek door uit te
pakken met indrukwekkende beelden en effecten, die
pas op een groot scherm echt tot hun recht komen.
Toch is dit in de eerste plaats een krachtig verteld
drama waarin een astronaute alles op alles zet om
heelhuids Aarde te bereiken.
Je kan deze film bekijken op dinsdag 16 juni om
19.45 uur in GC De Volkskring. De film is gratis, maar
je moet je inschrijven via bibartbeeld@bibliotheek.be.

BibArt
Leeskring Leorim
XY van Veronesi
Op donderdag 28 mei om 20 uur komt Leeskring
Leorim samen in de bibliotheek om XY van Sandro
Veronesi te bespreken.

Op een wintermorgen worden drie inwoners van een
afgelegen bergdorp in Noord-Italië geconfronteerd
met elf zwaar verminkte lichamen, allen door
verschillende oorzaken omgekomen en allen op
hetzelfde tijdstip. Niemand begrijpt wat er is
gebeurd. De tweeënveertig inwoners van het dorp
vallen ten prooi aan de toesnellende media. Van
eenvoudige getuigen van een onbegrijpelijk kwaad
worden zij de onvermoede hoofdfiguren van deze
roman. En allemaal verliezen zij langzaam de greep
op de werkelijkheid.
De leeskring wordt begeleid door vzw Leesweb en is
in samenwerking met BibArt en Davidsfonds Lede en
Oordegem. Iedereen is van harte welkom!

Kermissen
17 mei kermis Smetlede
24 mei kermis Wanzele
31 mei – 7 juni Ommegangkermis Lede

16

Juiste bandenspanning = een tankbeurt minder!
Foutieve bandenspanning zorgt niet alleen voor een
verhoogd brandstofverbruik, meer uitlaatgassen en CO2uitstoot, maar ook voor een slechte controle over het
stuur en een langere remafstand. Bovendien verslijten je
banden sneller als ze niet correct zijn opgepompt.

Wanneer controleerde jij voor het laatst de banden
spanning van je auto? Bekijk op je band of in de
documentatie van je auto wat de ideale bandenspanning
voor jouw auto is en controleer de bandenspanning een
keer per maand. De juiste bandenspanning kan je jaarlijks
een tankbeurt besparen!

Gratis controle
De Energiesnoeiers van De Kringwinkel Teleshop uit
Aalst staan klaar om op donderdag 4 juni tussen 16.00
en 19.30 uur de bandspanning van je auto te controleren
en bij te stellen. Dit is volledig gratis en gaat door op de
parking van De Bron. Met de goede bandenspanning kan
je weer veilig de weg op en bespaar je op slijtage, op
brandstof én op het milieu!

Wil jij ook een kringlooptuin?
Deze cursus gaat door in De Bron van 14 tot 16 uur en
wordt samen met ILvA en Vlaco vzw georganiseerd.
Inschrijven vóór woensdag 5 juni bij de dienst milieu
en landbouw in het gemeentehuis of via
valerie.willequet@ilva.be.

Krijg je niet genoeg van het kringlooptuinieren?
ILvA biedt samen met Vlaco in juni gratis
infosessies aan. Deze cursussen van ongeveer 2
uur starten telkens om 20 uur en gaan door bij
ILvA in Erembodegem:

Je tuin is je paradijs! Maar heb je tijd om ervan te
genieten? Of gaat je tijd vooral naar karweitjes die
bovendien steeds meer tuinafval opleveren? Het kan ook
anders! Denk aan kringlooptuinieren en ga voor minder
resten én minder werk.
Met enkele goed doordachte ingrepen en een juist
beheer kan je je tuin gemakkelijk omvormen tot een
kringlooptuin. Tijdens de infonamiddag op zaterdag 20
juni ontdek je hoe je tuinafval kan voorkomen en hoe
je allerlei tuinresten in de tuin kunt gebruiken. Na het
theoretisch deel brengen we uiteraard ook een bezoekje
aan onze gloednieuwe kringlooptuin in het centrumpark.

