4

Lede
informeert

10de jaargang
nummer 4
april 2016

Gemeentelijk infoblad voor
de inwoners van Lede

4

10.000-stappenclash

1

7

kinderopvang

13
11

Zomer
in de bib
zet
de bloemetjes
buiten

2
Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Wegenwerken

Overlijdens februari
Hubert De Smet

† 3 februari

Rosane Matthys

† 3 februari

Wegenis- en rioleringswerken
Kriephoekstraat (Massemen) – Klinkaard

Alice Schollaert

† 10 februari

• Schoot afgesloten van januari tot juni;

Emilius Cannoot

† 11 februari

• Klinkaard, gedeelte tussen Speurtstraat en Schoot,
afgesloten van februari tot december.

Patrick Van Gelderen

† 12 februari

Michaël De Smet

† 14 februari

Engelbert D’Haese

† 14 februari

Mauritius Van Herreweghe

† 17 februari

Koen Verhelst

† 17 februari

Herman Maes

† 23 februari

Emilienne Van Hauwermeiren

† 24 februari

Gustaaf De Vulder

† 25 februari

Sylvie Van De Keere

† 27 februari

Wanneer:

Omleiding: via Speurtstraat – Dries – Beekstraat –
Grote Steenweg – Massemsesteenweg (Massemen) –
Watermolenstraat (Massemen).

Aanleg ﬁetspaden Poortendriesstraat –
Ronkenburgstraat – Suikerstraat
Wanneer:
• Suikerstraat, afgesloten van april tot augustus.
Omleiding: via Jezuïtenstraat – Groenstraat –
Barrevoetsehoek – Heiplasstraat – Oude
Wichelsesteenweg – Heide – Bogaert –
Rimeirstraat – Rimeir.

Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties
24 april, wielerwedstrijd Smetlede
Aankomst: Kapellenhoek.

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

5 mei, wielerwedstrijd Oordegem
Aankomst: Speurtstraat.

5 mei, wielerwedstrijd Wanzele
Aankomst: Nonnenbosstraat.

8 mei, kermis Smetlededorp
15 mei, kermis Wanzeledorp
15 mei, kermis Papegemstraat

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 15 mei. Heb je
geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Games in de bibliotheek
De bibliotheek Lede start vanaf 9 april met de uitleen
van spelletjes voor consoles. We voorzien games voor
alle leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren en volwassen.
De collectie zal bestaan uit games beschikbaar voor PS4,

Xbox One en WiiU. Benieuwd? Je kan per kaart drie games
uitlenen en je mag je er drie weken mee uitleven.
De games zijn gezamenlijk aangekocht door BibArt, het
samenwerkingsverband van bibliotheken in onze regio.

Prijs voor cultuur en cultuurlaureaat
Op zondag 13 maart werden twee culturele prijzen uitgereikt in
GC De Volkskring. De prijs voor de Cultuurlaureaat,
bedoeld voor iemand die een bijzondere artistieke prestatie
heeft geleverd, werd aan André De Grauwe gegeven.
André is lid van heemschut Lede en fotograaf op veel Leedse
evenementen en feesten. Hiermee volgt hij zijn vader, Edouard
De Grauwe, op. Het rijke archief van foto’s en beelden stelt
André regelmatig ten dienste van de gemeenschap. Bovenop
de eer kreeg André een kunstwerk, gemaakt door keramisch
kunstenaar Rik Verhaest. De andere genomineerden voor de
Cultuurlaureaat, Annemarie De Smet, Willy Van Hauwermeiren,
Rudy Van den Nest, Fons Vinck en Jan Van Saene werden
eveneens in de bloemetjes gezet.

Naast de prijs voor de Cultuurlaureaat was er ook de
Cultuurprijs, bestemd voor een vereniging die cultureel actief
is. De Verenigde Wanzeelse Kineasten mochten deze prijs in
ontvangst nemen. Sinds de late jaren ‘70 maken de Kineasten
documentaires en films over diverse onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld het project Nieuwe Ledenaars over allochtonen
in onze gemeente en Duivensport over de teloorgang van
de Vlaamse volkssport. De gewonnen vereniging kreeg een
cheque van 500 euro. De andere genomineerden waren
‘t Genootschap ‘t Hovaardig Boerke, TiniTiaTief, Stampen &
Dagen, Vreugd in Deugd, Processiecomité Zoete Nood Gods
Lede en Concertband Oordegem.
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Doe mee aan de 10.000 stappenclash!
Wandelen is supergezond, voor zowel
lichaam als geest!
De dokters zijn het erover eens: als je
elke dag een half uurtje wandelt, dan
boek je winst. Je oefent je spieren
in zowel benen als rug, je versterkt
je botten en je oefent je hart en
je longen. Met een wandeling van
een half uur zorg je voor een lagere
bloeddruk en cholesterolgehalte.
Naast de lichamelijke voordelen,
geeft wandelen je een goed gevoel.
Je kunt het hoofd leegmaken en
endorfine zorgt voor een opgewekt

en relaxed gevoel. Dus bij stress of
slaapproblemen is wandelen altijd het
proberen waard.
En niet te vergeten: je humeur wordt
ook beter na een wandeltocht, zeker
wanneer je dat in gezelschap doet!
Al die gezondheidsvoordelen kan je
heel eenvoudig bereiken: zet 10.000
stappen per dag.
Van 30 april t.e.m. 28 mei
organiseert het VIGeZ de
Vlaamse 10.000-stappenclash.
Dé stappencompetitie tussen alle
Vlaamse gemeenten.
Ook Lede doet mee!
Iedereen kan mee stappen, zo gaan
we samen virtueel de wereld rond via
de online stappenregistratietool van
10.000 stappen.
De gemeente die na één maand de
meeste stappen zette (in verhouding
tot het totaal aantal volwassen
inwoners van de gemeente), is
de grote winnaar. Help ons mee
aan de overwinning en registreer
gratis vanaf april 2016 via de
online stappenregistratietool op
www.10000stappen.be. Geef
dagelijks je aantal stappen in en
volg de route en tussenstand op de
wereldkaart. Misschien gaan we wel
naar huis met een fantastische prijs én
de titel van actiefste gemeente van
Vlaanderen!
Alle beetjes helpen, dus laat die
auto wat vaker staan en wandel!
Ook andere sporten kan je
eenvoudig ingeven in de tool, het
loont dus echt de moeite om al je
bewegingsactiviteiten in te brengen
en zo onze stappen naar ongekende
hoogten te brengen.
Onze sportdienst organiseert ook
overdag een zomerprogramma (zie
pagina 15). Iedereen kan tijdens de
stappenclash gratis mee wandelen en
fietsen.
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Tussen 1 en 28 mei kan je
• op maandag wandelen
(vertrek sporthal om 13.30 uur);
• op vrijdag fietsen
(vertrek sporthal om 13.30 uur).
De sportdienst zorgt zelfs eventueel
voor de registratie van je stappen.
Je kan ook een initiatie nordic
walking volgen. De lessen gaan
door van 20 april tot en met 25 mei
op woensdag om 19 uur aan de
sporthal.
We hebben ook alle scholen
en verenigingen van Lede
aangesproken om mee te doen.
Zij gaan tegen elkaar clashen!
We voorzien een aantal mooie
prijzen voor:
• de beste klas uit het lager
onderwijs;
• de beste klas uit het secundair
onderwijs;
• de beste sportvereniging;
• de beste jeugdbeweging;
• de beste cultuurvereniging;
• de beste seniorenvereniging;
• de beste carnavalsvereniging.
Inschrijven als vereniging kan je
ook via www.10000stappen.be.
Zo stappen we allemaal samen naar
de top!

