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Wegenwerken

Overlijdens januari
Robert Phlips

† 1 januari

Maurice De Kerpel

† 2 januari

Yvonne Beelaert

† 6 januari

Marcel Paridaens

† 6 januari

Hugette Dobbenie

† 10 januari

Lucien Brantegem

† 11 januari

Julien De Neve

† 12 januari

Julien Lammens

† 13 januari

Denise Lenaert

† 17 januari

Joseph Van Den Eeckhaudt

† 18 januari

Anna Cornelis

† 22 januari

Bernadette De Sutter

† 25 januari

Alma Troch

† 25 januari

Aanleg ﬁetspaden Poortendriesstraat –
Ronkenburgstraat – Suikerstraat

Paul De Cremer

† 27 januari

Wanneer:

Richard D’Haeseleer

† 27 januari

Jenny Vancoillie

† 27 januari

Seraphin Impens

† 29 januari

Wegenis- en rioleringswerken
Kriephoekstraat (Massemen) – Klinkaard
Wanneer:
• Houwstraat afgesloten van januari tot maart;
• Schoot afgesloten van januari tot mei;
• Klinkaard, gedeelte tussen Speurtstraat en Schoot,
afgesloten van februari tot december.
Omleiding: via Speurtstraat – Dries – Beekstraat –
Grote Steenweg – Massemsesteenweg (Massemen) –
Watermolenstraat (Massemen).

• Ronkenburgsstraat, gedeelte tussen Kromme
Elleboogstraat en Jezuïtenstraat, afgesloten van
februari tot half april;
• kruispunt Poortendriesstraat – Spoorstraat –
de Kerchovelaan afgesloten van februari tot half
maart.
Omleiding: via Jezuïtenstraat – Groenstraat –
Barrevoetsehoek – Stokstraat – parking station.

Een pasfoto voor je
identiteitskaart
Je identiteitskaart is sinds een tijdje tien jaar geldig in
plaats van vijf jaar. Dat zorgt ervoor dat je dus minder snel
moet langskomen voor een vernieuwing.
Omdat je identiteitskaart nu langer geldig is, is het van
groot belang dat je pasfoto recent is. Een foto van je
vorige kaart bijvoorbeeld is vijf jaar oud en dus niet meer
geschikt. Je moet er namelijk rekening mee houden dat
de foto op je identiteitskaart anders al 15 jaar oud is bij
het einde van de geldigheid ervan.

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 / Markt 1 / 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 13 april. Heb je
geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Maart: internationale maand
van dikkedarmkanker
In het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker
worden alle 56- t.e.m. 74-jarigen in Vlaanderen
uitgenodigd om een staal van de stoelgang op te sturen
om deze kanker en voorlopers ervan (poliepen) tijdig
op te sporen. Dit nog voor er klachten zijn. Vroegtijdige
opsporing verhoogt immers sterk de kans op genezing.
Wat kan je zelf doen om dikkedarmkanker vroegtijdig
op te sporen?
Doe mee aan dit bevolkingsonderzoek indien je een
uitnodiging ontvangt. In 2016 krijgen alle pare leeftijden
van 56 t.e.m. 74 jaar (56-, 58-, 60-, 62-, 64-, 66-, 68-,
70-, 72- en 74-jarigen) met de post een gratis afnameset
om thuis een staal van de stoelgang te nemen en op
te sturen naar het labo. Daar wordt de hoeveelheid
bloed in de stoelgang gemeten. Binnen de twee weken
ontvangt de deelnemer en zijn/haar (huis)arts het
resultaat.

Wanneer er te veel bloed aanwezig is, is het aangeraden
een kijkonderzoek (coloscopie) te laten uitvoeren. Als
alles in orde is, ontvangt de deelnemer na twee jaar
opnieuw een uitnodiging en een afnameset.
Vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie,
neem contact op met je huisarts.
Vragen over het bevolkingsonderzoek?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be, mail naar
kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het
Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen
9 en 12 uur en 13 en 16 uur.
Bekijk ook het animatiefilmpje over het
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker via
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/
bevolkingsonderzoek.

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2015
Ontslag OCMW-raadslid
Kennisname van het ontslag van Trees Debusschere.
Aanstellen SOLvA als bouwheer voor het politiekantoor
zone Erpe-Mere/Lede
Wijziging in de overwegingen van het besluit van de
gemeenteraad d.d. 17 december 2015.
Filiaal gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord in
Wichelen
Goedkeuring van de aanvraag tot oprichting van een filiaal
van de academie in Wichelen en goedkeuring van de
filiaalovereenkomst.

Aankoop tweedehandse hoogtewerker voor de
sportdienst
Vaststelling van het bestek en wijze van gunning. De
geraamde kostprijs bedraagt 12.500 euro (inclusief btw). De
opdracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Vernieuwing stookolie-installatie in de kantine van
Oordegem
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde
kostprijs bedraagt 11.495 euro (inclusief btw). De opdracht
zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
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Sporenonderzoek
na een inbraak
Sportgala
Op vrijdag 19 februari organiseerde de
sportdienst in samenwerking met de sportraad het
Sportgala in GC De Volkskring. De laureaten en
de kampioenen van het voorbije sportjaar werden
gehuldigd.
De winnaars
• Sportlaureaat: An Vannieuwenhuyse (bobslee)
• Jeugdlaureaat: Febe Triest (atletiek)
• G-sporter van het jaar: Ruben Persoons
(atletiek)
• Verdienstelijke Ledenaar: Patrick Van
Caelenberghe (atletiek)
• Trofee voor sportverdienste: Lucien Van Impe
(wielrennen)

Algemene
vergadering
sportraad
De sportraad organiseert op maandag 21 maart
om 19.30 uur een algemene vergadering in De
Bron. Volgende punten staan op de agenda:
• toetreding nieuwe leden;
• uitsluiting en ontslag leden;
• activiteitenverslag, financieel verslag en
adviezen 2015;
• programma en begroting 2016;
• varia en rondvraag.
Na de vergadering is er een receptie.