• Thuiscomposteren in een notendop, maandag 8
juni
Inschrijven voor 24 mei.
• Voedselverliezen … en wat je er zelf aan kan
doen, donderdag 11 juni
Inschrijven voor 27 mei.
• Grasbeheer: Grasafval voorkomen en verwerken,
maandag 15 juni
Inschrijven voor 31 mei.
• Snoeihout: voorkomen en verwerken,
donderdag 18 juni Inschrijven voor 3 juni.
• Vierkantemetertuin, maandag 22 juni
Inschrijven voor 7 juni.
Meer info over deze infosessies vind je op
www.lede.be en www.ilva.be.
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Dag van het Park
De liefde van de parkbezoeker
gaat door de maag!

Kom naar het centrumpark!

Na het succes van kookboeken, de heldenstatus van tvkoks en de hype rond lekker eten en drinken, gaat ook de
Dag van het Park dit jaar de gastronomische tour op onder
het thema Smaak. Want ook de natuur brengt je buurt
op smaak: denk maar aan eetbare planten, pluktuinen,
sneukelhagen en volkstuintjes!

Zak zondag 31 mei tussen 14 en 17 uur af naar het
park aan de Kerkevijverstraat en laat je verrassen door
verrukkelijke smaakmakers.
Natuurpunt Lede geeft tips hoe je ook in jouw siertuin
eetbare struiken en bomen een mooi plekje kan geven.
Je kan zelfs proeven van het lekkers dat deze planten
voortbrengen.
Ook in onze nieuwe kringlooptuin staan een heleboel
planten die je in de keuken kan gebruiken. De
kringloopkrachten schenken ook extra aandacht aan de
keukenrestjes die vaak in de vuilbak belanden. Red de
restjes en ga naar huis met enkele heerlijke recepten.
Breng je picknick mee en kom gezellig met de hele familie
naar het park!

Week van de Bij
31 mei is naast de Dag van het Park ook het startschot van
de Week van de Bij. Imker Maurice Eeckhout komt samen
met zijn bijtjes naar het park. Hij leert je alles over deze
diertjes en legt uit waarom ze zo belangrijk zijn.

V.U.: Marleen Evenepoel, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Wil je de bijtjes in jouw tuin helpen? Ga aan de slag tijdens
de workshop en bouw een insectenhotelletje. Breng een
bloempotje en een leeg appelsienennetje mee, wij zorgen
voor de rest!

Omruilvoordeel
Zet je graag de bijen in de bloemetjes, ruil dan 5
UiTPASpunten om voor een gratis zakje bloemenzaad. We
hebben 15 zakjes in voorraad.

ZONDAG 31 MEI 2015
www.dagvanhetpark.be
DVHP_2015_A3 affiche.indd 1

02/02/15 11:37

Lede Zomert met
pop-uphandelsbeurs
De middenstandsraad organiseert ook dit jaar Lede Zomert.
Dit evenement, met tal van acties bij de deelnemende
handelszaken, gaat door van 19 tot en met 30 juni.
Als hoogtepunt is er op zondag 28 juni de Lede Zomert

Pop-uphandelsbeurs in en rond De Bron. Tussen 11 en
20 uur kan je er kennismaken met het ruime aanbod aan
Leedse handelszaken. Er wordt ook gratis kinderanimatie
voorzien. Meer info vind je in het volgende nummer van
Lede informeert en op www.middenstandsraadlede.be.

Lede
Agenda
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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.

bekende Ledenaars A. De Meersman, L. De
Pril, J. De Smedt en R. Van den Nest.
Gratis. Wel reserveren via rudi.dekoker@
skynet.be, 053 80 30 10 of johan.de.ryck1@
telenet.be, 0475 58 68 97.
GC De Volkskring

Kaartnamiddag

Kermis Smetlede

elke eerste donderdag van de maand
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be,
www.dewijmenier.be

Happy weekend
elke vrijdag, zaterdag en zondag
Pils, cola, spa , vittel aan 1 euro tijdens de
happyweekenduren.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

zondag 17 mei

Zwangerschapsyoga 
maandag 18 mei, 1, 8, 15 en 22 juni,
telkens van 19 tot 20.15 uur
Heb je ervaring met yoga, dan ben je
welkom vanaf je 12e week. Heb je geen
ervaring, dan ben je welkom vanaf je 14e
week. Later instromen kan ook. Aanmelden
is verplicht.

