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ACADEMIE
De academie sluit tijdens de grote vakantie de deuren, maar
vanaf maandag 24 augustus zijn we opnieuw open voor
inschrijvingen.
Inschrijvingsdata schooljaar 2015-2016

Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties

•
•
•
•
•
•

21 augustus, zomerconcert

Meer informatie vind je op www.gamw.lede.be.

Administratief Centrum afgesloten.

maandag 24 augustus van 15.30 tot 19 uur
dinsdag 25 augustus van 9.30 tot 12 uur en 15.30 tot 19 uur
woensdag 26 augustus van 15.30 tot 19 uur
donderdag 27 augustus van 15.30 tot 19 uur
vrijdag 28 augustus van 15.30 tot 19 uur
zaterdag 29 augustus van 9.30 tot 12 uur

22 augustus, criterium Oordegem
Afgesloten parcours vanaf 15.30 uur:
Oordegemdorp, Oordegemkouter, Dr.
Prieëlslaan, Rodtstraat, Klinkaard en
Speurtstraat.

23 augustus, kermis Oordegem
Oordegemdorp afgesloten. Wegomlegging via
Grote Steenweg en Beekstraat.

25 augustus, wielerwedstrijd
Oordegem
Aankomst: Oordegemkouter.

29 augustus, wielerwedstrijd
Smetlede
Aankomst: Smetlededorp.

30 augustus, kermis Smetlededorp
1 september, wielerwedstrijd
Smetlede
Aankomst: Smetlededorp.

11 september, loopwedstrijd
Wanzele

VERKOOP INBOEDEL
WZC VILLA LETHA
Het OCMW gaat over tot de verkoop van de resterende
inboedel van het oude woonzorgcentrum Villa Letha.
De inschrijvingen en de verkoop zelf zullen gebeuren via
een inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden op
www.ocmw.lede.be. Je kan dit formulier ook afhalen in
WZC Markizaat, Willem de Bettelaan 2.

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

Op onze website kan je de digitale catalogus met het te koop
aangeboden materiaal raadplegen. Deze goederen zullen
ook te bezichtigen zijn in de cafetaria van het oude WZC
(Kasteeldreef 46) op dinsdag 1 september van 14 tot 16 uur en
woensdag 2 september van 17.30 tot 19 uur.

13 september, kermis Wanzele

Je moet je inschrijving afgeven aan de administratie van het
nieuwe WZC, opsturen naar Kasteeldreef 50, 9340 Lede of
mailen naar heidi.bovyn@ocmw.lede.be, dit uiterlijk vrijdag 18
september. De opening van de ontvangen inschrijvingen zal
doorgaan in de loop van de daarop volgende week. We zullen
de meestbiedende schriftelijk contacteren.

Wanzeledorp afgesloten.

13 september, wielerwedstrijd
Wanzele
Aankomst: Nonnenbosstraat.

Voor bijkomende info kan je terecht op 053 80 39 14.
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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 14 september.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 18 JUNI 2015
Kerkfabriek Sint-Martinus Lede
Toekenning van een buitengewone subsidie van 13.553,13
euro als voorschot op de gemeentelijke subsidiëring voor
het bepleisteren van de zijbeuken en het schilderen van
de middenbeuk en de zijbeuken van de gewelven in de
Sint-Martinuskerk Lede (vorderingsstaten 3 en 4).
Kerkfabriek Sint-Pharaïldis Smetlede
Toekenning van een bijkomende buitengewone subsidie
van 55.582,79 euro als eindsaldo op de gemeentelijke
subsidiëring voor de algemene herstellingswerken aan de
parochiale Sint-Pharaïldiskerk (eindstaat).
Kerkfabriek Sint-Martinus Lede
Toekenning van een buitengewone subsidie van 9.936,52
euro als voorschot op de gemeentelijke subsidiëring voor
de schilderwerken aan de dekenale kerk alsook voor de
schilder- en herstellingswerken aan de eerste zes kapellen
van de Ommegang en de Sint-Jozefkapel.
Aanvullend verkeersreglement in de Stationsweg
Instelling van een lengtebeperking van 8 meter voor
voertuigen in de Stationsweg.
Aanvullend verkeersreglement in de Wichelse
steenweg
Instelling van een parkeerverbod voor vrachtwagens in
een deel van de Wichelse steenweg (gedeelte tussen
Rammelstraat en Bergstraat).

Overlijdens mei
Herwig Boquez

† 4 mei

Augusta Osselaer

† 4 mei

Alexander Ruys

† 7 mei

Marcel Van Hauwermeiren

Openbare verlichting: masterplan
Het masterplan openbare verlichting wordt goedgekeurd.
Wegenis- en rioleringswerken Grote Steenweg (N9)
Oordegem
Aan het eerder vastgestelde ontwerp worden nog een
aantal wijzigingen aangebracht. Het nieuwe ontwerp
wordt vastgesteld. De totale kostprijs wordt geraamd op
3.849.125 euro (exclusief btw). De opdracht zal gegund
worden bij wijze van de open aanbesteding.
Aankoop van twee CNG (Compressed Natural Gas)
-voertuigen
Goedkeuring van de overeenkomst met IMEWO. De
kostprijs voor deze twee voertuigen bedraagt maximaal
58.231,66 euro (inclusief btw).
Ambachtelijke zone Heiplas: vaststelling
perceelindeling en toewijzingsprocedure
Wijziging aan de perceelindeling, meer bepaald lot 1
spitsen in drie delen.
Academie: schoolreglement en inschrijvingsgelden
• vaststelling van het nieuw schoolreglement
• vaststelling van de inschrijvingsgelden voor de periode
van 1 september 2015 tot en met 30 juni 2019
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
Vervanging van Greet Van Lierde door Marike Godefroit
als afgevaardigde van de politieke fractie N-VA.