Wie in het verleden al slachtoffer is geweest van
een woninginbraak, kreeg naast de vaststellende
interventieploeg van de politie soms ook mensen
van het ‘labo’ over de vloer. Het Laboratorium voor
Technische en Wetenschappelijke Politie van de federale
politie is gespecialiseerd in het opsporen en opnemen
van vingerafdrukken, DNA-sporen, schoenafdrukken,
bloedsporen …
Vingerafdrukken die worden gevonden, worden
vergeleken met de opgeslagen vingerafdrukken uit de
nationale databank, afkomstig van:
• daders van een misdrijf waarbij is voorgeschreven dat er
vingerafdrukken moeten worden genomen;
• personen die worden opgesloten in een gevangenis.
De vingerafdrukken van daders/verdachten worden door
de politie op een professionele, kwaliteitsvolle en snelle
manier genomen via een elektronische lifescan. Niet
alleen de vingertoppen, maar ook de handpalmen worden
gescand en onmiddellijk doorgestuurd naar de Nationale
Gegevensbank om ze op te slaan en om ze direct te
vergelijken met al opgeslagen vingerafdrukken.
Soms worden er vingerafdrukken van jou, als slachtoffer,
genomen om ze te vergelijken met de gevonden
vingersporen en er zo voor te zorgen dat ze niet worden
opgeslagen in de Nationale Databank. Het is dus van
belang om bij de vaststelling van een inbraak alles zoveel
mogelijk onaangeroerd te laten en onmiddellijk de politie
te contacteren via het gratis noodnummer 101.
Ook bloedsporen kuis je best niet op vooraleer de politie
is langsgeweest. Het gebeurt soms dat de dader van een
inbraak zich heeft verwond bij het stukslaan van een ruit en
bloedspatten achterlaat. Deze bloedsporen kunnen nuttig
zijn bij een DNA-onderzoek.
Onder het motto Voorkomen is beter dan genezen kan je
gratis een beroep doen op een van onze diefstalpreventieadviseurs. Zij komen bij je thuis langs en geven nuttige
preventietips.
Wil je meer info, contacteer dan de
politie op 053 60 64 64 of via
info@erpemerelede.be. Je kan ons ook
volgen via Facebook (PZErpeMereLede)
of via Twitter (@pz5441).
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Herinrichting
begraafplaats Lede
Niet zomaar ...
Net als vele andere gemeenten kampt Lede met problemen
omtrent het onderhoud en beheer van de gemeentelijke
begraafplaatsen. Door het verbod op pesticiden wordt het
onderhoud steeds arbeidsintensiever. Ook de administratieve
opvolging wordt steeds complexer. Digitalisering van de
graven bracht onnauwkeurigheden en onjuistheden aan het
licht.
Een inhaalbeweging: moeilijk maar noodzakelijk
Bij een gedeelte van de graven met een verlopen concessie
en de graven waarvan de grafrust is verstreken, werden
al aanplakbrieven aangebracht. Ook in het columbarium
zijn er nissen met verlopen grafrust en gebeurde er een
aanplakking. Iedereen heeft de mogelijkheid gekregen om
een grafconcessie te verlengen. Dit voorjaar worden alle
graftekens van de verlopen en niet-verlengde concessies
verwijderd.
Samen naar een betere invulling
Aanpassingen aan een begraafplaats zijn moeilijk. Dit is
een emotionele aangelegenheid waarbij nabestaanden zich
gekwetst kunnen voelen. Ook voor het gemeentebestuur is
dit een zware opdracht. De uitvoering moet doordacht en
gefaseerd gebeuren.
De verschillende paadjes op de begraafplaats in Lede
zijn aan vernieuwing toe. Met de aanleg van nieuwe
groenvoorzieningen wordt er gestreefd naar sereniteit en rust.
Tussen en rond de grafzerken wordt er geopteerd voor
een uniform materiaal, dit om het onderhoud beheersbaar
te houden. In de zone achter de graven worden er
bodembedekkers aangeplant. De bestaande verharding
(schors, steenslag …) wordt verwijderd.
De voorziene ingrepen zullen gespreid worden over enkele
jaren en bijdragen aan een groene, onderhoudsvriendelijke en
duurzame begraafplaats.
Voor meer info kan je terecht bij de technische dienst.

Bericht van watermaatschappij FARYS-TMVW

Oproep tot doorgeven van gsm-nummer en e-mailadres
We willen je nog beter informeren bij hinder ten gevolge van een defect of werken aan het drinkwaternet. Dit gaat
natuurlijk het snelst via sms of e-mail. Je kan ons jouw gegevens bezorgen via www.farys.be/verwittigmij.
Bij ongeplande hinder krijg je dan voortaan een sms of e-mail wanneer de drinkwateronderbreking langer zal aanhouden
dan twee uur. Bij geplande werken met drinkwateronderbreking krijg je minstens drie werkdagen voor aanvang van de
werken een sms of e-mailbericht.
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Volkstuintjes ook in Lede?
Volkstuinieren zit in de lift! Een volkstuin
of volkstuinpark is een omgeving waar je
niet enkel kan tuinieren, maar waar ook
de sociale contacten centraal staan. Een
volkstuin ligt niet aan een woning en de
gemeente kan eigenaar zijn.
In die optiek peilt het gemeentebestuur
bij haar inwoners naar de interesse voor
deze tuintjes.

Het gemeentebestuur heeft twee
percelen grond waar volkstuintjes
kunnen aangelegd worden.
De eerste locatie bevindt zich naast de
Grote Kapel aan de Grotekapellelaan.
Hier kunnen vijf tuintjes worden
afgebakend waar geïnteresseerden een
eigen tuin van kunnen maken.

Verder voorziet de gemeente, in
samenwerking met het OCMW, een
plaats aan de zuidzijde van het park van
Mesen, vlak aan het woonzorgcentrum
Markizaat. Hier kunnen ook vijf
volkstuintjes worden gemaakt.
De huurprijs voor een jaar tuinplezier is
25 euro.
Ben je geïnteresseerd om een van
deze tuintjes te huren, vul dan volgend
inschrijvingsformulier in en bezorg het
aan de milieudienst voor 8 april. Je kan
het formulier ook inscannen en mailen
naar milieu@lede.be.
De volgorde van inschrijving telt later
ook voor de toewijzing.