Weekend in de Nordeifel

zondag 17 mei van 8 tot 17 uur
Kaartjes met deelnemers in De Spinsch,
via de website en bij de deelnemers.
Deelnemende huizen zijn gemarkeerd met
ballonnen.
Inkom bezoekers gratis.
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Gezinswandeling langs
het oude Molenpad
zondag 17 mei van 14 tot 17 uur
7 km, onder deskundige begeleiding. Start:
Impedorp.Het wandelpad is toegangelijk
voor kinderwagens. De wandelkaart Lede,
anders bekeken (met de 7 gemeentelijke
wandelpaden) kan bij de start worden
aangekocht aan 2,5 euro.
gratis (incl. verzekering dankzij Bloso).
Cultuurdienst i.s.m. vzw de Streekspiegel

Lee Matinée
zondag 17 mei
Lokale journalisten R. De Koker, J. De Ryck
en K. Moreau (Leedse Persclub) interviewen

Shantalababymassage
donderdag 21, 28 mei, 4 en 11 juni,
telkens van 19 tot 20.15 uur
Baby’s vanaf ongeveer 6 weken tot 9
maanden.
105 euro (incl. Shankarababyolie, werkboek
en thee).
Centrum in Balans
Info: 0497 89 96 70

donderdag 21 mei, 4, 25 juni, 3, 17
september, 15 en 22 oktober, telkens
van 19 tot 22 uur
4 euro per les.
Kunstgroep Experimentele Art Lede
De Bron
Info: spresiaux@hotmail.com, sites.google.
com/site/experimenteleartledenaar

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

Garageverkoop Wanzele

woensdag 20 mei om 14.30 uur
Vanaf 6 jaar. Deelnemer actie Belgerinkel.
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be, www.
jeugdhuisleeuwerik.be

Workshops en vormingssessies in
aquarel

Kermis Oordegem

donderdag 14 mei om 7 uur t.e.m.
zondag 17 mei
Aan de oevers van de Rursee. Uitstap
naar Vogelsang, Wilde Kermeter en Grube
Wohlfahrt. Verblijf in hotel Sonnenhof in
Einruhr.
HP: 45 euro p.p.
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

Film: Penguins of Madagascar

Preventie: getuigen onderweg
Proefles: 15 euro. Reeks (9 lessen, inc. 1
partnerles): 135 euro. Voor kortingen zie
website.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70, info@centrum-inbalans.
be, www.centrum-inbalans.be

Workshop bloemschikken
woensdag 20 mei en 10 juni, telkens van
20 tot 22
Nog een aantal plaatsen beschikbaar.
50 euro op jaarbasis (materiaal niet
inbegrepen).
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be, 053
80 48 36

Kinderworkshop: pizza
woensdag 20 mei van 13.30 tot 16.30
uur
Door Vera Criel. Voor kinderen tussen
6 en 12 jaar, (groot)ouders welkom als
begeleider. Breng mes en plank mee + ev.
handdoek en schort. Inschrijven voor 16
mei op 09 369 84 39.
3 euro voor (klein)kinderen van KVLV-leden,
5 euro voor (klein)kinderen van niet-KVLVleden.
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

vrijdag 22 mei
Zie pagina 12.

IFAM Oordegem
zaterdag 23 mei om 12 uur
Internationale atletiekwedstrijd met de
beste Belgische en internationale atleten.
Maspoe
Bloso, Grote Steenweg 304
Info: www.ifam.be

Kermis Wanzele
zondag 24 mei

BibArt - Leeskring Leorim: XY van
Veronesi
donderdag 28 mei
Zie pagina 15.

Dag van het Park
zondag 31 mei
Zie pagina 17.

Rommelmarkt Wanzele
zondag 31 mei van 8 tot 17 uur
In de omgeving van het dorpsplein.
Standhouders: 2 euro per 5LM, inschrijven
verplicht.
Bezoekers: gratis.
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Lede
Agenda
Europese molendag
zondag 31 mei van 10 tot 18 uur
Bezoek provinciale molens:
Fauconniersmolen Oordegem,
Roomanmolen Sint-Pauwels, Meuleken
‘t Dal Zingem en/of Zwalmmolen
Munkzwalm. Met gratis rondleiding en
maaldemonstratie.
Provincie Oost-Vlaanderen
Info: 09 342 42 40, mola@oost-vlaanderen.
be, www.oost-vlaanderen.be/mola,
www.molenforumvlaanderen.be

Devotionalia: ruilbeurs en tentoonstelling
zondag 31 mei
1 euro
Heemschut Lede
De Bron
Info: marcschockaert@skynet.be,
www.heemschutlede.be