René Van de Wiele

† 26 mei

Eduard Van Tittelboom

† 16 juni

Maria Brondeel

† 27 mei

Bernard Van de Meersch

† 20 juni

Marcel Vergeylen

† 21 juni

Overlijdens juni

Luciaan Cornelis

† 21 juni

† 7 mei

Olga De Wolf

† 1 juni

Paula De Troch

† 21 juni

Martha Van Cauteren

† 10 mei

Paul Steenhaut

† 3 juni

Eddy Huyghe

† 21 juni

Maria Van Der Haegen

† 14 mei

Bruno Van Nuffel

† 3 juni

Rosalia Nichels

† 26 juni

Anna Boeykens

† 15 mei

Aloysius Caudron

† 7 juni

Paul De Graeve

† 28 juni

Camilla Baeyens

† 20 mei

Eugeen Braeckman

† 9 juni

Daniel De Winter

† 28 juni

Joseph Rasschaert

† 21 mei

Frans Cammerman

† 12 juni

Venantia Van Boven

† 29 juni

Mariette Venneman

† 21 mei

Firmin De Cremer

† 14 juni

† 24 mei

Leon De Schrijver

† 15 juni

Marie Roels

4

KINDEROPVANG
Terug naar school!
Terug aan het werk!
Met het nieuwe schooljaar voor de deur wordt het weer zoeken naar
opvang voor de kinderen voor en na school, op woensdagnamiddag,
schoolvrije dagen en vakantiedagen.
Het gemeentebestuur zorgt voor een pedagogisch verantwoorde
opvang. In de buitenschoolse kinderopvang willen we je kinderen de
grootst mogelijke ontplooiingskansen bieden, in een huiselijke en
vertrouwde omgeving met aangepaste accommodatie en materiaal.
De kinderopvang is geen verlenging van de schooltijd: het initiatief
van de kinderen primeert. Ze kunnen kiezen of ze zich binnen of
buiten uitleven in knutselen, een fantasiespel ...
Op schooldagen krijgt vooral het spontane spel de aandacht. Dit
is de ideale manier voor de kinderen om hun ervaring van de dag
te verwerken. Naast het spontane spel is het geleid spel van groot
belang. Zeker op woensdagnamiddag en tijdens de vakantiedagen
bieden we een gevarieerd en creatief spelaanbod.

Woensdagnamiddag
Inschrijven op woensdagnamiddag
is verplicht. Dit kan enkel via mail
naar kinderopvang@lede.be met het
inschrijvingsformulier als bijlage. Je kan dit
formulier downloaden op www.lede.be. Je
kan inschrijven voor september en oktober
op donderdag 3 september vanaf 18.30
uur. Voor woensdag 2 september dien je
vooraf niet in te schrijven.
Je inschrijving wordt aanvaard tot de
voorafgaande dinsdag om 9 uur of zolang
de maximale opvangcapaciteit niet wordt
overschreden. Je kan niet telefonisch
inschrijven. Enkel en alleen kinderen die
ingeschreven zijn, zullen worden aanvaard op
woensdagnamiddag.
Inschrijven voor schoolvrije dagen moet je
ten laatste drie werkdagen vooraf schriftelijk
doen.

Wens je meer informatie? Neem dan een kijkje op www.lede.be. Je
kan ook terecht bij de dienst kinderopvang.

Inschrijvingsdata najaar

Sluitingsdagen
• maandag 2 november: Allerzielen
• woensdag 11 november: Wapenstilstand
• donderdagnamiddag 24 december (open tot 12.30 uur!):
namiddag voor Kerstmis
• vrijdag 25 december: Kerstmis
• donderdagnamiddag 31 december (open tot 12.30 uur!):
namiddag voor Nieuwjaar

donderdag 8 oktober
• voor de herfstvakantie
• voor woensdagnamiddagen in november en
december
donderdag 26 november
• voor de kerstvakantie
• voor woensdagnamiddagen in januari en
februari 2016

Allerheiligen: standplaats verkoop
van bloemen aan het kerkhof
Voor 2015, 2016 en 2017 zijn er vier standplaatsen ter beschikking
aan het kerkhof van Lede, één aan het kerkhof van Impe, één aan het
kerkhof van Oordegem, één aan het kerkhof van Smetlede en één
aan het kerkhof van Wanzele.
Ben je als handelaar geïnteresseerd, dan kan je een schriftelijke
aanvraag indienen vóór 1 september 2015. De aanvraag moet
vergezeld zijn van een kopie van je machtiging ambulante handel
als werkgever en gericht worden aan het gemeentebestuur, dienst
patrimonium, Markt 1, 9340 Lede. De toewijzing gebeurt door
lottrekking op het eerstvolgende college van burgemeester en
schepenen.
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Toerisme in Lede
Wist je dat je bij de cultuurdienst terecht kan voor toeristische informatie?
In onze gemeente zijn er heel wat
mogelijkheden om te wandelen en te
fietsen. Langs de trajecten van onze
wandelpaden staan picknicktafels,
onder andere in Wanzele (Nonnenbos), Oordegem (Ossenbroek), Impe
(Hofsmeer) en Lede (Geesthoekrede).
Er zullen dit jaar nog twee tafels bij
geplaatst worden. Je kan sinds kort
via onze website ook de gps-tracks
van de wandelroutes downloaden.
Bij de cultuurdienst kan je je bovendien verschillende folders aanschaffen.

Een greep uit ons aanbod:
• vakantieboek Logeren in
Vlaanderen Vakantieland (gratis);
• folder Wandelpad 10.000 stappen,
startplaats aan de sporthal (gratis);
• brochures van Scheldeland waaronder de toeristische gids, magazine
Stap Af, Smag en de speciale uitgaven 100 jaar Groote Oorlog (wandelen en fietsen) en Plan Bier (gratis);
• wandelkaart Lede, anders bekeken
met de zeven gemeentelijke wandelpaden (2,50 euro);

Camping Cultuur
in Papegem
De tweede editie van Camping Cultuur is mede
dankzij het prachtige weer uitgegroeid tot een
groot succes. Circus, toneel, muziek en de steun
van de aanwezige verenigingen zorgden voor het
echte zomergevoel op de weide van boer Marc in
Papegem.
Voor wie er niet kon bijzijn: je kan in september de
fototentoonstelling Volle Petrol (achttien Ledenaren
met hun favoriete voertuig) in de bibliotheek van
Lede bekijken.