Lede investeert
in aardgasvoertuigen
Samen naar duurzame
mobiliteit
Het wagenpark van onze gemeente werd uitgebreid met twee
aardgasvoertuigen. In de zoektocht naar alternatieven voor
fossiele brandstoffen en de overstap naar een duurzame vloot
opteerde de gemeente voor de aankoop van twee CNGvoertuigen. Het gaat om een kleine bestelwagen Fiat Doblo
en een gesloten bestelwagen Iveco Daily. Deze voertuigen
vervangen twee (vervuilende) oude dieselwagens.
CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst
aardgas. Dat is niet te verwarren met LPG, een minder
milieuvriendelijk restproduct uit de bewerking van aardolie.
Lede was al snel overtuigd van de ecologische en financiële
voordelen van CNG:
• 95 % minder fijn stof dan diesel;
• 50 % minder stikstofoxiden (NOx) dan diesel en benzine;
• 12 tot 30 % minder CO2-uitstoot dan benzine en diesel;
• lagere brandstofkosten (de auto verbruikt minder en de prijs
aan de pomp is lager);
• de aankoopprijs van deze voertuigen is vergelijkbaar met die
van klassieke voertuigen.
Netwerkbeheerder Eandis regelde de aankoop van de
voertuigen. Ook voor het voorlopig beperkte aantal publieke
gastankstations bood Eandis een oplossing. Er is een privaat
CNG-vulstation geplaatst in het gemeentemagazijn aan de
Wichelsesteenweg. Het gaat om een zogeheten ‘slow fill’-station,
aangesloten op het gewone aardgasnet. Daarmee kunnen de
voertuigen op vier uur tijd worden volgetankt.
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Speelplein Krawietel

Co-animator op
het speelplein?
Vanaf deze zomer verwelkomen we co-animatoren
op het speelplein!
Als animator dien je werkelijk van alle markten thuis
te zijn: spelen met kinderen en hen begeleiden,
enthousiasmeren, organiseren van activiteiten,
je verkleden en toneel spelen, opruimen en
schoonmaken, oog hebben voor praktische zaken,
EHBO, samenwerken met andere monitoren, contact
met ouders, reﬂecteren over jezelf en nog veel meer.
Dit is niet voor elke jongere weggelegd. Toch zijn er
jongeren die bepaalde zaken wel goed kunnen en
wiens talenten een meerwaarde voor het speelplein
kunnen vormen.
Om inclusie te bevorderen willen we jongeren met
een verstandelijke beperking de kans geven om zich
als co-animator in te zetten voor het speelplein.
Er is steeds samenwerking met andere animatoren.
De co-animator krijgt specifieke taken en wordt
hierin begeleid en ondersteund, zoals dat ook bij
een stagiair gebeurt. Op basis hiervan kunnen
verwachtingen en/of ondersteuning nog aangepast
worden. Je herkent onze co-animatoren aan hun
oranje co-animator-T-shirt.
Een co-animator krijgt een takenpakket op maat
dat aansluit bij zijn talenten en capaciteiten.

Dit jaar gaat de speelpleinwerking door van maandag 4 juli
tot en met vrijdag 26 augustus.
In mei ontvang je een brochure via de school van je kind
(in Lede).
Badges aankopen of je inlichtingenformulier indienen
kan vanaf eind mei.
Speelplein Krawietel bevindt zich in de Watermolenstraat 11
in Wanzele.
Ieder kind vanaf geboortejaar 2011 tot en met de leeftijd
van 13 jaar kan deelnemen. Dit laatste is nieuw sinds dit jaar,
het betekent dat kinderen van geboortejaar 2002 naar het
speelplein kunnen komen tot ze jarig zijn.
Dagen waarop je kind komt, hoef je niet vooraf door te geven.
Je betaalt achteraf met factuur.
Aanmelden kan met een badge als we vooraf je inlichtingenformulier in ons bezit hebben.
Badges kan je kopen op volgende data:
• in mei & juni: elke donderdagavond van 16 tot 19 uur
• zaterdag 21 mei: van 9.30 tot 11.30 uur
• woensdag 25 mei: van 14 tot 16 uur
• woensdag 15 juni: van 14 tot 16 uur
Nieuw dit jaar is dat ouders waarvan de kinderen
problematisch gedrag vertonen, voor de start van de
speelpleinwerking uitgenodigd worden voor een gesprek om
dit gedrag en de aanpak ervan te bespreken. Wanneer ouders
hier niet op ingaan, wordt het gesprek als gevoerd beschouwd.
Verbaal en fysiek geweld worden niet getolereerd en op
basis hiervan kan de hoofanimator, in
samenspraak met de jeugdconsulent of
een medewerker van de jeugddienst,
kinderen schorsen of uitsluiten. Deze
schorsing kan gebeuren zonder
voorafgaand gesprek met de ouders en
kan gaan van één dag tot de hele duur
van de speelpleinwerking.
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Zomervakantie in de kinderopvang
Voor wie?
De kinderopvang is enkel voor
kinderen die schoollopen in Lede of
waarvan minstens een van de ouders
op het grondgebied woont.
Wanneer?
Tijdens de zomervakantie is de
kinderopvang in Wanzele open van
donderdagnamiddag 30 juni tot en
met woensdag 31 augustus.
We zijn gesloten op maandag
11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag
22 juli en maandag 15 augustus.
De opvang is open van 6.45 uur tot
18.30 uur. We verzorgen eveneens
de vooropvang (van 6.45 tot 8.00
uur) en de naopvang (van 17.15 tot
18.30 uur) van de speelpleinwerking.
Hiervoor moet je niet op voorhand
inschrijven, enkel het algemene

inschrijvingsdossier op voorhand in
orde brengen.
Inschrijvingen
Inschrijven voor de periode van 30 juni
tot en met 31 augustus is verplicht
en dit kan enkel via e-mail (met het
inschrijvingsformulier als bijlage) naar
kinderopvang@lede.be:
• op donderdag 19 mei vanaf 18.30
uur: voor schoolgaande kinderen
van het geboortejaar 2012 – 2013
(die niet naar de speelpleinwerking
mogen);

• op donderdag 2 juni vanaf 18.30
uur: voor kinderen geboren voor
1 januari 2012 (die wel naar de
speelpleinwerking mogen).
Voor kinderen die nog niet naar de
kinderopvang kwamen, kan je een
inschrijvingsdossier afhalen bij de
dienst kinderopvang of downloaden
via www.lede.be.
Het inschrijvingsdossier geef je af bij
de dienst kinderopvang voor je kind
naar de opvang komt.
Voor meer informatie kan je altijd bij
de dienst kinderopvang terecht.