Volkstuintjes Lede: interesse
Ja, ik ben geïnteresseerd in een van de tuinakkers van Lede.
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (bij voorkeur gsm):
E-mailadres:
Interesse in tuintje:

Aan Grote Kapel

			Aan WZC Markizaat
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Wees slimmer dan de vos!
Hou je kippenren vos- en martervrij
Vossen en marterachtigen komen steeds vaker voor in onze
streek. Ze zien er mooi uit en leveren nuttig werk door
muizen en ratten te vangen, maar kunnen niet bij iedereen
op sympathie rekenen. Ze hebben het immers vaak gemunt
op konijnen en pluimvee. Vossen doden alle aanwezige
prooien in het hoenderhok en laten, na hun smakelijke
maaltijd, het gros onaangeroerd achter. Marterachtigen
durven op hun beurt ook hun tanden te zetten in
isolatiemateriaal en autokabels. Intensieve bejaging
biedt geen oplossing, want wanneer de sterfte binnen de
vossenpopulatie toeneemt, neemt automatisch ook de
voortplanting toe. Er worden meer jongen geboren en die
nemen het territorium van de dode vos gewoon opnieuw in.
Gelukkig kan je zelf maatregelen treffen!
Zorg ervoor dat vossen en marterachtigen niet tot bij de
kippen, eenden of konijnen geraken, vooral ’s nachts!
Meestal volstaat het om voor een degelijk nachthok te
zorgen dat ’s nachts, al dan niet automatisch, afgesloten
wordt. Wil je dat je kleinvee geen enkel risico loopt?
Zorg dan voor een vos- en marterveilige omheining:

1. Span een stevig ijzeren gaas (maasgrootte maximum
3 X 3 cm) aan de buitenkant van de palen.

2. Maak je omheining minimum 180 cm hoog zodat de
vos er niet overheen kan springen.

3. Plooi de bovenste 40 cm in een hoek van 30° naar
buiten
of
voorzie twee schrikdraden aan de buitenzijde:
onderaan op 20 cm hoogte en bovenaan op 160 cm
of
overspan de volledige ren met een stevig net of, nog
beter, met hetzelfde gaas als de omheining.

4. Leg aan de buitenkant van de ren een rij zware tegels
van minimum 40 cm breed zodat de vos niet onder de
draad kan graven
of
graaf het gaas 50 cm diep in een hoek van 45° naar
buiten of recht in de grond.
Bron: Vogelbescherming Vlaanderen vzw

Omruiling kleine huisvuilzakken
Uit een kwaliteitsonderzoek van Test-Aankoop in januari kwamen problemen met de gele
ILvA-huisvuilzakken van 45 liter (klein formaat) aan het licht. ILvA nam onmiddellijk de kleine
huisvuilzakken uit de winkelrekken. Sinds eind februari kan je nieuwe, stevigere zakken van 30
liter kopen aan 10 euro voor een rol van tien zakken.
Wie nog oude zakken heeft en die wil blijven gebruiken, kan dat zonder probleem. Wie de zakken
liever omruilt, kan hiervoor tot en met donderdag 31 maart terecht bij de dienst milieu en
landbouw in het gemeentehuis. Per zak krijg je 1,20 euro terugbetaald. Vanaf vrijdag 1 april kan
je voor het inleveren van de zakken enkel nog terecht in de kantoren van ILvA in Erembodegem.
Ook de grote ILvA-huisvuilzakken van 60 liter werden getest door een erkend laboratorium.
Bij deze zakken werden geen problemen vastgesteld.
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Word kringloopkracht!
In Lede is een enthousiast team van kringloopkrachten actief. Het zijn
gemotiveerde vrijwilligers die graag hun kennis over kringlooptechnieken
in de keuken en tuin met anderen delen. Zij geven het goede voorbeeld in
de kringlooptuin in het park, beantwoorden kringloopvragen van bezoekers
en schoolkinderen, organiseren workshops en infoavonden, bemannen
infostandjes, helpen mee aan de tweejaarlijkse kippenactie …
Heb je groene vingers? Is thuiscomposteren jouw tweede natuur? Of ben je
een echte keukenprins(es) en tover je elk keukenrestje om tot een topgerecht?
Kom je graag in contact met andere tuinliefhebbers? Sluit je aan bij ons team!
Je kan onmiddellijk meedraaien met onze ervaren kringloopkrachten. Naast
deze praktijkervaring kan je ook gratis opleidingen volgen. Vlaco organiseert,
in samenwerking met ILvA, regelmatig infosessies in onze regio rond de
verschillende thema’s van de biologische kringloop: thuiscomposteren, kippen
houden, grasbeheer, snoeihoutbeheer, voedselverlies ... Je kiest naargelang
jouw interesses!

Voel je het kriebelen? Laat het
ons weten! Bel naar de dienst
milieu en landbouw of mail naar
kringloopkracht@lede.be.

Projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijks geeft de gemeente een toelage voor een project in het kader van
ontwikkelingssamenwerking.
Aanvraag
De ingediende projecten moeten leiden tot een verbetering van de situatie
van de armste bevolkingsgroepen in niet-Europese ontwikkelingslanden.
De voorkeur gaat uit naar projecten, al dan niet gespreid over verschillende
jaren, waar de nadruk ligt op werkgelegenheid, zelfwerkzaamheid,
gezondheidszorg, landbouw, scholing en vorming van bepaalde
doelgroepen. Het reglement en het aanvraagformulier vind je terug op
www.lede.be (diensten – cultuur – ontwikkelingssamenwerking). Deze
formulieren kan je ook afhalen bij de cultuurdienst Je moet je aanvraag
indienen voor donderdag 30 juni.
Verslag van een gekozen project: Hoop voor Senegal
Vorig jaar ondersteunde de gemeente Lede de vzw Hoop voor Senegal.
Deze vzw werd in 2014 opgericht door Annemie Quintijn, Thierno Dialoo,
Fran en Johan Bombeke en streeft naar kwaliteitsvol onderwijs en betere
gezondheidszorgen in het dorp Aere Lao (Noord-Senegal).
Er werd ondertussen al heel wat verricht. In augustus 2015 werd de eerste
container richting Senegal verscheept. De polikliniek werd al gedeeltelijk
gerenoveerd en voorzien van nieuwe ziekenhuisbedden, een bevallingstafel,
nieuw sanitair, medisch materiaal en medicatie. Scholen werden voorzien
van didactische materialen en er werd onlangs een naaiatelier opgericht
voor vrouwen. In samenwerking met Seeds for Food werden tal van zaden
gedoneerd die ondertussen al gezaaid en geoogst werden.
De volgende doelstelling is de plaatsing van een waterput in een ruraal
gebied dat tot heden nog geen toegang heeft tot drinkbaar water.
Meer info op www.hoopvoorsenegal.tk en de Facebookpagina Hoop voor
Senegal.
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Jobstudenten OCMW gezocht
Zoek je een vakantiejob waarbij je je kan inzetten
voor ouderen? Wil je samen met anderen zorgen voor
een aangename woon- en leefomgeving voor onze
drieënnegentig residenten? Ben je minimum 18 jaar?
Stel je dan kandidaat voor een vakantiejob in het
woonzorgcentrum Markizaat!
Voor juli en augustus zoeken wij volgende profielen:
• Zorgkundigen (juli en augustus) – vereist: studies
Verpleeg- of zorgkunde.
• Logistiek assistenten (juli en augustus) – geen specifieke
diplomavereisten, enige affiniteit met ouderenzorg is
aangewezen.
• Kinesitherapeut (augustus) – vereist: Master in de
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Interesse? Stuur je motivatiebrief en een kopie van het
vereiste diploma voor 15 april 2016 naar
personeel@ocmw.lede.be of per post naar de voorzitter
van het OCMW, Annelies De Meersman, Kasteeldreef 50,
9340 Lede.
Wat je zeker moet vermelden: naam, adres, telefoon
nummer, geboortedatum, rijksregisternummer, een korte
motivatie en welke maand je voorkeur geniet.
Bij je sollicitatie voeg je ook een attest waarop staat hoeveel dagen je nog kan werken als jobstudent. Dit attest kan
je aanvragen op www.mysocialsecurity.be/student.
Bijkomende informatie over de functies en de
gedetailleerde aanwervingsvoorwaarden vind je op
www.ocmw.lede.be. Je kan ook contact opnemen op
053 60 62 98 of via personeel@ocmw.lede.be.