• 10 erfgoedwandelingen: een uitgave
van de culturele raad (5 euro);
• Provinciaal wandelpad Vier Uitersten
(2 euro);
• fietsknooppuntennetwerkkaarten
Scheldeland en Vlaamse Ardennen
(6 euro).
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Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Het PWA biedt hulp aan particulieren, vzw’s, scholen en land- en tuinbouwbedrijven.

Toegestane activiteiten
bij particulieren
• hulp voor klein tuinonderhoud
• kleine herstellings- en onderhoudswerken
(geen hoogtewerk)
• hulp voor bewaking of begeleiding
van kinderen en zieken
• ouderengezelschapsdienst
Het PWA biedt géén poetstaken meer aan.
Daarvoor moet je een dienstenonderneming
inschakelen.

Tarieven
• 7,44 euro dossierkosten
• 6,70 euro of 5,95 euro (voor mensen die recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming) per uur gewerkte tijd
• verplaatsingsvergoeding van 1,25 euro of 0,33 euro per
km (indien méér dan 5 km enkele reis)

Verlof Het PWA is nog in verlof tot en met 26 augustus.

Meer inlichtingen Ingrid Vervoenen, Rammelstraat 1A, 9340 Lede, 053 60 68 78, pwa@lede.be
Openingsuren dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, donderdag van 16 tot 19 uur

Sander Keymeulen wint de Belgerinkelfiets

Dit jaar is het al de twaalfde keer dat de gemeente meedoet
aan de actie Met Belgerinkel naar de winkel. Met deze
campagne willen we klanten van de Leedse handelszaken
aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet boodschappen
te doen. Deze campagne motiveert inwoners bovendien om
meer bij afzonderlijke detailhandels te winkelen. Zo draagt de
campagne op diverse domeinen bij aan de leefbaarheid van
onze gemeente.

Voor deze editie van Met Belgerinkel naar de winkel kregen de
deelnemende fietsers opnieuw een lotje dat ze digitaal konden
registreren of dat ze via een spaarkaart konden deponeren bij
de gemeentelijke diensten. Er werden maar liefst 8.067 loten
geregistreerd. Vijftig gelukkigen vielen in de prijzen.
De hoofdprijs, een fiets van Minerva, ging naar Sander
Keymeulen. Proficiat!
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Jubilea

Briljanten bruiloft (65 jaar)

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

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Jozef Lievens & Georgette Van Heesvelde

Herman Maes & Agnès Keppens

René Wille & Adrienne Matthijs

Abel Frulleux & Magda Govaert

• Jozef Lievens & Georgette Van Heesvelde, Wetteren, 4 mei 1950
• Herman Maes & Agnès Keppens, Lede, 6 mei 1955
• René Wille & Adrienne Matthijs, Lede, 17 juni 1955

Gouden bruiloft (50 jaar)
• Abel Frulleux & Magda Govaert Lede, 29 april 1965

8
Gouden bruiloft (50 jaar)
•
•
•
•

François Tombeur & Maria Van Sinay, Hofstade(Vl.), 8 mei 1965
Marcel Paridaens & Annie Haentjens, Lede, 14 mei 1965
Roger Impens & Leona Annaert, Lede, 14 mei 1965
Hector Van Geem & Helena De Vrieze, Oordegem, 5 juni 1965

François Tombeur & Maria Van Sinay

Marcel Paridaens & Annie Haentjens

Roger Impens & Leona Annaert

Hector Van Geem & Helena De Vrieze

Jubilea
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Gouden bruiloft (50 jaar)
• Suel Bloem & Anita De Smet, Smetlede, 5 juni 1965
• Guido Coppens & Christiane Coppens, Liedekerke, 11 juni 1965
• Etienne Van Herreweghe & Margareta Van Der Donckt, Vlekkem, 17 juni 1965

Jubilea

Suel Bloem & Anita De Smet

Guido Coppens & Christiane Coppens

Etienne Van Herreweghe & Margareta Van Der Donckt

Recupel on Tour zamelt
oude elektroapparaten in!
Jaarlijks komt er ongeveer 1,5 kg elektroafval per inwoner in de
huisvuilzak terecht. Het gaat hier vooral over kleine toestellen zoals
zakrekenmachines, mobiele telefoons, afstandsbedieningen, elektrische
tandenborstels, laders en computeraccessoires. Deze toestellen bevatten
echter vaak schadelijke stoffen die niet in een verbrandingsoven
thuishoren. Bovendien kunnen heel wat onderdelen van deze toestellen
gerecycleerd worden tot bruikbare grondstoffen voor nieuwe
apparaten. Elektroafval hoort dus niet thuis in de huisvuilzak, maar op
het containerpark. Voor elektrische en elektronische apparaten geldt
trouwens ook een terugnameplicht. Dit wil zeggen dat, als je een nieuw
apparaat koopt, je het oude apparaat bij de handelaar mag achterlaten.
Op zaterdag 12 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 samenwerking van de milieudienst, Recupel, de
intercommunale IlvA en Kringwinkel Teleshop Aalst. Voor meer informatie
kan je terecht op www.recupel.be/inzamelactie.
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Huisnummer 10
Deze maand strijken we neer in de Ossenbroeck.

Met wie woon je hier?

Elias: Ik woon hier samen met mijn moeder Georgette.

Wat zijn je hobby’s?

Elias: Ik kijk graag naar sport en films op de televisie. Ook een
rustig fietstochtje maken, doe ik graag.

Woon je graag in Lede?

Elias: Ja, ik ben in dit huis geboren. We hebben ook goede
buren.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
Elias: Ik ga heel graag naar ’t Kofschip. Het is er lekker en de
mensen zijn er heel vriendelijk.

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

Elias: Er wordt de laatste jaren wel heel veel gebouwd in Lede,
dat vind ik jammer. Ook zijn er veel wegenwerken. Het is een
goede zaak dat de wegen worden verbeterd.

Wat zou je doen als je burgemeester was?

Elias: Ik zou nog meer wegen herstellen. Bovendien zou ik op
de kleine baantjes de voorrang van rechts afschaffen.
Er gebeuren te veel ongevallen hierdoor.