Tarieven
voor- of naopvang
< 3 uur
tussen 3 en 6 uur
> 6 uur

Het gemeentebestuur van Lede werft aan

BEGELEID(ST)ER(S)
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten zomervakantie 2016

Tarief
0,90 euro
3,70 euro
5,60 euro
11,20 euro

Sociaal tarief
0,45 euro
1,85 euro
2,80 euro
5,60 euro

AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers
van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het
Ministerieel Besluit van 23 mei 2014.
Je moet je kandidatuurstelling richten aan
gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1,
9340 Lede en dit voor dinsdag 31 mei 2016.
Voor de functiekaart en verdere inlichtingen kan je
terecht bij de dienst kinderopvang.
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Bedankt!
Op zaterdag 19 maart ruimden 41
vrijwilligers tijdens de zesde editie
van de zwerfvuilactie het afval
langs verschillende wandelpaden
op. De leden van Amici Cantores,
Ampersand, De Gemzen, KVLV,
Natuurpunt, Vereniging Oud Scouts
en enkele enthousiaste Leedse
inwoners haalden samen 70 zakken
op, goed voor zo’n 850 kg zwerfvuil!
Zij maakten Lede weer schoon,
houden jullie het zo?
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Radio Lede
Elke zondag van 11 tot 12 uur!
Heruitzending elke donderdag van 17 tot 18 uur.
105.1 FM of via op www.radiolede.be.

Huisnummers
Steeds meer krijgen wij negatieve woonstcontroles van de politiediensten terug omdat het
huisnummer en naam van de bewoners niet op
hun huis, maar vooral niet op de appartementen
hangen.
De politie kan dan moeilijk alle appartementen af
gaan om te kijken waar de betreffende persoon
woont. Ook voor de hulpdiensten en voor de
postbedeling is het belangrijk dat zij het huisnummer duidelijk kunnen zien.
Zorg er dus voor dat je huisnummer altijd goed
zichtbaar is aangebracht en dat het duidelijk is
welke bus of deur bij wie hoort.
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Tip van de kringloopkrachten: mulchen!
Wie wil een onkruidvrije tuin?
Ik, jij, iedereen! Iedereen geniet liever
van een tuin dan er in te werken. En
iedereen heeft een hekel aan onkruid
wieden. Je krijg bergen tuinafval en
waar blijf je er mee? Wel… in jouw
compostvat of –bak of in jouw groene
GFT-container natuurlijk, maar… het is
nóg leuker om bijna nooit te hoeven
wieden. De geheime kringlooptip?
Mulchen!
Mulchen is het toedekken van de
bodem met een laagje compost,
houtsnippers, herfstbladeren of
grasmaaisel. Zo’n laag remt de
invloed van de wind en zon, en
beschermt tegen felle regen en
hagel. Bovendien buffert de laag
de temperatuurverschillen tussen
dag en nacht in de bodem.
Én het beste voordeel van mulchen
is dat de laag voorkomt dat de

aanwezige onkruidzaden kunnen
kiemen. Die worden namelijk van het
licht afgesloten zodat kieming wordt
geremd.
Bovendien verteert de mulchlaag
langzaam en geeft hierdoor
waardevolle voedingselementen
terug aan de bodem. Deze

voedingselementen zijn niet alleen
nuttig voor planten, maar ook voor
het bodemleven. Dit bodemleven
zorgt voor een luchtige en kruimelige
toplaag. Als er dan toch nog onkruid
in kiemt, trek je het met minder
moeite snel uit.
Bron: Vlaco vzw

Geboorteboom
Op 19 maart werd in Oordegem de geboorteboom geplant. De winterlinde
werd aangeplant op het dorp en er werd ook een plaat onthuld door de
schepen en de voorzitter van de Gezinsbond.
Op de plaat staan 148 namen van kindjes die werden geboren in 2015.
Na de plechtigheid konden de ouders kennismaken op de receptie.
De Gezinsbonden van de verschillende deelgemeenten waren van dienst om
alles in goede banen te leiden. Zij zorgden ook voor een Boomdiploom voor de
aanwezige kindjes.
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Bebloemingswedstrijd
Zet de bloemetjes buiten!
Verzorgde en bebloemde vensterbanken, gevels en
(voor)tuintjes frissen de straten volledig op. Ook
ecologisch beheerde (voor)tuinen zijn een streling voor
het oog. Om Lede in de bloemetjes te zetten, organiseert
het gemeentebestuur voor de vijfde keer op rij een
bebloemingswedstrijd. De wedstrijd loopt dit jaar van
1 juni tot en met 31 augustus.

Meedoen aan deze wedstrijd is gratis en je maakt kans
op mooie prijzen. Bovendien worden de eigenaars
van de mooiste en/of meest ecologische tuinen op de
prijsuitreiking met receptie door het gemeentebestuur
(figuurlijk) in de bloemetjes gezet. Dit zal doorgaan in het
najaar in het gemeentehuis. Alle deelnemers krijgen een
persoonlijke uitnodiging.

Je kan meedoen in de categorie Bebloemde
vensterbanken, gevels of (voor)tuintjes óf in de categorie
Ecologische tuin. Let wel, de gevels en tuinen moeten
vanaf de straat zichtbaar zijn. Twee juryleden komen
tussen 1 juni en 31 augustus twee keer onaangekondigd
langs en bekijken en jureren de deelnemende gevels en
tuinen.

Wil je meedoen? Mail dan je gegevens (naam, adres, mail
en telefoonnummer) door naar milieu@lede.be of kom
langs bij de milieudienst. Je kan je inschrijven tot en met
maandag 9 mei. Het wedstrijdreglement kan je vinden
op www.lede.be of bij de dienst milieu en landbouw in
het gemeentehuis.
Het gemeentebestuur van Lede wenst je alvast veel
tuinierplezier!

Gebruik
sportinfrastructuur
2016-2017
Personen, verenigingen en instellingen die voor de periode
augustus 2016 tot juni 2017 gebruik willen maken van
de sportinfrastructuur in gemeentelijk beheer, kunnen
op de sportdienst terecht voor een aanvraagformulier
en bijkomende informatie. Het aanvraagformulier kan je
ook downloaden op de gemeentelijke website. Je kan je
aanvraag binnenbrengen tot en met 22 april 2016.
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Met belgerinkel
naar de winkel
Dat is elke dag winnen!

Met Belgerinkel naar de Winkel, dat is dit jaar elke dag winnen! Doe van
zaterdag 30 april tot zaterdag 4 juni met de fiets of te voet boodschappen bij een deelnemende handelaar in onze gemeente en maak elke dag
kans op mooie prijzen.
Doe je je boodschappen te voet of met de fiets, dan draag je bij aan de
leefbaarheid van Lede. Onze gemeente wordt hierdoor rustiger, veiliger en
aangenamer om in te vertoeven.
Winkel je van zaterdag 30 april tot zaterdag 4 juni bij een deelnemende
handelaar, dan ontvang je een Belgerinkel-lot met een unieke code.
Je registreert dit lot op www.belgerinkel.be en maakt zo kans op een van
de dagelijkse prijzen, uitgereikt over heel Vlaanderen. Iedere rit naar een
deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen!
Wanneer je de loten ook nog eens deponeert in de spaardozen die te
vinden zullen zijn in het gemeentehuis en in de bibliotheek van Lede en
Oordegem, maak je kans op extra prijzen die voorzien zijn door het
gemeentebestuur van Lede.
Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april dus goed in
de gaten. Hangt hier een Belgerinkel-affiche en ben je te voet of met de
fiets? Aarzel dan niet om je Belgerinkel-lot te vragen.