Vorming verhelpt schuldenlast bij jongeren
Vijf maatschappelijk werkers van
het OCMW gingen samen met
Budgetinzicht (BIZ) Oost-Vlaanderen
langs bij de laatstejaarsstudenten
van het Stella-Matutinacollege. Met
gebundelde krachten boden zij een
vorming aan over schuldenlast. Deze
vorming werd aangevuld met een
praktijkgetuigenis georganiseerd door
Welzijnsschakels Lede.
Zowel het OCMW, BIZ als
Welzijnsschakels hebben een
jarenlange expertise in het werken

met mensen met financiële
problemen. Naast individuele
hulpverlening hechten zij, samen
met de school, veel belang aan
preventie bij jongeren. Jongeren zijn
immers heel vatbaar voor reclame,
met impulsieve aankopen tot gevolg.
Dikwijls gaan ze, onder druk van
de consumptiemaatschappij, over
tot grote aankopen terwijl ze daar
meestal geen budget voor hebben.
De doelstelling van de vorming
bestond er dan ook in om jongeren
de nodige vaardigheden en knowhow

aan te reiken over omgaan met geld.
Aan de hand van praktijkgerichte
oefeningen werd aan de leerlingen
een realistisch beeld bijgebracht
van de inkomsten en uitgaven in
verschillende leefsituaties. Er werd
hen aangeleerd welk budgettype ze
zijn en hoe een reëel budgetplan op
te maken. Bovendien maakten de
jongeren op deze manier ook kennis
met de hulpverlening en verschillende
hulpverleningsvormen (OCMW, BIZ,
Welzijnsschakels) die in Lede worden
aangeboden.
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Villa Letha als decor voor nieuwe
ﬁctiereeks VTM
Tijdens de krokusvakantie werd het oude woonzorgcentrum
Villa Letha gebruikt als decor voor een nieuwe thrillerserie
van productiehuis Menuet (Daens, Code 37, De Helaasheid
der Dingen) en VTM. De precieze uitzendperiode van de
serie wordt later bekend gemaakt.
De geboden (werktitel) vertelt het verhaal van de uitgebluste
politieman Peter (Dirk Van Dijck) en zijn gedreven partner
Vicky (Marie Vinck) in hun moeizame jacht op een mysterieuze
seriedader. Deze zelfverklaarde Mozes probeert de
maatschappij wakker te schudden door terug te grijpen
naar De Tien Geboden en overtreders meedogenloos te
straffen. Met zijn gruwelijke acties bestraft hij zondaars die

lang vergeten waarden en normen overtreden. Deze missen
hun effect niet, want ondanks zijn wreedheid wordt hij steeds
populairder bij het grote publiek. Tot hij gepakt wordt, of
toch niet? Want niets is nog wat het lijkt …
Er werd gedurende vijf dagen, zowel overdag als ’s nachts,
intensief gefilmd in Villa Letha. Enkele ruimten, waaronder
de kapel, een kamer en een bureauruimte, werden door de
filmploeg opgefrist en als set ingericht. Daarnaast werden er
ook buiten een aantal scènes opgenomen. Voor de evacuatie
bijvoorbeeld werd beroep gedaan op heel wat figuranten.
Onder de figuranten bevonden zich enkele Ledenaars en
personeelsleden van het OCMW- en gemeentebestuur.

11

Uitslag
64ste carnavalstoet
Groep

Categorie

Behaalde
plaats

LKV Just Niet

A

1

LKV Goedemor

A

2

LKV De Kontenbonkers

A

3

LKV D’Engelen

B

1

LKV Special

B

2

LKV De Plekkers

B

3

LKV Oetsjewaaa

B

4

LKV Kweet’nt nog nie

B

5

LKV Veur de Leut

B

6

LKV De Slekketisjen

C

1

LKV Grat Af

C

2

LKV De Maloten

C

3
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in Lede
De stad zonder kleur
Voorstelling
Op zaterdag 16 april om 15 uur brengen de
jongsten van de academie van Lede en Erpe-Mere
De stad zonder kleur. In deze voorstelling hoor
je de initiatieklassen, de samenzangklassen van
het eerste en tweede jaar en het JOTA-orkest
(jongtalentenorkest) aan het werk. Ook de jongste
woordleerlingen zijn van de partij.
De voorstelling gaat door in De Bron en is in
samenwerking met de bibliotheek in het kader van de
Jeugdboekenweek. De toegang is gratis.

Workshop
wilgenhut
bouwen
Wat doe jij met je snoeihout? Breng je het naar
het containerpark?
Wist je dat je jouw snoeiafval op verschillende
manieren kan verwerken in je tuin? De
mogelijkheden zijn eindeloos: houtsnippers als
mulchlaag tussen struiken of als tuinpad, een
snipper- of vlechtwand om je composthoek af
te schermen, een wilgenhut of -tunnel voor de
kinderen …
Doe inspiratie op tijdens een van onze
demo’s in de kringlooptuin in het park tussen
de Vijver- en Kerkevijverstraat of steek op
zaterdag 26 maart zelf de handen uit de
mouwen! Bouw tussen 9.30 en 12 uur samen
met de kringloopkrachten mee aan onze
wilgenhut.
Deze workshop is gratis, maar je moet vooraf
wel inschrijven. Geef je contactgegevens door
aan de dienst milieu en landbouw voor vrijdag
25 maart om 12 uur, via milieu@lede.be of op
053 60 68 25.

© 2015, Clavis Uitgeverij Hasselt-Amsterdam-New York,
illustratie van Anne Schneider uit De stad zonder kleur
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Studenten
lezen voor
in de bib Lede
Tijdens de Jeugdboekenweek verwennen
studenten Lager onderwijs kinderen van 4
tot 9 jaar met mooie verhalen. Je kan nog
een keer komen luisteren op zaterdag
19 maart. We richten van 11.00 tot 11.30
uur een hoekje van de bibliotheek knus in
voor luisterkampioenen.
Deze activiteit is een samenwerking met
Odisee Hogeschool Aalst en BibArt.