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Elias: Dan wens ik alle inwoners van Lede een goede gezondheid toe!

Druggebruik in je gezin. Wat nu?
Blijf praten
Door te praten, leer je je gevoelens en problemen onder
woorden te brengen. Zaken opkroppen, levert niets op. Als
je familielid zelf niet over het gebruik begint, moedig hem/
haar dan aan om te praten. Wanneer er open en eerlijk over
het onderwerp gepraat kan worden, heb je al heel wat bereikt.
Wanneer hij/zij nog niet klaar is om hulp toe te laten, focus dan
op de zorg voor jezelf en voor de anderen in je omgeving.

Niet alleen gebruikers ervaren negatieve gevolgen van drugs
en alcohol, ook de ouders, partners, broers, zussen of kinderen
raken erbij betrokken. Maar hoe ga je om met een familielid
waarvan je weet of vermoedt dat hij of zij kampt met een
alcohol- of drugprobleem?
Ga op zoek naar informatie
Objectieve informatie kan je helpen een genuanceerde mening
te vormen over alcohol of drugs. Als je goed geïnformeerd
bent, sta je sterker, vermijd je paniek en kan je beter plaatsen
wat je familielid zegt. Een prima vertrekpunt voor informatie
over drank, drugs, pillen en gokken is het Drugs ABC op de
website van De Druglijn.

Tips en advies op maat
Als je op zoek bent naar hulp of gewoon je verhaal eens wil
doen, contacteer dan De Druglijn. Zij geven deskundig en
anoniem antwoord op je vragen en kunnen je ook de weg
tonen naar andere vormen van hulpverlening, als je dat wenst.
Voor meer info kan je terecht op www.druglijn.be of bij Logo
Dender vzw (via logo@logodender.be of op 053 41 75 58).
Bron: VAD vzw
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VACATURES TECHNISCHE DIENST
VOORWAARDEN VOOR ALLE FUNCTIES BIJ DE TECHNISCHE DIENST
• houder zijn van een rijbewijs minstens geldig voor de categorie B voor technisch assistent wegen en minstens categorie
C voor chauffeur veegwagen
• slagen voor een aanwervingsprocedure

1 TECHNISCH ASSISTENT
WEGEN
VOLTIJDS - NIVEAU D1 - D3

TAKEN
• aanleggen, onderhouden en toegankelijk maken van
openbare wegen en voet- en fietspaden
• sneeuw- en ijzelbestrijding
• ...

1 TECHNISCH ASSISTENT
WEGEN
CHAUFFEUR VEEGWAGEN
VOLTIJDS - NIVEAU D1 - D3
TAKEN
• besturen van de veegwagen
• aanleggen, onderhouden en toegankelijk maken van
openbare wegen en voet- en fietspaden
• sneeuw- en ijzelbestrijding
• …

1 TECHNISCH BEAMBTE
WEGEN
VOLTIJDS - NIVEAU E1 - E3
TAKEN
• onderhouden en schoonmaken van werkplaatsen,
materieel, voertuigen en machines
• aanleggen, onderhouden en toegankelijk maken van
openbare wegen en voet- en fietspaden
• sneeuw- en ijzelbestrijding
• …

VACATURE
BEGELEID(ST)ER(S)
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
weekcontracten herfstvakantie

1 TECHNISCH BEAMBTE
GROENDIENST
VOLTIJDS - NIVEAU E1 - E3
TAKEN
• bieden van technische ondersteuning bij de
werkzaamheden van de groendienst
• groenonderhoud
• reiniging openbaar domein
• sneeuw- en ijzelbestrijding
• …
Om deel te nemen aan de selectieprocedure
verstuur je het ingevuld inschrijvingsformulier of je
sollicitatiebrief, telkens met cv, per post uiterlijk
vrijdag 4 september (datum poststempel is
bepalend) naar het college van burgemeester en
schepenen, Markt 1 te 9340 Lede. Je kan dit ook
afgeven tegen ontvangstbewijs bij het secretariaat
of de personeelsdienst.

Opgelet! Wie wil meedoen aan de
aanwervingsprocedure van verschillende vacatures,
moet voor elke vacature afzonderlijk solliciteren.
Vermeld ook duidelijk de titel van de vacature.
Bijvoorbeeld: technisch assistent - wegen chauffeur veegwagen.
Het inschrijvingsformulier, de gedetailleerde
vacatures, de functiekaarten en meer informatie
over de examenprogramma’s kan je raadplegen op
www.lede.be of opvragen bij de personeelsdienst
(053 60 68 20 of personeel@lede.be).

AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers
van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het
Ministerieel Besluit van 23 mei.
Je moet je kandidatuurstelling richten aan
gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1,
9340 Lede en dit vóór vrijdag 25 september.
Voor de functiekaart en verdere inlichtingen kan je
terecht bij de dienst kinderopvang (053 60 68 63 of
kinderopvang@lede.be).
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in Lede
Knutselatelier
Opzij, opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, maak plaats.
We hebben ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,
want wij zijn haast te laat.
We hebben maar twee uurtjes de tijd.
We moeten knippen, plakken, weven,
verven, kneden, timmeren en weer
knutselen.
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu
niet langer blijven frutselen.
Een andere keer misschien?

Fietstocht

Dwars door Lede
Op zaterdag 15 augustus vertrekken
we 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.

In het najaar is het weer tijd om te knutselen! Op
woensdag 16 september starten de sessies van het
knutselatelier.
Inschrijven kan vanaf woensdag 9 september bij de
jeugddienst of vanaf donderdag 10 september via mail
naar knutselatelier@lede.be (met vermelding van de
naam van het kind, adres, telefoonnummer, data en 1ste
of 2de sessie).
De folder met meer info zal begin september via de
scholen worden verspreid. Hou dan ook onze site in de
gaten!