Bijkomende actie: zoek de belgerinkel ﬁets
Tussen 30 april en 4 juni verschijnt iedere zaterdag een foto van onze belgerinkelfiets op onze gemeentelijke facebookpagina en website, in de bib en in het gemeentehuis. Herken je de locatie waar de fiets staat, fiets er als de bliksem heen
en neem een foto van jouw fiets. Stuur de foto door naar verkeer@lede.be of deponeer hem in de wedstrijdurnes in het
gemeentehuis of in de bib. Iedere week verloten we mooie prijzen geschonken door Leedse handelaars. Je kan bij elke
nieuwe opgave deelnemen.
Meer info bij de verkeersdienst.

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

Gouden bruiloft (50 jaar)
Willy Van Wesemael & Godelieve
Vereecken, 18 februari 1966
Jozef Smekens & Agnès Galle,
9 maart 1966
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Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving
in contractueel verband van een

TIJDELIJKE ADMINISTRATIEF ASSISTENT(E)
VOOR DE DIENST SPEELPLEINWERKING
Periode van 27 juni 2016 tot en met 31 augustus 2016
Voltijds - Niveau C1-C3
TAKEN
- Je zorgt voor de administratieve ondersteuning op
het speelplein.
- Je registreert en verwerkt de inschrijvingen en
geeft inlichtingen omtrent de kinderen aan de
hoofdmonitoren.
- Je staat in voor de inschrijvingen van de activiteiten
en biedt ondersteuning aan de hoofdmonitoren.
- Je bent de contactpersoon tussen de jeugdconsulente
en de hoofdmonitoren.
AANWERVINGSVOORWAARDEN:
- Je bent houder van een gehomologeerd of door de
examencommissie van de Staat of van een van de
gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;
- je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B;
- je slaagt in een selectieproef.

AANBOD EN VOORDELEN:
- Tijdelijke job: contract van 27 juni 2016 tot en met
31 augustus 2016.
- Tijdregeling: voltijds.
- Verloning volgens barema van niveau C1,
maaltijdcheques, een fietsvergoeding en terugbetaling
van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
- Een aangename werkomgeving.
Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je
je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste
diploma uiterlijk 6 mei 2016 (datum poststempel
is bepalend) naar het college van burgemeester en
schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit ook afgeven
tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat of
de personeelsdienst. Vermeld duidelijk of je beschikt over
een rijbewijs. Sollicitaties die achtergelaten worden in de
brievenbus komen niet in aanmerking!

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 17 MAART 2016
Ontslag gemeenteraadslid
Aktename van het ontslag van Christine Van De Steen en
installatie van Johan D’Haese als gemeenteraadslid.
OCMW-budget 2016
Aktename van de beleidsnota en de financiële nota.
De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 2.205.544 euro.
Vaststelling evaluatiesysteem decretale graden
Vaststelling.

Gebruik volkstuintjes
Vaststelling van het huishoudelijk reglement.
Wijziging DIFTAR-tarieven
Huisvuilzak van 45 liter aan 1,20 euro wordt gewijzigd
in huisvuilzak van 30 liter aan 1 euro.
Gemeentelijke administratieve sancties
Bijkomende aanstelling van een provinciaal ambtenaar die
zal belast worden met het opleggen van de administratieve
geldboetes.
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in Lede
Knutselwerkjes voor
het goede doel
De bibliotheek organiseert al twintig jaar een
knutselwedstrijd voor alle kleuterklassen uit Lede.
De kleuters maken per klas een werkje rond een
gekozen prentenboek.
De bibliotheek Lede verkoopt de knutselwerkjes
voor het goede doel tijdens de weekendbeurs Lede
Creatief in De Bron.
Fans kunnen vanaf Lede Creatief (23 en 24 april) voor
15 EUR een creatie meenemen naar huis.
De opbrengst gaat naar Welzijnsschakels Lede, een
organisatie die de strijd aanbindt tegen uitsluiting
door armoede. De knutselwerkjes worden nadien ook
nog tot einde mei tentoongesteld in de bibliotheek
van Lede.

Leeskring Leorim
Er wordt een lijk gevonden in het bos, de vroegere
au pair van de Dreyers. De waas van mysterie rond
het meisje dat twee jaar geleden verdween, treft
iedereen die haar ooit kende en rijt oude wonden
open. In Dierbaar legt Linn Ullmann met een fijn
scalpel alle onderhuidse spanningen en ergernissen
in een moderne familie bloot.
Op donderdag 26 mei bespreekt leeskring Leorim
de roman om 20 uur in de bibliotheek van Lede.
De leeskring is steeds een waardevolle avond van
ideeën en meningen uitwisselen! Je kan gerust ook
eens komen luisteren zonder het boek uitgelezen te
hebben. Vzw Leesweb begeleidt deze leeskring.
Wie interesse heeft kan aan de balie van de
bibliotheek Lede het leeskringboek ontlenen.
De leeskring is voor iedereen toegankelijk.
In samenwerking met BibArt en Davidsfonds Lede
en Oordegem.

BibArt Filmclub
De Bibart Filmclub komt weer naar GC De Volkskring op
dinsdag 24 mei met Like father, like son. De gelauwerde
Japanse cineast Koreeda exploreert in dit ontroerend
familiedrama wat er gebeurt wanneer twee families te
horen krijgen dat hun kinderen bij de geboorte verwisseld
zijn.
In zijn kenmerkende warme stijl laat de regisseur ons
nadenken over bloedverwantschap en familieliefde,
maar ook over de plaats van het gezin in woelige

maatschappelijke tijden.
We starten om 19.45 uur met een inleiding tot de film.
Toegang is gratis na reservatie.
Reserveren kan in de bibliotheek of op het e-mailadres
beeld@bibart.be met vermelding van je naam, aantal
personen en contactgegevens.
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Sportelen@C 50+
Op dinsdag 17 mei organiseert onze sportdienst
i.s.m. de collega’s van de ILV Regiosportdienst
Zuid-Oost Vlaanderen een sportieve uitstap voor
de 50 plussers naar Nieuwpoort. Wat staat er op
het drukke programma? Een busrit met vertrek
om 8 uur stipt aan de gemeentelijke sporthal.
Tijdens de voormiddag worden er diverse
sportactiviteiten aangeboden op het strand via een
doorschuifsysteem. Op de middag wordt er geluncht
(eigen lunchpakket of vrije lunch) en tijdens de
namiddag volgt er een korte of lange wandeling naar
de vismijn. We sluiten af met dans en een gezellig
samenzijn. Omstreeks 19 uur mag je ons terug
verwachten in Lede.
De prijs voor deelname bedraagt 15 euro en
inschrijven kan voor 17 april op de gemeentelijke
sportdienst.