Leeskring Leorim
Parijs, ten tijde van de Franse Revolutie. De jonge Catho
groeit op in een vondelingentehuis en merkt nauwelijks iets
van de opstand. Tot nieuwkomer zuster Berthe, de enige die
om haar geeft, haar in het geheim leert lezen en schrijven.
Maar de twee verliezen elkaar uit het oog. Elk van hen is
ervan overtuigd dat de ander haar verraden heeft ...
Op donderdag 24 maart om 20 uur
komt leeskring Leorim samen in de bib
om de roman Feest van het Begin van
Joke Van Leeuwen te bespreken.
Wie interesse heeft, kan aan de balie van
de bibliotheek het leeskringboek ontlenen. Je kan gerust ook komen luisteren
zonder het boek gelezen te hebben.
De leeskring, in samenwerking met BibArt
en Davidsfonds Lede en Oordegem,
wordt begeleid door vzw Leesweb.
Kan je er deze keer niet bij zijn? De leeskring komt nog
samen op donderdag 26 mei om het boek Dierbaar van
Linn Ullmann te bespreken.

Bibliotheekfeest!
Sinds december zit de bib in een nieuw
jasje en dat moet gevierd worden! Daarom nodigen we iedereen uit op vrijdag
8 april voor een bibliotheekfeest. Nieuwe
en oude gebruikers zijn welkom voor een
(hernieuwde) kennismaking met de bib en
een aangename babbel.
Vanaf 19 uur kan je de vernieuwde
bibliotheek én een nieuwe aanwinst in
onze collectie ontdekken: games. Wat
is er nog veranderd? De verfborstels
werden bovengehaald, we namen de
volwassenenafdeling grondig onder handen en we schakelden over op een zelfuitleendienst. Ook de inkom van De Bron
wordt nog geverfd.
In de bib houden we van feestjes met een
‘boekig’ kantje en kozen daarom als thema Sjakie en de Chocoladefabriek. Roald
Dahl, de auteur van deze klassieker, werd
100 jaar geleden geboren. Dubbel feest!
Benieuwd wat er zoal op het programma staat? Hou zeker de website en
Facebookpagina van de bibliotheek in
de gaten! Daar kan je je ook inschrijven
voor deze feestelijke avond.

Computer voor
senioren
Opfriscursus

Je hebt een computercursus voor beginners gevolgd, maar
het ging allemaal wat snel? Of je hebt thuis een computer,
maar je kan er nog niet heel goed mee werken? Kortom, je
voelt je nog niet zeker en je wil graag nog wat uitleg over
een aantal dingen? Kom dan naar onze computercursus
voor senioren!
De cursus bestaat uit een reeks van drie lessen en zal doorgaan op maandag 11 april, dinsdag 12 april en donderdag 14 april, telkens van 14 tot 17uur in het vergaderlokaal
van de Bron. Een onderwerp waar zeker aandacht wordt
aan besteed, is mappen maken en gebruiken, maar er wordt
ook tijd uitgetrokken voor problemen die jij nog ervaart.
Inschrijven kan vanaf donderdag 24 maart om 9 uur bij de
cultuurdienst. Er zijn 12 plaatsen beschikbaar. Wanneer niet
alle plaatsen worden ingevuld door senioren van 60+, dan
worden de plaatsen opengesteld voor jongere senioren.
De cursus kost 15 euro. De cursus komt in aanmerking voor
senioren met een UiTPAS aan kansentarief.
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Erfgoeddag: opendeurdag en
tentoonstelling
Rituelen door de eeuwen heen in Huize Ronkenburg

Het parkdomein Ronkenburg en
het classicistisch herenhuis uit de
achttiende eeuw waren eerst in
het bezit van rijke families. Vanaf
1948 werd het eigendom van de
Zwartzusters uit Aalst. Zij lieten de
vroegere magazijnen en noodkerk
ombouwen tot de huidige kapel. Ook
het huis werd grondig aangepast met
verblijven voor zusters op rust en
conferentieruimtes. In 2010 verlieten
de zusters de gebouwen. Thaïse
boeddhistische monniken namen
hun intrek en richtten het religieuze
centrum Wat Phra Dhammakaya op.

© Archief Roger Mertens

Op Erfgoeddag openen de
boeddhistische monniken de deuren.
De culturele raad en cultuurdienst

organiseren er een tentoonstelling
waarin drie belangrijke delen van
de geschiedenis van het huis en de
bijhorende rituelen worden belicht:
ten tijde van de rijke adellijke families,
ten tijde van de zusters en nu, ten
tijde van de boeddhisten. Dit laatste
luik van de tentoonstelling wordt
ingericht door de boeddhistische
monniken zelf. Zij openen ook de
meditatiehal, voorheen de kapel,
voor publiek. Er gaan ook twee
meditatiesessies door waaraan het
publiek kan deelnemen, van 10 uur
tot 11.30 uur en van 15 tot 17 uur.
Erfgoeddag gaat door op zondag
24 april en vindt plaats op domein
Ronkenburg, Ronkenburgstraat 25.
De tentoonstelling en het domein zijn
doorlopend te bezoeken van 10 tot
18 uur. Er wordt een fietsenparking
voorzien. De auto kan je parkeren
achter het domein, ter hoogte van
Blikstraat 56.

Paaseierenworp
Jaarlijks zorgt de culturele raad
ervoor dat er in alle deelgemeenten
paaseieren worden uitgedeeld aan de
kinderen. Zij werken hiervoor samen
met de lokale Gezinsbonden. In
Papegem neemt de Chiro deze taak
op zich.
In Lede gaat de paaseierenworp door
op zondag 27 maart. De klokken
strooien honderden paaseieren aan
De Bron en vanuit de toren van het
gemeentehuis. Om 11 uur komen
alle kinderen van de eerste, tweede
en derde kleuterklas samen op de
parking van De Bron (ingang langs
de Kerkevijverstraat) en ontvangen
daar hun gratis paaspakket. Tussen
de honderden paaseieren zit ook een
‘gouden’ ei.
Om 11.30 uur verzamelen alle
kinderen van eerste t.e.m. vierde
leerjaar voor het gemeentehuis.