13

Dag van de Vrije Tijd
Voor de tweede keer organiseren de academie, bibliotheek,
cultuur-, jeugd- en sportdienst de Dag van de Vrije Tijd. Naast
de gemeente werken ook de Leedse verenigingen actief mee.
Je krijgt in en rond de sporthal een overzicht van het
vrijetijdsaanbod én kan deelnemen aan activiteiten en
proefsessies.
Naast de info- en doestanden wordt er ook randanimatie
voorzien. Er komt een clown, je kan deelnemen aan drums
alive-workshops, er is een springkasteel, een speleobox …
De Antonio’s sluiten de dag af met een optreden om
17.30 uur.
De Dag van de Vrije Tijd is een ideale gelegenheid om met de
volledige familie op stap te gaan! Kom dus langs op zondag
6 september van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Meer
informatie op www.lede.be.

Move@50
Door het wegvallen van Senior Sportief en Senior Games
komt de regiosportdienst met een vernieuwd concept
naar voor. Op vrijdag 11 september kan je deelnemen
aan Move@50, een sportdag met een breed aanbod van
activiteiten waar sport, spel en plezier centraal staan. Je
kan kiezen uit krolf (een mix van golf en croquet), multiskills,
schlagersport ...
Je wordt verwacht in de sporthal om 9 uur. Om 9.30 uur
beginnen de activiteiten (twee met een korte pauze tussenin).
Na de middag staan er opnieuw twee activiteiten gepland
(inclusief een korte pauze). We sluiten deze eerste editie af
om 15.30 uur.
Je moet je inschrijven vóór vrijdag 28 augustus, dit kan
via sport@lede.be. Vermeld bij je inschrijving het aantal
deelnemers (met of zonder fietsen) en of je al dan niet een
broodje (preparé, smos of tonijn) wenst. Deelnemen kost 7
euro, een broodje kost 3 euro.
Twijfel niet en schrijf je in want sportelen, dat is samen van
het leven en van sport genieten!
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Het zomert nog
steeds in de bib
Graaf eens wat dieper!
Je kan nog steeds een zakje ophalen om te vullen
met aarde, steentjes, zand, schelpjes ... van je
vakantiebestemming (ver weg of in je eigen tuin). Breng
het zakje binnen in de bib of plaats een foto op onze
Facebookpagina. We belonen een lustige graver of
fotograaf met een weekendje weg! Meedoen kan tot en
met maandag 12 september.
Strips voor volwassenen
Ontdek nog tot eind oktober de originele verhalen van
Batman, Superman en Green Lantern met de wissel
collectie American Comics en/of doe nog tot en met
maandag 31 augustus mee met onze zomerquiz! Twee
winnaars kunnen een bon voor strips van 20 euro winnen.
Eén geluksvogel krijgt zelfs een duoticket voor de
comicbeurs F.A.CT.S. in Flanders Expo op 26 en 27 september.
Opendeurdag en vertelnamiddag in Oordegem
De uitleenpost in Oordegem zet weer haar deuren open tijdens de
kermis! In samenwerking met het Davidsfonds leent de bib zich als
locatie voor een tentoonstelling van de Oordegemse dokter
Guy Verstraete. Verwacht je aan eenvoudige, kleine en nog kleinere
schetsen uit de schetsboeken van de tekenaar. Alles, of liever iedereen,
vormt voor hem een inspiratiebron. Je kan deze tentoonstelling bezoeken
op vrijdag 21 augustus van 19 tot 21 uur, op zaterdag 22 augustus van
10 tot 12 uur en van 17 tot 21 uur en op zondag 23 augustus van 10 tot
12 uur en van 16 tot 20 uur.
De jongste lezers sluiten het kermisweekend af met de vertelnamiddag op
maandag 24 augustus. Kinderen tussen vijf en negen jaar kunnen komen
luisteren naar het grappige verhaal De Slimste. Plaatsen zijn beperkt en
inschrijven is verplicht. Reserveren kan in de bib van Lede of Oordegem
of op 053 82 53 30.

IPadklas voor senioren
De iPad opent voor heel wat mensen, in het bijzonder
voor senioren, de weg naar eenvoudig internetgebruik.
De bibliotheek biedt daarom twee cursusreeksen van drie
dagen voor senioren aan. Tijdens deze cursus leer je wat je
allemaal kan doen met de iPad: apps vinden, downloaden en
verwijderen, aanmaken van een Apple-account, onderhoud …
Je kan kiezen voor de cursus van 9 tot 12 uur of voor de
cursus van 13.30 tot 16.30 uur. Cursusdagen zijn 15, 17 en 22
september, telkens in de vergaderzaal van de bibliotheek. Je
hoeft geen iPad mee te brengen.
Inschrijven kan vanaf donderdag 6 augustus om 15.30 uur
in de bibliotheek. De cursus kost 15 euro en komt ook in
aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.
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Vlieg
De knutselactie en fietstocht van Vlieg zitten er bijna op. Je
kan nog tot en met zondag 30 augustus fietsen. Pik dus nog
vlug een opdrachtenboekje op in de bib of bij de jeugddienst
of download het (samen met de route) op de website.
Knutselbladen vind je nog tot en met zaterdag 29 augustus in
de bib en tot en met vrijdag 28 augustus bij de jeugddienst.
Je kan alles tot en met maandag 31 augustus binnenbrengen.
Je krijgt een extra punt op je UiTPAS voor je harde werk en
zelfs een klein geschenkje! Bovendien maak je kans op een
mysterieuze bzzzbox of een andere leuke prijzzz.
De Fietzzztocht van Vlieg werd mede mogelijk gemaakt door de
steun van de Gezinsbond Lede.

Open
Monumentendag
Op zondag 13 september van 10 tot 18 uur is het
opnieuw Open Monumentendag.
De cultuurdienst en culturele raad hebben er voor
gekozen om dit jaar de rijke geschiedenis van de
brouwerijen in onze gemeente te belichten. We doen
dit op een unieke locatie, namelijk in de gebouwen
van de voormalige brouwerij Jooris (Molenbergstraat
8).
Brouwerij Jooris startte met brouwen aan het begin
van de 19de eeuw en sloot in de jaren vijftig. We
vertellen de geschiedenis van de familie Jooris en
stellen enkele historische documenten, afbeeldingen
en gebruiksvoorwerpen uit die periode tentoon.
Daarnaast zal ook een ander monument te
bezichtigen zijn: de Grote Kapel van Lede. In deze
kapel kan je een tentoonstelling bekijken over
het vierhonderdjarig bestaan van de kapel. De
tentoonstelling is een organisatie van Grote Kapel
400 en kan je op zaterdag 12 en zondag
13 september bezoeken. Zie ook pagina 19.
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The Romantics First Edition
Zomerconcert

Op vrijdag 21 augustus organiseert het feestcomité het laatste
zomerconcert van 2015 in het park achter Huize Moens.
The Romantics First Edition (met een ex-lid van The Pebbles)
brengen de muziek van de jaren zestig, zeventig en tachtig weer
tot leven. Hun repertoire bestaat uit een mix van dansbare hits uit
de ‘golden years’.
De toegang is gratis.