Plus Minus (Sport
voor de 50 plusser)
Vanaf 1 mei tot en met 30 september biedt de
sportdienst volgend zomerprogramma aan.
• Maandag: wandelen (vertrek sporthal om 13.30 uur).
• Dinsdag: kubb (sporthal van 13.30 tot 16 uur) en/of
badminton (sporthal van 15 tot 16 uur). In juli is er
geen badminton.
• Woensdag: zwemmen (Wetteren van 12 tot 13 uur).
In juli en augustus gaat het zwemmen door in Aalst.
• Donderdag: conditiegym (sporthal van 15.30 tot
16.30 uur). In juli is er geen conditiegym.
• Vrijdag: fietsen (vertrek sporthal om 13.30 uur).
In juli fietsen we op donderdag.
Voor informatie over de tarieven en de terugbetaling
van je mutualiteit kan je terecht bij de sportdienst.

Op zoek naar een beetje alledaags geluk?
Het park lacht je toe en laat je genieten.
En gelukkig vind je altijd een park dichtbij!

Zondag 29 mei
Dag van het Park & Tuttenboomdag
in het park tussen de Vijver- en Kerkevijverstraat
We plannen een dag vol plezier voor jong en oud:
Droom weg met een goed boek uit onze parkbib
Geniet van onze potluck-picknick en breng zelf iets lekkers mee
Bouw een nestkastje en geef het nadien een plaatsje in jouw tuin
Laat je kind op een leuke manier afscheid nemen van z’n tutje
Speel plezante spelletjes
Laat je omtoveren tot prinses of piraat
Maak zotte bokkesprongen op ons springkasteel
Leer de gekste acrobatentoeren
…
Nieuwsgierig?
Nog even geduld!
Het volledige programma vind je in de volgende Lede informeert!
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Met de tijdmachine naar 1974: Lou Reed leeft!
In 2013 stierf op 71-jarige leeftijd de
rockgod Lou Reed, bekend van o.a.
Walk on the Wild Side en Perfect Day.
Op zaterdag 23 april zal Tom
Hannes met de hulp van een handvol
topmuzikanten (van Fixkes, Roovers,
Kakkewieten, DAAU en Kapitein
Winokio) deze rock ’n roll legende
laten verrijzen in De Volkskring. Wij
spraken met Tom, die zich voor de
avond ook een hele Lou Reed look zal laten aanmeten, met
geel haar, zwarte oogschaduw en zwarte nagellak.
Vanwaar de keuze om Lou Reed te coveren?
Tom: Lou Reed is een hele oude liefde van mij. Het allereerste
optreden dat ik ooit gaf, was een tribute aan Lou Reed, meer
dan 16 jaar geleden in een klein cafeetje. Het was met een paar
vrienden en mijn broer. We speelden Lou Reed omdat we niks
anders konden spelen. (lacht)
Het is wel zo dat de muziek van Lou Reed eigenlijk vrij simpel
is. Het is de combinatie van simpele muziek met rauwe teksten
wat maakt dat de muziek inslaat als een bom. Het café was
destijds ineens te klein, en dat voor een groepje dat nog nooit
had opgetreden.
Toen is het dus begonnen. Daar kreeg ik de smaak te pakken
en in de loop der jaren is het allemaal vreselijk uit de hand
gelopen. (lacht) Wat maakt dat ik nu toer met een heuse tribute
band. Een band met echt goede muzikanten waardoor we
die simpele muziek van Lou Reed een pak complexer kunnen
spelen. We spelen met iets meer toeters en bellen maar nog
altijd met dezelfde rock’n roll punk attitude van destijds.
Die rock ’n roll-punk attitude willen jullie ook echt
weergeven tijdens het optreden, jullie brengen de sfeer van
drugs en rock ’n roll tot leven.
Tom: Inderdaad. Mensen die de voorstelling gezien hebben
zeggen vaak dat het bijna een tijdmachine is. We gaan terug
naar 1974. Dat is de periode waarin Lou Reed dus met gebleekt
kort haar rondliep. Hij tastte alle grenzen af, ﬂirtend met
homofilie, drugs. In die periode durfde hij zijn publiek wel eens
uit te kafferen en ging hij zelfs met zijn muzikanten in de clinch.
Voor alle duidelijkheid: wij brengen een goed concert maar het
gevaarlijke, licht onvoorspelbare zit er helemaal in.

Is het daarom dat jullie ook enkele acteur-muzikanten in
jullie band hebben? Om de bandleden van Lou Reed des te
beter te kunnen nabootsen?
Tom: Ja, dat is net het prettige. Er zitten een paar
rasmuzikanten tussen maar ook een paar mensen die in de
eerste plaats acteur zijn, zoals Robby Cleiren, Kyoko Scholiers
en Marianne Loots. Dat zijn mensen die verstaan wat het is
om iets te spelen of om in de huid van iemand te kruipen.
Er is wel een verschil tussen in de huid kruipen van een
achtergrondzanger uit 1974 of gewoon de achtergrondzang
doen.
Wanneer wij met deze band op het podium komen, dan
geloven we echt dat we even de band van Lou Reed zijn.
Meestal lukt het om ook het publiek even deel te laten
uitmaken van die illusie.
Om Lou Reed te coveren moet je zijn optredens ook
goed bestudeerd hebben. Heb je hem ook ooit zelf
zien optreden?
Tom: Ja, ik heb Lou een paar keer zien optreden, in Brussel en
op Werchter. Maar dat was in de late jaren ’80, begin jaren ’90,
zijn echte gloriedagen waren dan al wat voorbij. Hij heeft toen
ook wel nog hele goede platen gemaakt zoals New York, Songs
for Drella en Magic and Loss. Maar in de jaren ’70 was hij een
heel ander figuur. Meer gevaarlijk en meer rock ’n roll. Die Lou
willen wij brengen.
Het optreden in GC De Volkskring is het laatste van
jullie tournee, die begon in de Roma in Antwerpen.
Heeft dat iets speciaals, zo’n laatste voorstelling?
Tom: Zeker! Het heeft iets van een illusieshow, het lijkt alsof Lou
eventjes terug is en daarna moeten we hem laten gaan. Dan is
hij echt weg.
De laatste voorstelling zullen we dus extra genieten en er zeker
en vast een extra patat op geven in Lede! (lacht)
Daar kijken we naar uit!
De voorstelling begint om 20 uur op zaterdag 23 april in GC
De Volkskring. Tickets zijn nog te koop bij de cultuurdienst,
18 euro basistarief en 15 euro voor jongeren -26 en senioren
65+. Deze voorstelling komt ook in aanmerking voor mensen
met een UiTPAS aan kansentarief.