Ook hier zit tussen de paaseieren een
‘gouden’ ei.
De winnaars van de ‘gouden’ eieren
ontvangen achteraf een smakelijke
hoofdprijs.
Ook in de andere deelgemeenten
kan je terecht voor paaseieren:
In Wanzele worden de kinderen
verwacht op zaterdag 26 maart
om 17 uur in de tuin van de Vrije
Basisschool.
Achteraf is er een gratis
paashappening voor iedereen,
aangeboden door Parochiale Werken
Wanzele.
In Smetlede word je op zondag 27
maart om 10 uur verwacht in de tuin
aan het Veerleheem.
In Oordegem worden de paaseieren
verdeeld op paasmaandag 28 maart

om 10 uur in de tuin van de
buitenschoolse kinderopvang.
In Impe/Papegem worden de
kinderen op zondag 3 april verwacht
om 14 uur op het speelpleintje van
Papegem (Bovenstraat).
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Buitenspeeldag
Touwtje springen, tekenen met stoepkrijt, kampen
bouwen, hinkelen, hoelahoepen, reuze Jenga, Kubb,
vier op een rij, werpspelletjes, verstoppertje spelen,
tikkertje, voetballen, springbal, picknicken … Dit kan
allemaal op woensdag 13 april van 14 tot 17 uur op
het speelplein in Wanzele en/of aan de sporthal in Lede.
Je vindt er heel wat vriendjes om mee te spelen! Neem
gerust een picknick of eigen spelmateriaal mee. Ook wij
zorgen voor heel wat spelletjes.
Draag zeker speelkledij en breng eventueel reservekledij
en een centje voor een ijsje of drankje mee.
Vorig jaar was het weer écht guur, daarom valt de
Buitenspeeldag dit jaar op de eerste woensdag na de
paasvakantie!
De formule blijft dezelfde: het aantal deelnemers is
onbeperkt, er zijn geen inschrijvingen en de deelname
is gratis.

Kinderen kunnen spelen onder de verantwoordelijkheid van hun (groot)ouders. Er is geen toezicht
voorzien, maar mama’s, papa’s, oma’s en opa’s
kunnen terecht op een hopelijk zonnig terrasje.

Vlaanderen
is jeugd

Trommel al je vriendjes op en we zien jullie op 13 april!

Paashaas op de markt
Op dinsdag 29 maart brengt de paashaas een bezoek aan de markt en deelt
gratis paaseitjes uit aan alle kinderen.
Ben je jonger dan 12 jaar, dan kan je een
extra prijs in de wacht slepen als je een
mooie tekening maakt. Je kan deze in de
kist die voor het gemeentehuis zal staan,
deponeren.

Noteer er je naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd op.
Om 11 uur trekt de paashaas in de
raadzaal van het gemeentehuis twintig
winnaars uit de binnengebrachte werkjes.
Wees er zeker bij want je kan enkel je
prijs ontvangen als je aanwezig bent.
Tot dan!
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UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER

25

UiTPAS
PUNTEN

Centrum in balans
Zwangerschapsyoga
Reeks van 8 lessen (inclusief 1 partnerles) op zaterdag van 10 tot
11.15 uur. Start op 9 april.
Tijdens deze lessen leer je beter om te gaan met de uitdagingen en veranderingen die typisch zijn voor de zwangerschapsperiode. Rug, buik en
bekkenbodem krijgen extra aandacht. Je versterkt de centrale houdingsspieren en verminderd zo pijnklachten in je rug en bekken.
UiTPASvoordeel: in ruil voor 10 punten betaal je 100 euro i.p.v.
120 euro.

Yoga met je baby (0 en 1-jarigen)
Reeks van 5 lessen op zondag van 10 tot 10.45 uur. Start op 20 maart.

Sporthorloge
Vanaf donderdag 24 maart om 18
uur kan je voor 25 UiTPASpunten
een sporthorloge ontvangen. Dit
nieuwe omruilvoordeel is tijdelijk beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Kom met je UiTPAS naar de sportdienst (in de sporthal) en vraag naar
de sporthorloge. Zorg dat je er snel
bij bent want op is op!

DIY4KIDS:
workshop voor
handige kids

20

UiTPAS
PUNTEN

Voor je kind is yoga een positieve stimulans in zijn ontwikkeling. Samen
beleef je plezier en leer je tot rust te komen. Je doet samen met je baby
yoga, aangevuld met oefeningen die de ontwikkeling van je baby stimuleren. Je leert op elkaar te reageren en te communiceren op een andere
manier. Er worden lichaams- en ademhalingsoefeningen, spelletjes, massagespelletjes en rijmpjes gedaan.
UiTPASvoordeel: in ruil voor 5 punten betaal je 40 euro i.p.v. 50 euro.

Yoga met je kleuter (4-, 5- en 6-jarigen)
Reeks van 5 lessen op zondag van 10 tot 10.45 uur. Start op 13 maart.
Op deze leeftijd vinden kinderen het heerlijk allerlei lichaamshoudingen
te onderzoeken, met de adem te spelen of hun zintuigen te gebruiken.
Daarom is yoga uitermate geschikt voor hen. Ook leert je kind om zich te
ontspannen. Voor de begeleidende ouder een echt moment van quality
time met je kleuter.
UiTPASvoordeel: in ruil voor 5 punten betaal je 40 euro i.p.v. 50 euro.
Meer info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be
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Wat we maken, is momenteel nog
top secret. Tips vanaf 1 april op
onze website en in JH Leeuwerik.
Inschrijven enkel via het geheime
nummer 0 Dgc Bi cH G2 .
De cursus gaat door in De Bron op
zaterdag 23 april om 15 uur en is
voor kinderen vanaf 8 jaar.
Meer info op 0473 29 38 72 of via
www.gezinsbondlede.be.
Deelname: 10 euro of
20 UiTPASpunten.

5

UiTPAS
PUNTEN

UiTPAS
PUNTEN

Lede
Agenda
Vergadering AA-groep De Leeuwerik

Danscursus: Lindy hop

elke dinsdag van 20 tot 22 uur
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15,
deleeuweriklede@hotmail.com of
0479 99 98 57 (Eddy). Permanentie groep:
0470 26 90 22.

dinsdag 15 maart van 19.30 tot 21.30 uur
Afro-Amerikaanse dans uit jaren twintig en
dertig, gebasseerd op jazzdans, tapdansen
en charleston. Breng gerust je partner mee.
Basisprijs: 3 euro, niet-leden: 5 euro.
KVLV Lede
OC Impe
Info: 0495 49 17 47

Molenbezoek Fauconniersmolen
Oordegem
op afspraak
Kom alles te weten over de fascinerende
geschiedenis van de molen, molentechnieken en vaktermen. Ruik het hout, hoor de
wieken en molenstenen, proef het meel en
laat je betoveren door zijn eeuwenoude
geheimen. We organiseren op aanvraag
maaldemonstraties met een molenaar.
Mola
Provincie Oost-Vlaanderen
Grote Steenweg zn
Info: 09 342 42 40,
mola@oost-vlaanderen.be,
www.oost-vlaanderen.be/molamolens