Radio Guga

Theatertour Inteam
Op woensdag 16 september om 20 uur komt Radio Guga,
de straffe live-band rond maestroloog Guga Baul, naar GC
De Volkskring.
Met zijn theatertour Inteam brengt Radio Guga Ozark Henry,
Gorki, Mumford & Sons, Novastar, Bart Peeters, Das Pop,
Clouseau, Adamo, Bob Marley, The Beatles, Elvis Presley,
Gerard Lenorman, Stromae, Editors, Herman Van Veen, Arno
… moeiteloos op het podium. Nieuwe imitaties, uitgeklede
arrangementen en verrassende wendingen: maak je klaar voor
een topavond! De hits en maestro’s volgen elkaar in sneltempo
op, allemaal live en samen op één podium.
Tickets kan je kopen bij de cultuurdienst en kosten 21 euro. Ben je
ouder dan 65 of jonger dan 26 jaar, dan kan je je ticket kopen aan
een verminderd tarief van 18 euro. Deze voorstelling komt ook in
aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Geluk op grootmoeders wijze
Theater

Geluk op grootmoeders wijze speelt zich af in een cafeetje. Een
groepje bevriende senioren houdt er wekelijks een bijeenkomst.
Ook deze week. Op een ludieke manier wordt het thema
geestelijke gezondheid besproken: hoe blijf je als senior ‘Fit in je
hoofd’?
Dit educatief theater is een organisatie van de seniorenraad
en is bestemd voor senioren. Het wordt gebracht door de
Letterhoutemse Toneelgroep in samenwerking met Logo Gezond
Plus Gent en gaat door op vrijdag 18 september om 14.30 uur in
GC De Volkskring. De inkom is gratis.
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40 jaar Stampen & Dagen
Op zaterdag 29 augustus staat het Leedse Stampen
& Dagen op de Markt voor een groot verjaardagsfeest
en volksbal. Een optreden om niet te missen! Want een
veertigjarig jubileum, dat is iets bijzonder. Wij gingen
langs bij Rudy Van den Nest, al veertig jaar frontman bij
Stampen & Dagen.
Trots, Rudy?
Rudy: Absoluut. Het is niet niks, veertig jaar!
Hoe is het ooit begonnen? Kan je je het eerste
optreden van Stampen & Dagen nog herinneren?
Rudy: We zijn begonnen als hobbyclub in jeugdhuis
Leeuwerik met de bedoeling om met zelfgemaakte
instrumenten skiffle te spelen. We luisterden naar
Lonnie Donegan, Ferre Grignard, The Pigsty Hill Light
Orchestra en Spike Jones (vooral de laatste is echt
een aanrader). Maar al heel snel zijn we onze eigen
muziek en teksten gaan maken.
Had je ooit gedacht dat je het veertig jaar zou
uithouden?
Rudy: Nee, toch niet. Later, nadat we de persprijs van
Ontdek de ster hadden gewonnen en we de eerste LP
hadden uitgebracht, zagen we wel dat het aansloeg,
maar dat het veertig jaar zou blijven duren … neen, dat
niet.
Wat is de sleutel tot dat succes?
Rudy: Bij Stampen & Dagen is het de sfeer op het
podium, de democratie in de groep, de humor waarmee
we elkaar bestoken en natuurlijk de liefde voor de muziek
die ons samen houdt.
Veertig jaar geleden werden Marie-Claire, Tandem en
Den Boemeltrein instant hits. Verwonderde je dat?
Rudy: Ja, dat was bijzonder. Als ik er nu op terugkijk,
brachten we op het juiste moment de juiste nummers
uit: halverwege de jaren zeventig wilde iedereen ‘op den
buiten’ in een ‘fermetje’ wonen én werd het aanvaard
om dialect in de kleinkunst te gebruiken. Veel mensen
konden zich dus vinden in onze muziek.
Van de originele bezetting blijf jij als enige over. Hoe
voelt dat?
Rudy: Dat voelt dubbel natuurlijk. De optredens met de
originele bezetting op Mallemunt, de Peerse Feesten,
de opening van de Metro, een tour in Nederland met
Doe Maar, een tour met Urbanus in Duitsland voor het
Belgisch leger …. Die momenten met je vrienden vergeet
je nooit!
Ik prijs mezelf ook gelukkig dat ik tot hier toe gezond
ben gebleven en dus altijd heb kunnen muziek maken en
op een podium staan. Ik ben van plan dat nog lang vol te
houden!
Heeft dat jullie muziek beïnvloed, die verschillende
muzikanten?
Rudy: Natuurlijk. Al heb ik er altijd over gewaakt dat
de nieuwe muzikanten uit Lede kwamen. Kwestie van

de mentaliteit en de uitstraling van de groep intact te
houden. In Lede is er trouwens altijd al muzikaal talent
geweest.
Stampen & Dagen is moeilijk in een vakje te duwen,
maar als het dan toch moet, hoe kan je jullie muziek
het beste beschrijven?
Rudy: Ik plak daar liever geen etiket op. Op
Boterhammen in het park werden we aangekondigd als
de groep die ‘boogie-folk’ brengt. Dat vond ik wel een
goeie omschrijving.
Dit jubileumjaar ging van start met een optreden in De
Volkskring, en later een REWIND-concert in de kantine
van KVC Jong Lede. Als kers op de taart is er het
grote volksbal op de Markt. Wat mogen de mensen
verwachten?
Rudy: We gaan een volksbal spelen. Ik herinner mij de
balgroepen die in de jaren zeventig zo’n goeie drie uur
op het podium stonden en veel ambiance brachten, dat
willen wij ook doen. Maar alle nummers brengen, zal niet
gaan. Het zijn er ondertussen 156, maar we gaan wel voor
een set van drie uur! Iedereen mag meezingen en dansen.
Je mag natuurlijk ook gewoon komen luisteren en een
pintje drinken. Maar dat er ambiance zal zijn, dat is zeker!
Nu nog duimen dat ook de zon van de partij is.
Hoe hebben jullie dit volksbal voorbereid?
Rudy: Voorbereiden is niet echt de stijl van Stampen
& Dagen. We weten wel al welke nummers we gaan
spelen, dat is al heel wat (lacht). Even serieus. Het is een
organisatie van de cultuurdienst, dus we zijn gerust in een
goed verloop van de avond (knipoogt).