Fair Trade ﬁetsen in Lede
Lede organiseert zoals vorig jaar een fietstocht naar aanleiding van het FairTradelabel.
Jong en oud kan deelnemen aan de fietstocht in en rond Lede op vrijdag 13 mei
om 18 uur. We vertrekken aan huize Moens, Markt 5 te Lede. Er worden enkele
tussenstops voorzien waar je kan genieten van verrassende fairtradehapjes en –
drankjes.
Voorinschrijven kan via cultuur@lede.be.
Dit is een organisatie van de Trekkersgroep Fair Trade Lede in samenwerking met
studentengroep Odisee, Campus Dirk Martens.
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Wandelnamiddag
in Smetlede
Dit jaar wandelen we op zondag 22 mei het
Vaerenbergpad. De wandeling wordt georganiseerd
door de cultuurdienst in samenwerking met vzw
De Streekspiegel. Op deze manier zetten we onze
wandelkaart Lede, anders bekeken met de zeven
gemeentelijke wandelpaden extra in de kijker.
Het traject van het Vaerenbergpad is ongeveer
6,5 kilometer lang en loopt grotendeels langs
verharde wegen. Het is iets minder toegankelijk
voor kinderwagens, vermits er ook veldwegen en
natuurgebied doorkruist worden.
We vertrekken om 14 uur op het dorp van Smetlede.
De wandelkaart kan je kopen bij de start aan
2,5 euro.
De mensen van De Streekspiegel zorgen voor een
deskundige uitleg en begeleiding onderweg.
Iedereen is welkom en de deelname is gratis.
Bovendien zijn alle deelnemers gratis verzekerd door
BLOSO. Breng gerust familie, vrienden en kennissen
mee om samen te genieten van de mooie natuur, de
rustige wandelpaden en het historisch erfgoed van
onze gemeente.

Erfgoeddag: opendeurdag
en tentoonstelling
Rituelen door de eeuwen heen in
Huize Ronkenburg
Op Erfgoeddag, zondag 24 april, organiseren de
culturele raad en cultuurdienst een tentoonstelling
waarin drie belangrijke delen van de geschiedenis
van het domein Ronkenburg 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 tot 11.30
uur en van 15 tot 17 uur.
Erfgoeddag is doorlopend te bezoeken van 10 tot
18 uur op domein Ronkenburg, Ronkenburgstraat 25.
Er wordt een fietsenparking voorzien.
De auto kan je parkeren achter het domein, ter
hoogte van Blikstraat 56.

Lezing De Jihadkaravaan
Reis naar de wortels van de haat
door Montasser AlDe’emeh en
Pieter Stockmans

Lede Creatief

21ste weekend amateurkunsten
De 21ste uitgave Lede Creatief gaat dit jaar door in twee
zalen van De Bron op zaterdag 23 april van 14 tot 18 uur en
op zondag 24 april van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Er zijn meer dan 30 exposanten met juwelen, kaarten,
kalligrafie, borduren, kantwerken, schilderen, beeldhouwen,
keramiek, papier maché, graveren, knutselen… Bovendien
krijgen alle bezoekers een gratis geschenk. Doorlopend is er
ook een gratis tombola met talrijke kunstwerkjes als prijzen.
Tevens is er een tentoonstelling - in de balkonzaal - van de
kunstwerkjes van de leerlingen van het derde leerjaar van alle
scholen van Lede, die deelgenomen hebben aan de Dag van
de Cultuurinitiatie.
Lede Creatief is een organisatie van de Culturele Raad i.s.m.
de Cultuurdienst.

De Jihadkaravaan is het
eerste boek dat een literair
geschreven levensverhaal
vermengt met analyse
over extremisering in het
Midden-Oosten en Europa.
Het is gebaseerd op langdurig terreinonderzoek
door beide auteurs. Een unieke samenwerking
tussen een Belgisch-Palestijnse islamoloog en
een Belgisch onderzoeksjournalist.
Montasser AlDe’emeh komt zijn verhaal
brengen. Hij zal ook spreken over zijn
deradicaliseringsinitiatief in Molenbeek.
Deze lezing zal doorgaan op woensdag 11
mei in GC De Volkskring. Je betaalt 5 euro of
3 euro (studententarief). Deze lezing komt ook
in aanmerking voor mensen met een UiTPAS
aan kansentarief. Meer info bij de cultuurdienst.
Deze lezing is een organisatie van LEEGO in
samenwerking met de cultuurdienst.
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Knutselatelier
Hou je van knutselen en zit je in de lagere school? Dan is het knutselatelier
iets voor jou. We hebben nog een paar plaatsjes vrij:
1ste en 2de leerjaar
27 april
stippelhandtekening
11 mei
megaraket
25 mei
onderwaterwereld
8 juni
een peer voor papa

1e en 2de sessie
2e sessie
2e sessie
1e en 2de sessie

3de, 4de 5de en 6de leerjaar
20 april
kuiken uit ei
4 mei
weven en stikken
18 mei
koekjes bakken
1 juni
sponsknutsels

1e en 2de sessie
1e en 2de sessie
2e sessie
1e en 2e sessie

Het knutselatelier gaat door op woensdagnamiddag in de Rammelstraat
1A te Lede.
Je kan kiezen tussen de sessie van 13.30 tot 15.30 uur of van 16 tot 18 uur.
Stuur een mailtje naar knutselatelier@lede.be met naam, adres, data en
welke sessie je verkiest. Meer info bij de jeugddienst.

Roefel
Op zaterdag 25 juni wordt het dolle pret voor kinderen
uit de lagere school op het speelplein in Wanzele:
Roefeldag wordt speciaal voor jou een kinderfeest!
Droom nu al van rijden met een mini-jeep of een
springkasteel bestormen. Er is heel wat waterpret en nog
zo veel meer ...
Roefelen kost 6 euro voor inwoners en 9 euro voor
niet-inwoners.
10 punten op je UiTPAS kan je omruilen tegen een korting
van 2,5 euro op deze prijs. UiTPAS aan kansentarief.
De betaling gebeurt vooraf en contant. Telefonisch
inschrijven is niet mogelijk.
Het inschrijvingsformulier wordt verspreid via de scholen,

de bibliotheek, de sporthal en het gemeentehuis.
Je vindt het ook terug op onze website.
Enkel wie vooraf ingeschreven is, kan deelnemen!
Inschrijven kan op:
• woensdag 18 mei: van 14 tot 16 uur
• zaterdag 21 mei: van 9.30 tot 11.30 uur
• woensdag 8 juni: van 14 tot 16 uur
• donderdag 9 juni: van 16 tot 19 uur
• dinsdag 14 juni: van 9 tot 12 uur
Zaterdag 25 juni haal je tussen 12.30 en 12.50 uur je
roefelpas ter plaatse af. De activiteiten zelf starten stipt
om 13 uur. Het einde is voorzien om 17.15 uur.
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Vooruit met de geit,
Lede en zijn preventiebeleid
Join(t) us

Black Out

Door Uitgezonderd theater

Door Uitgezonderd theater

Softdrugs zijn sterk aanwezig in de jongerencultuur.
Zo’n 3% van de 14-jarigen heeft wel eens drugs gebruikt.
Vanaf hun 18 stijgt dit percentage tot bijna 40%, waarvan
zo’n 20% regelmatig gebruikt. Na onderzoek blijkt
dat 3% van de jongeren een verhoogd risico heeft op
cannabisgerelateerde problemen.

‘Ja, wij houden alles goed bij hier. Al onze uitgaven … We
moeten ook. Sinds de scheiding van mijn ouders leven pa
en ik iets minder luxueus. Maar ik vind dat niet zo erg.
Ge wordt dat snel gewoon. Wat ik erger vind is dat er veel
van onze centen naar die lelijke gele bakken gaat. Maar
volgens mij is dat maar een fase. Een moeilijke fase waar
hij efkes door moet, mijne pa.’