 Daguitstap: De Weg van
de Herinnering
zondag 31 mei van 7.30 tot 21.30 uur
Naar het Luikse. Bezoek aan het
Herdenkingsmonument voor de
Intergeallieerden (Cointe), de Amerikaanse
begraafplaats Henri Chapelle (Hombourg),
middagmaal in Gasthof Delicia (Riemst),
geleid bezoek aan de mergelgrotten
(Kanne) en het Fort van Eben–Emael

Ommegangkermis
zondag 31 mei t.e.m. 7 juni

Koffietafel en belotten
woensdag 3 juni om 14 uur
Okratrefpunt 55+ Impe
Sint-Denijszaal, Impedorp 57A
Info: 053 80 22 21

Film: Asterix, De Romeinse
Lusthof
woensdag 3 juni om 14.30 uur
Vanaf 6 jaar.
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Vorming: inventariseren van trage
wegen
donderdag 4 juni
Zie pagina 5.
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Camping Cultuur 
zondag 14 juni van 9 tot 21.30 uur
Zie ook pagina 14.
Papegemstraat 95
gratis

BibArt-filmclub: Gravity
dinsdag 16 juni
Zie pagina 15.

Roefel
zaterdag 20 juni
Zie pagina 13.

Infonamiddag: kringlooptuinieren
zaterdag 20 juni
Zie pagina 16.

Bezoek Brouwerij De Ryck, Herzele
donderdag 25 juni van 14 tot 20 uur

Demo kringlooptuinieren
zaterdag 6 juni van 9.30 tot 11.30 uur
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat

Dag van de mountainbike
zondag 7 juni
Zie pagina 12.

Barbecue
vrijdag 12 juni van 16 tot 20 uur
Met 2 stukken vlees, uitgebreide slabar,
koude en warme sauzen, verschillende
soorten pasta en broodjes. Inschrijven kan
d.m.v. betaling.

De gids vertelt de historie van
de brouwersfamilie en legt het
brouwersproces uit. Aansluitend biertjes en
hapjes in De Paardestal. Diner als afsluiter.
Markant Lede
Samenkomst: Markt.
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

Lede Zomert: pop-uphandelsbeurs
Vertrek: Markt. Met autocar. Inschrijven
tot 22 mei via info@davidsfondslede.be
of op 053 80 52 09. Betaling vóór 24 mei
op BE39 2930 0919 2019 van Davidsfonds
Lede.
57 euro, ook kansentarief
Davidsfonds Lede
Info: www.davidsfondslede.be

Dag van de biodiversiteit
zondag 31 mei
Gezinsvriendelijk programma met
workshops, openluchttentoonstelling,
blotevoetenpad, drankjes en hapjes ….
De Kaaihoeve (Zwalm)
Info: 055 49 67 96, www.dekaaihoeve.be

zondag 28 juni van 11 tot 20 uur
Zie ook pagina 17. Maak kans op een
aantal prijzen.

Dans- en gymnastiekkamp
Leden: 10 euro, niet-leden: 12,50 euro.
Reymeers vzw
‘t Evenwicht, Rammelstraat 8
Info: 053 41 47 18,
ontmoetingscentrum@reymeers.be

Ontmoetingsmoment
Welzijnsschakel Lede
zaterdag 13 juni van 13.30 tot 16 uur
Met koffie en een koekje.
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

van maandag 29 juni t.e.m. vrijdag 3 juli
Voor personen met een handicap van -15
jaar en +15 jaar (2 groepen). Iedereen kan
zijn ritme, kracht, evenwicht en lenigheid
trainen en tonen. Het resultaat van een
hele week oefenen zou wel eens een grote
show kunnen zijn ...
Basisprijs: 300 euro, ledenprijs: meer info
bij Bond Moyson Oost-Vlaanderen.
Recreas vzw
Bloso, Grote Steenweg 304
Info: 09 333 57 56, o-vl@recreas.be,
www.recreas.be, wiet.deboodt@recreas.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
informatica@lede.be
Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be
Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
053 60 68 20
personeel@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

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
Brandweer
Vijverstraat 2A
9340 Lede
100 of 112 (gsm)
secretariaat@brandweer.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
De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede
OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede
OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be
Politie
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

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