Tickets kan je kopen bij de cultuurdienst aan
5 euro. Op de avond zelf betaal je 7 euro.
Het volksbal begint om 20 uur.

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

Happy weekend
elke vrijdag 
Pils, cola, spa , vittel aan 1 euro tijdens de
happyweekenduren.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
Schatten van Vlieg
nog tot eind augustus
Zie pagina 15.
Fietstocht: Dwars door Lede
zaterdag 15 augustus
Zie pagina 12.
Zomerfietsen
dinsdag 18 en 25 augustus,
telkens om om 19 uur 
Ongeveer 25 km (met een korte stop
onderweg) langs rustige wegen en aan een
gezapig tempo. Bij slecht weer gaat de
fietstocht niet door.
Gezinsbond Lede - Davidsfonds Lede i.s.m.
Bloso-verzekeringen
Markt
Info: www.gezinsbondlede.be
Open Atletiekmeeting
donderdag 20 augustus 18.30 tot 22 uur
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304B
Info: www.vlierzelesportief.be
Zomerconcert: The Romantics First
Edition
vrijdag 21 augustus om 21 uur
Zie pagina 16.
Opendeurdag en tentoonstelling in de
bib van Oordegem
vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23
augustus
Zie pagina 14.
Toegang gratis.
Info: www.davidsfondsoordegem.be

Vertelnamiddag
maandag 24 augustus
Zie pagina 14.

Demo kringlooptuinieren
zaterdag 29 augustus 
van 9.30 tot 11.30 uur

Tuin- en keukenafval verwerken in je tuin
is niet moeilijk. Onze kringloopkrachten
tonen je de kneepjes van het vak!
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat

Volksbal:
40 jaar Stampen & Dagen
zaterdag 29 augustus van 20 tot 23 uur
Humor en muzikaal topniveau van eigen
bodem. Zie ook pagina 17.

Eetfestijn
zaterdag 29 augustus van 19 tot 21 uur
Varken aan het spit à volonté. Aperitief
en dessert inbegrepen. Het varken
wordt gegaard op beukenhout en wordt
aangevuld met verse groentjes en patatjes.
15 euro, kinderen: 10 euro.
Goshindo Gakko Oordegem
Levet Scone, Zwaanstraat achter nr. 2
Info: 09 369 88 96 of 0475 78 61 74,
goshindo.gakko@telenet.be,
www.goshindo-oordegem.net.tf

Opendeurdag Dance Fever 
zondag 30 augustus van 13 tot 18.30 uur
Met dansworkshops voor verschillende
leeftijden (vanaf 4 jaar) o.l.v. Dance
Feverleraren. Er is ook een dansspektakel,
je kan een drankje nuttigen aan de bar en
kennismaken met onze medewerkers en
leraren.
1,5 euro
Dance Fever
De Bron
Info: www.dancefeverlede.be

Bezoek Fauconniersmolen Oordegem
zondag 30 augustus van 14 tot 18 uur
zondag 13 september van 10 tot 18 uur
zondag 27 september van 14 tot 18 uur
Werkende historische windmolen. De
molen is eigendom van de Provincie OostVlaanderen. De vrijwillige molenaars zijn
Guido De Corte en Jan Bauwens.
Grote Steenweg 27
Info: mola@oost-vlaanderen.be

Fietstocht: Ledenaars
met een verhaal
zondag 30 augustus van 14 tot 18 uur
We bezoeken een touwtrekkerij (Lieven
Goeman, Blikstraat 34) en het landbouwmuseum van Achiel Annaert (Speckaert
straat 48). Bij slecht weer verplaatsen we
ons met de auto. Graag inschrijven via
info@davidsfondslede.be. Deelnemers die
de verplaatsing met de wagen wensen uit
te voeren, zijn eveneens welkom.
2 euro (inclusief versnapering).
Davidsfonds Lede
Vertrek: Markt.
Info: www.davidsfondslede.be

Koffietafel en belotten
woensdag 2 september om 14 uur
Gezellig samenzijn met koffie, gebak en
mogelijkheid tot belotten.
Okra-trefpunt 55+ Impe
Sint-Denijszaal, Impedorp 57A
Info: 053 80 22 21

Workshops en vormingssessies in
aquarel
donderdag 3 en 17 september, 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

Benefiet voor psychiatrisch centrum
Caraes Butare, Rwanda
zaterdag 5 september om 14 uur
Het Psychiatrisch Centrum uit Lede is
partner van Caraes in Butare. Met: open
cafetaria, verkoop Afrikaanse souvenirs,
tentoonstelling, minivoetbaltoernooi (14
uur), poppentheater (16 uur), cavabar &
hapjes (17 uur), live-optreden, 18 uur:
spreker R. De Bruyne over geestelijke
gezondheidszorg in Rwanda, vanaf 18
uur: kip/ribfestijn of vegetarische burger
met frietjes, groenten en saus. Vooraf
inschrijven voor het voetbaltoernooi,
gastspreker en maaltijd.
Toegang gratis.
Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods,
Reymeersstraat 13a
Info: 053 76 21 21, rik.de.coninck@fracarita.
org, www.caraes-butare.be, www.pclede.be

Een siertuin zonder gif
zaterdag 5 september van 14 tot 17 uur
Een lesgever van Velt leert je zonder giftige
bestrijdingsmiddelen ongewenste planten
en dieren uit je tuin houden.
Toegang gratis.
Volkstuin Lede
De Bron
Info: norbert.nijs@skynet.be

Dag van de Vrije Tijd
zondag 6 september van 14 tot 18 uur
Zie pagina 13. Met o.a. ook stand van
de gezinsbond (kinderen: maken van
juweeltjes met paperclips, glittertattoo ...)
Info: www.gezinsbondlede.be en
Davidsfonds Lede.