“Goedenavond beste kijkers. Welkom bij een nieuwe
aﬂevering van Telefacts. Vanavond slechts één onderwerp.
We brengen u het verhaal van Jasper, de 18-jarige jongen
uit Antwerpen die samen met zijn vriendin Lotte hopeloos
verloren liep in het labyrint van drugs, feestjes, alcohol en
trips. Dat daar vorige week abrupt een einde aan kwam,
had iedereen zien aankomen, behalve zijzelf. Jasper is
bereid zijn verhaal met ons te delen.” Wat volgt, is een
beklijvende mix van getuigenissen en ﬂashbacks.
Niet enkel het - jammer genoeg - herkenbare verhaal
zorgt dat deze voorstelling dicht bij de jongeren
staat, ook de structuur leidt tot een bijzonder hoge
betrokkenheid van het publiek. Ze kijken als het ware
live naar een gekend televisieprogramma. De acteurs
stappen voortdurend in en uit de reportage en spelen
met de grenzen van realiteit en fantasie (trips), heden en
verleden.
Deze voorstelling gaat door op vrijdag 22 april om 19.30
uur in gemeenschapscentrum de Volkskring en is bestemd
voor jongeren uit het derde secundair. Deuren gaan open
om 19.00 uur. De inkom is gratis.

De ouders van Tim zijn net gescheiden. Zijn vader
verwerkt de nieuwe situatie met behulp van bier. Het hele
huishouden komt op de schouders van Tim terecht en hij
heeft het bijzonder moeilijk om zich aan te passen aan
de nieuwe situatie. Na de zoveelste ruzie met zijn vader
is hij het zat. Samen met Sofie, een meisje uit zijn klas
waar hij heimelijk verliefd op is, werkt hij een plan uit. Hij
onderneemt actie om de ogen van zijn vader te openen,
maar alles draait anders uit dan voorzien. Als Sofie ook
hem laat vallen, vlucht ook hij in de drank…
Eén student op vier is wekelijks dronken. Jongeren
en alcohol vormen een bijzonder gevaarlijke cocktail
waarbij de gevaren onderschat worden. Dit komt vooral
omdat alcohol in tegenstelling tot illegale drugs dikwijls
legaal en sociaal aanvaard wordt. Nochtans is alcohol
minstens even schadelijk en verslavend als illegale drugs.
Bovendien dagen jongeren elkaar ook steeds vaker uit
tot comazuipen en bingedrinking, vaak met desastreuze
gevolgen… De weg naar verslaving, criminaliteit en
sociale uitsluiting ligt open.
Deze voorstelling, waarin je geconfronteerd wordt met
het sluipend gif dat alcohol kan zijn, gaat door op vrijdag
29 april in gemeenschapscentrum de Volkskring en is
bestemd voor jongeren uit het vierde secundair. De
voorstelling start om 19.30 uur. Deuren gaan open om
19 uur. De inkom is gratis.
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Week van de Amateurkunsten
en de Week van de Academies
De academie en de muziekverenigingen Sint-Cecilia
Lede, Sint-Cecilia Erpe, Showkorps Sint-Martinus
Oordegem en Fanfare Sint-Pietersvrienden Uitbergen
willen de Week van de Amateurkunsten en de Week van
de Academies aannemen om te ‘MATCHEN’.

14 jaar organiseren we een JongTalentenOrkest onder
leiding van Jan Huib Nas. Zij starten om 13u.
Ook externen zijn welkom op deze dag!

We organiseren op zaterdag 30 april een
harmonieorkest onder leiding van Bart Picqueur en een
percussie-ensemble onder leiding van Wouter de Winne.
De repetities starten om 10 uur. Voor jongeren van 10 tot

Dit alles gaat door in GC De Volkskring.

Om 17 uur nodigen we iedereen uit op het toonmoment.

Meer info: www.gamw.lede.be.

Kermissen
Zondag 15 mei: Papegemkermis
Maandag 16 mei om 22 uur: vuurwerk Papegem
Zondag 1 tot en met donderdag 5 mei: Blauwe
Kannekermis Oordegem
Zondag 8 mei: kleine kermis Smetlede
Zondag 15 mei: kleine kermis Wanzele

Lede
Agenda
Vergadering AA-groep De Leeuwerik

Goed Gevoel Ladies Fair

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

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

Cursus Dhammakaya-meditatie:
Bron van kracht, vrede en waar
geluk binnenin jezelf

Workshop voor pittige dames:
whisky en chocolade

van 18/02/16 tot 30/06/16
do van 19:30 tot 21:30 (zo, ma, di, woe,
vrij, za gesloten)
Lessenreeks door Lp Ruben Visalo,
Boeddhistisch monnik in de Theravada-traditie. Vooraf inschrijven is niet verplicht.
Vanaf het begin deelnemen is een
pluspunt.
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

vrijdag 15 april om 20 uur
Een whisky-expert laat je proeven van
6 soorten whisky in combinatie met
chocolade.
Leden: 30 euro, niet-leden: 35 euro,
ADK 37 euro
Best Pittig Lede
OC Impe
Info: www.bestpittiglede.be

Workshop: creatief met chocolade
vrijdag 15 april om 19.30 uur

Cursus: babymassage
woensdag 13 april, 20 april, 27 april,
4 mei telkens van 10 tot 11.15 uur
Voor baby’s van 6 weken tot ca. 9 maanden
oud (kruipleeftijd). Je leert technieken uit
de Shantala babymassage en de Zweedse
babymassage. Ook leer je hoe babymassage kan helpen bij bvb. krampjes.
De cursus bestaat uit 4 lessen van 1.15 uur.
105 euro, ﬂesje babymassageolie, thee en
werkboekje voor thuisgebruik inbegrepen
Centrum in Balans
Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Toneel: Witte Negers
vrijdag 15 april van 20 tot 21 uur
Muziektheatervoorstelling over de
vreemdelingenproblematiek door
leerlingen van het SMC Lede.
8 euro, studenten: 6 euro.
Stella Matutina College Lede
G.C. De Volkskring

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 Jeugdhuis
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.jeugdhuisleeuwerik.be

Wijndegustatie: Chili
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
http://www.commanderijmolenberg.be

Workshop: cocktails maken

Wekelijkse gezinsﬁetstocht
van 6 april tot 30 september op
woensdag om 19 uur
Beginafstand ong. 15 km, opbouwen naar
25-30 km. Inschrijven is verplicht.
Leden: 7 euro, niet-leden: 12 euro voor
gans het seizoen, verzekering inbegrepen.
Gezinsbond Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp
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Onze dorpsgenoot Bram Pattyn en 2
ambachtelijke chocoladebewerkers wijden
ons in in de wereld van de chocolade. We
maken samen een paar chocoladebereidingen, we voorzien een info-brochure en een
aantal recepten. Je eigen bereidingen kan
je meenemen naar huis.
Leden Gezinsbond: 12 euro, niet-leden:
15 euro.
Gezinsbond Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp
Info: 0498 40 13 33,
ineke.hutse@telenet.be,
http://home.scarlet.be/gezinsbondsmetlede/