Cursus Dhammakaya-meditatie:
Bron van kracht, vrede en waar
geluk binnenin jezelf
van donderdag 18 februari tot 30 juni,
van 19.30 tot 21.30 uur
Lessenreeks met theorie en praktijk,
begeleid in het Nederlands door Lp Ruben
Visalo, Boeddhistisch monnik in de
Theravada-traditie. Vooraf inschrijven is
niet verplicht. Vanaf het begin deelnemen
is een pluspunt want de lessen zijn opbouwend.
5 euro
Internationaal Dhammakaya Genootschap
van Belgie v.z.w.
Wat Phra Dhammakaya Benelux,
Ronkenburgstraat 25
Info: 0486 36 27 43,
info@dhammakayabenelux.org,
www.dhammakayabenelux.org

Tentoonstelling met schilderijen
van Johan Van Vlaenderen.
Foto’s door Luc Van der Biest.
van 5 maart tot 10 april op zaterdag en
zondag van 14 tot 19 uur
Galerij ‘t Hof te Puttens, Wichelsestraat
20-22
Info: 053 80 51 30,
joris.de.smet@hofteputens.be,
www.hofteputtens.be

Cursus: yoga met je kleuter
zondag 13 maart, 10 april, 24 april, 22
mei, 5 juni, telkens van 10 tot 10.45 uur
Zie pagina 16.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be
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Zwerfvuilactie
zaterdag 19 maart van 13 tot 17 uur
Steek met je vereniging, buren of familie
de handen uit de mouwen! Nadien volgt in
het park voor Huize Moens een drankje en
een persmoment! Schrijf je voor woensdag
16 maart in. Met o.a. KVLV Lede.
Milieudienst

Cursus:
meditatie voor beginners
enkel nog woensdag 16 en 23 maart,
telkens van 19 tot 20.15 uur
Door Bart Belaen.
Proeﬂes: 10 euro, losse les: 12 euro.
Aanmelden verplicht.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Cursus:
meditatie voor gevorderden
enkel nog woensdag 16 en 23 maart,
telkens van 20.30 tot 21.45 uur
Door Bart Belaen.
Proeﬂes: 10 euro, losse les: 12 euro.
Aanmelden verplicht.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Cursus: bloemschikken
donderdag 17 maart van 19.30 tot 22 uur
KVLV Lede
De Bron
Info: 053 80 28 20

Wijndegustatie:
mousserende wijn en kaas

Toneel: Instappen aub!
zaterdag 19 maart, vrijdag 25 maart,
zaterdag 26 maart, telkens om 20 uur
Op de luchthaven van Rome wachten een
aantal toeristen op hun vliegtuig naar huis.
Vertragingen zorgen voor een geladen
sfeer. Een hilarische belevenis!
8 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
GC De Volkskring
Info: info@vidlede.be

Bezoek en meditatieoefening:
boeddhistisch klooster
zaterdag 19 maart van 14 tot 17 uur
Volzet.
Internationaal Dhammakaya Genootschap
van België vzw, Ronkenburgstraat 25
Info: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be

Cursus: yoga met je baby

donderdag 17 maart van 20 tot 22.30 uur
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving
via info@commanderijmolenberg.be.
Kostprijs niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

zondag 20 maart, 17 april, 1 mei, 29 mei,
12 juni, telkens van 10 tot 10.45 uur
Zie pagina 16.
De lessen zijn niet los te volgen.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Studenten lezen voor
tijdens de Jeugdboekenweek

Tweedehandsbeurs

zaterdag 19 maart van 11 tot 11.30 uur
Zie pagina 13.

zondag 20 maart van 14 tot 16.30 uur
Baby-, kinder- en tienerkleding, speelgoed,
babyuitzet ...
Leden: 8 euro per tafel, niet-leden: 12 euro
per tafel.
Gratis toegang.
Gezinsbond Oordegem
Sint Martinuszaal, Grote Steenweg 145b
Info: k.schollaert@telenet.be

Algemene vergadering sportraad
maandag 21 maart
Zie pagina 4.
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Bezoek:
Boeddhistisch centrum Dhammakaya
zondag 20 maart van 13.45 tot 16 uur
Rondleiding en kennismaking met het
boeddhisme. Kinderen vanaf 8 jaar welkom.
Inchrijven op 0473 29 38 72 .
6 euro (te betalen op de dag zelf).
Gezinsbond Lede
Ronkerburgstraat 25
Info: www.gezinsbondlede.be

Nacht van de geschiedenis:
Ons dagelijks brood in ons leven
dinsdag 22 maart om 20 uur
Professor Mertens, doctor in de sociobiologie en gedragsecologie, over de ontwikkeling van graanteelt en de impact op
onze cultuur en levensomstandigheden.
Gratis toegang.
Davidsfonds Oordegem
OC Oordegem
Info: www.davidsfonds.be

Lede
Agenda
Kaarting - belotten

Kookles: Lekker lui koken

zaterdag 26 maart om 20 uur
Inleg: 2 euro.
KWB-Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

dinsdag 5 april van 19.30 tot 22.30 uur
KVLV Smetlede
Stella-Matutina, Kluisberg 1
Info: 053 80 28 71

Paaseierenworp

vrijdag 8 april
Zie pagina 13.

zaterdag 26, zondag 27, maandag 28
maart en zondag 3 april
Zie pagina 14.

Bibliotheekfeest

Paashaas op de markt
dinsdag 29 maart van 9 tot 12 uur
Zie pagina 15.

Paasworkshop voor kinderen
woensdag 23 maart van 14.30 tot
16.30 uur
Voor kinderen vanaf 8 jaar. Inschrijven tot
18 maart op 0473 29 38 72.
10 euro (materiaal, drankje, hapje en
verzekering).
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Leeskring Leorim:
Feest van het begin
donderdag 24 maart van 20 tot 22 uur
Zie pagina 13.
2 euro

Workshop: wilgenhut bouwen
zaterdag 26 maart van 9.30 tot 12 uur
Zie pagina 12.