Filmnamiddag voor de jeugd
woensdag 9 september om 14.30 uur
Toegang gratis.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Lede
Agenda
Demoles koken: Van aardappelschil
tot wortelloof
donderdag 10 september van 19 tot 22
uur
Door Vera Criel.
3 euro
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

Move@50

zien. Wil je graag starten, spreek met
onze trainers/trainsters of iemand van het
bestuur.
Dynaco Lede
Sportcomplex De Ommegang
Info: www.vclede.be

Rondleiding en maaldemo Fauconniersmolen
zondag 13 september van 10 tot 18 uur
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Kinderen en jeugd lopen 200 - 800 m. Een
medaille én prijs voor iedere deelnemer!
De eerste start is om 14 uur. Inschrijven
via www.ouderraadvlslede.be of ter
plaatse vanaf 13 uur. Met kinderanimatie,
springkasteel, schminken, massage, BBQworst en frieten.
Ouderraad VLS Lede
Terreinen Dirk Rasschaert, Hofsmeer 23

Demo kringlooptuinieren

Recupel on tour

vrijdag 25 september
van 17 tot 19 uur 
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat

zaterdag 12 september van 8 tot 15 uur
Zie pagina 9.

Uitstap Antwerpen

vrijdag 11 september
Zie pagina 13.

zaterdag 26 september

Ontmoetingsmoment
zaterdag 12 september 
Maandelijks komen we samen bij een koffie
en een koekje om wat bij te babbelen.
Welzijnsschakel Lede
 Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

400 jaar Grote Kapel Lede
zaterdag 12 en zondag 13 september om
14.30 uur
Tijdens het openmonumentenweekend
vieren we de 400 ste verjaardag van
de Grote Kapel en planten we een
Vredesboom. Aanvang activiteiten: 14.30
uur. Optreden van jeugdtheater Prikkel.
Doorlopend: tentoonstelling, gekke
kapsels, volksspelen,weggeefmarkt,
vuurshow ....
Grote Kapel, Grote Kapellelaan
Info: 0498 06 02 99

Tweedehandsbeurs voor 
babymateriaal, speelgoed en baby-,
kinder- en tienerkleding
zondag 13 september van 13.30 tot
16.30 uur
Er is opnieuw een doneerhoekje om
Leedse gezinnen die een kindje verwachten
of al mama en papa zijn en niet de
middelen hebben om alle spulletjes te
kopen die je nodig hebt voor een kleine
spruit, te helpen. Meer informatie via
gezinsbond.impe.papegem@gmail.com.
Toegang gratis.
Gezinsbond Impe-Papegem
Parochiaal Centrum, Impedorp 57
Info: www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem

Open Monumentendag
zondag 13 september
Zie pagina 15.

Open clubdag volleybal
zondag 13 september van 13 tot 22 uur
Kom langs om onze ploegen in actie te

N.a.v. Open Monumentendag. Ook bezoek
mogelijk aan Roomanmolen (Sint-Pauwels),
Meuleken ‘t Dal (Zingem) en watermolen
de Zwalmmolen (Munkzwalm). Toeristische
molenkaart van Toerisme Vlaamse
Ardennen met alle molens uit de streek
gratis verkrijgbaar o.a. via Mola of in de
molens.
gratis
Provincie Oost-Vlaanderen
Fauconniersmolen, Grote Steenweg
Info: 09 342 42 40, mola@oost-vlaanderen.
be, www.oost-vlaanderen.be/mola, www.
molenforumvlaanderen.be

IPadcursus voor senioren
dinsdag 15, donderdag 17 en dinsdag 22
september
Zie pagina 14.

Theatertour Inteam - Radio Guga
woensdag 16 september
van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 16.
Cultuurdienst

Theater: Geluk op grootmoeders
wijze
vrijdag 18 september
Zie pagina 16.

Beanie haken
vrijdag 18 september, vrijdag 25
september van 19 tot 22 uur
Een eenvoudige muts haken, ook voor
beginners.
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

Scholenveldloop
zondag 20 september om 13 uur

Met bezoek aan het MAS, middagmaal en
een geleide wandeling.
55 euro voor leden en partner, 60 euro
voor niet-leden.
JH Leeuwerik
Info: 0475 93 87 68

Open Pétanquekampioenschap
zaterdag 26 september van 14 tot 18 uur
Inschrijvingen vanaf 13 uur, start: 14 uur.
Individueel klassement 3 tegen 3 bij loting
(meli-melo), 100 euro vooruit + inleg
deelname 2,5 euro.
‘t Kantientje, Nachtegaallaan 10

Kids Athletics
zondag 27 september van 14 tot 17 uur
Jonge atleetjes krijgen door gerichte
spelletjes de beginselen van atletiek mee.
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304B
Info: www.vlierzelesportief.be

Kermisconcert
maandag 28 september van 20 tot 21
uur
Gemeentebestuur
Op de kiosk in het park achter het cultureel
centrum.
Info: www.harmonielede.be

Workshop: snoeptaart maken
woensdag 30 september van 14 tot
16.30 uur
Vanaf 2de leerjaar. Inschrijven via
chris.vandermeersch@telenet.be of op
053 80 19 21 (vanaf 19 uur) vóór 24
september. De plaatsen zijn beperkt.
Bedrag overschrijven op
BE18 7805 7291 6365 (Gezinsbond
Impe-Papegem) met vermelding van naam
en aantal kinderen. Breng een schort mee.
Leden: 8 euro, niet-leden: 10 euro (incl.
materiaal + drankje).
Gezinsbond Impe-Papegem
Parochiaal Centrum, Impedorp 57
Info: www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem

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