Demo kringlooptuinieren
zaterdag 9 april van 9.30 tot 11.30 uur

Eetfestijn
Workshop: decoraties in beton
donderdag 31 maart, 14 april, telkens
van 19.30 tot 22.30 uur
Voor tuin en interieur. We gebruiken verschillende meegebrachte lege verpakkingspotjes en -dozen als mal voor het gieten
van betonnen objecten. Zo maak je een
reeks theelichtjes, schalen of bloempotjes.
KVLV Lede
OC Impe
Info: 053 80 28 71, 0495 49 17 47

Onze Koen theater Malpertuis
donderdag 31 maart van 20 tot 22 uur
Uitverkocht.
Cultuurdienst
GC De Volkskring

Ontmoetingsmoment
zaterdag 2 april van 13.30 tot 16 uur
Met koffie en een koekje.
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Feestvergadering
zondag 3 april van 15 tot 19 uur
Gezellig samenzijn rond Pasen.
KVLV Smetlede
Zaal Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

zaterdag 9 april van 18 tot 21 uur,
zondag 10 april van 11.30 tot 14.30 uur
Ten voordele van de criteriums (De Oude
8 van Lede) en beroepsrennerswedstrijd
(De Grote Prijs Frans Melckenbeeck).
Varkenshaasje met champignon-, peper- of
provencaalse saus, tongrolletjes in chablissausje.
15 euro, kindermenu: 8 euro.
De Nieuwe Melckenbeeckvrienden
De Bron
Info: 0479 22 49 18,
rutger.goeman@telenet.be

Voordracht: Genieten van een serre,
het jaar rond
zaterdag 9 april van 14 tot 16 uur
Door J. Van Hoecke, lesgever Velt.
Materiaal, plaats en tal van praktische tips
komen aan bod.
Volkstuin Lede
De Bron
Info: norbert.nijs@skynet.be

Gezinswandeling met picknick
zaterdag 9 april van 11 tot 17 uur
Ca. 7 km in het Neigembos (Ninove) of
Kravaalbos (Meldert). Eigen picknick
meebrengen.
De Gemzen
gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

Lede
Agenda
Zwangerschapsyoga
zaterdag 9, 16, 23, 30 april, 21, 28 mei,
4 en 11 juni, telkens van 10 tot 11.15 uur
Heb je geen ervaring met yoga, dan ben je
welkom vanaf je 14e week. Deed je voor je
zwangerschap al yoga, dan ben je welkom
vanaf je 12e week. Later instromen kan ook.
Aanmelden verplicht. Zie ook pagina 16.
Reeks van 8 lessen (inclusief 1 partnerles):
120 euro, proeﬂes: 15 euro. Kortingen: zie
website.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Ochtendwandeling: Net terug
uit Afrika
zondag 10 april van 9.30 tot 12 uur
Door de Honegem met oor voor
gevederde blijvers en vogels die net terug
zijn uit het Zuiden.
Natuurpunt Erpe-Mere
Hof Ter Vaerent, Keiberg 71
Info: 0477 88 97 46,
www.natuurpunt.be/net-terug-uit-afrika

Computer voor senioren
maandag 11, dinsdag 12 en donderdag
14 april
Zie pagina 13.

Goed Gevoel Ladies Fair

G-voetbaldriedaagse

vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag
17 april
KVLV Lede
Vertrek: station Lede.
Info: 053 80 28 71

van vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 april
Vanaf 15 jaar. Voetbaltechniek bijschaven,
wedstrijden spelen, tactische uitleg
krijgen …
130 euro. Leden Bond Moyson Oost-Vlaanderen (in regel met mutualiteitsbijdrage)
genieten van tussenkomst aanvullende
verzekering: 80 euro.
Recreas vzw
BLOSO-centrum Putbos, Grote Steenweg
304
Info: 09 333 57 83, o-vl@recreas.be,
www.recreas.be

Voorstelling: De stad zonder kleur
zaterdag 16 april
Zie pagina 12.

Wandeling in de Frans-Vlaamse
grensstreek
zondag 17 april om 7 uur
Wandeling op en rond de Kemmelberg,
Rodeberg, Zwarteberg en Catsberg.
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

Workshop: vreemd koken
woensdag 20 april van 19.30 tot 22 uur
Femma
OC Impe
Info: veerle.galle1@telenet.be,
steven.mieke@telenet.be

Filmnamiddag voor de jeugd
woensdag 20 april om 14.30 uur
Kies je favoriete film en win een verrassingspakket! Ieder kind van 7 tot 12 jaar mag zijn
stem 1 keer uitbrengen. Keuze uit Frozen
of Verschrikkelijke ikke 2. Stembriefjes beschikbaar in JH Leeuwerik tot 17 april. De
winnaar wordt bekend gemaakt op 20 april
en kan alleen dan zijn prijs afhalen.
1 euro
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugduisleeuwerik.be

Wijndegustatie: Chili
Buitenspeeldag
woensdag 13 april van 14 tot 17 uur
Zie pagina 15.

donderdag 21 april van 20 tot 22.30 uur
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving
via info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Workshop: cocktails maken

is jeugd

Workshop: decoraties in beton
voor tuin en interieur
vrijdag 22 april van 19 tot 22 uur
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

Voorstelling:
Lou Reed we love you
zaterdag 23 april van 20 tot 22 uur
De band We Are Not brengt hulde aan
rock ‘n rollbeest Lou Reed. Performers:
Tom Hannes en een negenkoppige band.
Met muzikanten en acteurs van
Fixkes, de Kakkewieten, De Roovers,
Lazarus, Kapitein Winokio, Papermouth,
De Post, Sir Yes Sir …
18 euro, -26/65+: 15 euro.
Cultuurdienst
GC De Volkskring

Tentoonstelling met schilderijen van
Distel
van 23 april tot 12 juni op zaterdag en
zondag van 14 tot 19 uur
Galerij ‘t Hof te Puttens, Wichelsestraat
20-22
Info: 053 80 51 30,
joris.de.smet@hofteputtens.be,
www.hofteputtens.be

Workshop: DIY4KIDS
zaterdag 23 april om 15 uur
Zie pagina 16.

Erfgoeddag:
Rituelen door de eeuwen heen in
Huize Ronkenburg
zondag 24 april van 10 tot 18 uur
Tentoonstelling en opendeurdag.
Zie pagina 14.
© Archief Roger Mertens

vrijdag 22 april van 20 tot 24 uur
Met een cocktailexpert cocktails maken,
vergezeld van lekkere hapjes en leuke
muziek. Schrijf je in t.e.m. 15 april via
chris.vandermeersch@telenet.be of op
053 80 19 21 (vanaf 19 uur).
Graag overschrijven op rekening van
de Gezinsbond Impe-Papegem
BE18 7805 7291 6365 met vermelding
van je naam + aantal personen.
Leden Gezinsbond: 20 euro, niet-leden:
25 euro.
Gezinsbond Impe
Parochiaal Centrum Sint-Denijs
Vlaanderen

19

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