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
Info: annetom@telenet.be

Workshop:
vreemd koken met Senegalese
gerechtjes.
woensdag 20 april van 19.30 tot 22 uur
Leden en studenten: 4 euro, niet-leden:
7 euro
Femma
OC Impe
Info: veerle.galle1@telenete.be,
steven.mieke@telenet.be

vrijdag 22 april van 20 tot 24 uur
Vergezeld van lekkere hapjes en leuke
muziek.
Leden Gezinsbond: 20 euro, niet-leden:
25 euro. Overschrijven op rekening
van de Gezinsbond Impe-Papegem
BE18 7805 7291 6365 met vermelding
van je naam + aantal personen.
Gezinsbond Impe
Parochiaal Centrum Sint-Denijs,
Impedorp 57

Workshop: decoraties in beton
voor tuin en interieur
vrijdag 22 april van 19 tot 22 uur
O.a. bloempotjes maken in beton voor
binnen en buiten.
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp
Info: 0495 69 09 91

G-voetbaldriedaagse
van vrijdag 22 april t.e.m. zondag
24 april
Vanaf 15 jaar: Voetbaltechniek bijschaven,
wedstrijden spelen, tactische uitleg
krijgen…
130 euro. Leden Bond Moyson OostVlaanderen (in regel zijn met mutualiteitsbijdrage) genieten van tussenkomst
aanvullende verzekering: 80 euro.
Recreas vzw
BLOSO-centrum Putbos,
Grote Steenweg 104
Info: 09 333 57 83, o-vl@recreas.be,
www.recreas.be
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Lou Reed we love you
zaterdag 23 april om 20 uur
zie pagina 16

Lede
Agenda
Gewestactiviteit i.s.m. theater
Barbara Aalst:
Toneelvoorstelling Shakespeare
compleet

Week van de Academies:
samenspeeldag te Lede

zondag 8 mei van 9.30 tot 12 uur
Wandeling van 4 km en een kijkje in de
leefwereld van de kamsalamander en
andere gladde gluiperds in de poelen.
Natuurpunt Erpe-Mere
Start: Hof Ter Vaerent, Keiberg 71
0477 88 97 46, https://www.natuurpunt.be/
den-draak-van-de-turfput

zaterdag 30 april van 10 tot 18 uur
zie pagina 20

Bedevaart naar Oostakker

vrijdag 29 april om 20 uur
KVLV Lede
Info: 053 80 28 71

dinsdag 10 mei van 13.30 tot 18.30 uur
Bedevaart
KVLV Lede en KVLV Smetlede
Vertrek: Markt Lede om 13.15 uur,
Veerleheem Smetlede om 13.30 uur
Info: 053 80 28 71 of via
kvlv.smetlede@outlook.be

Tentoonstelling:
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
Workshop voor handige kids vanaf 8 jaar.
Inschrijven enkel via het geheime nummer
0 Dgc Bi cH G2.
10 euro of 20 UiTpaspunten.
Gezinsbond Lede
De Bron
Info: 0473 29 38 72,
www.gezinsbondlede.be

Lede Creatief
zaterdag 23 april van 14 tot 18 uur
zondag 24 april van 10 tot 12 uur
zie pagina 17

Begeleide wandeling
‘Den Draak van de Turfput’

Swiching avond

Lente-ontbijt Heiplas
zondag 1 mei van 7 tot 10 uur
De ontbijten kunnen geleverd of
afgehaald worden.
VW: 7 euro, Kinderen: 4 euro
Kleuterschool Heiplas
Info: www.vrijekleuterschoollede.be

woensdag 11 mei vanaf 19 uur
binnenbrengen spullen, vanaf 20 uur
kiezen, passen en ruilen
Femma Lede
JH Leeuwerik
Info: veerle.galle1@telenete.be,
steven.mieke@telenet.be

Lezing: Jihadkaravaan
woensdag 11 mei om 20 uur
zie pagina 17

Workshop voor kids:
Kiss me Quick
woensdag 4 mei van 14.30 tot 16.30 uur
Maak voor je mama of voor jezelf een origineel juweel! Inschrijven via 0473 29 38 72
tot 5 dagen voor de workshop.
Enkel voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar.
8 euro
Gezinsbond Lede
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Demo kringlooptuinieren
vrijdag 6 mei van 17 tot 19 uur
Kringlooptuin in het park aan de
Vijverstraat

Workshop: bloemschikken
donderdag 12 mei om 19.30 uur
Maak je eigen bloemstuk
KVLV Lede
OC Impe
Info: 053 80 28 20

Fairtrade ﬁetstocht
vrijdag 13 mei om 18 uur
zie pagina 16

Erfgoeddag:
Rituelen door de eeuwen heen
zondag 24 april
zie pagina 17

Uitstap Floraliën
maandag 25 april om 9.30 uur
KVLV Lede
Samenkomst aan station lede
Info: 053 80 28 71

Ontmoetingsmoment
zaterdag 7 mei van 13.30 tot 16 uur
Met koffie en een koekje.
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Lede
Agenda
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Concert: Sounds of Cinema

Leeskring Leorim: Dierbaar

Dag van het Park

zaterdag 14 mei van 20 tot 23 uur
10 euro
Harmonie St-Cecilia Lede
GC De Volkskring
Info: www.harmonielede.be

donderdag 26 mei om 20 uur
zie pagina 14

zondag 29 mei van 14 tot 18 uur
zie pagina 15

Workshop: bakken en braden
donderdag 19 mei van 19 tot 22 uur
demoles koken
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

Wandelnamiddag
zondag 22 mei van 14 tot 17 uur
zie pagina 17

Cursus:
leren werken met je smartphone

BibArt ﬁlmclub: Like Father Like Son
dindag 24 mei om 19.45 uur
zie pagina 14

donderdag 26 mei en donderdag 2 juni
van 19.30 tot 22 uur
Je leert vlot omgaan met je android-smartphone. Hoe een app installeren?
Hoe gebruik maken van WiFi? Geen voorkennis vereist. Je mag je eigen smartphone
meebrengen.
Basisprijs: 20 euro - sociale prijs: 4 euro
Bibliotheek Lede
Info: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be

Cursus: Buikdansen 4dummies
vrijdag 27 mei om 20 uur
Initiatie buikdansen
Leden: 10 euro, niet-leden: 17 euro,
ADK: 19 euro
Best Pittig Lede
De Bron
Info: www.bestpittiglede.be

IFAM Outdoor

Gezinsommegang
dinsdag 24 mei om 20 uur
Vertrek aan de kerk om 20 uur. Nadien gezellig samenzijn en traktatie door bestuur.
KVLV Lede
Info: 053 80 28 71

Workshop: feestmenu
donderdag 26 mei van 19 tot 22 uur
demoles koken
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp
0495 69 09 91

zaterdag 28 mei vanaf 12 uur
Internationale atletiekmeeting met tal van
Belgische en internationale topatleten.
IFAM
Bloso, Putbos 1
Info: leden@ifam.be, leden@maspoe.be,
www.ifam.be, www.maspoe.be

Europese molendag in Vlaanderen
zondag 29 mei van 10 tot 18 uur
De vier Provinciale molens zijn te bezoeken: de Fauconniersmolen in Oordegem,
de Roomanmolen in Sint-Pauwels, Meuleken ‘t Dal in Zingem en de enige watermolen, de Zwalmmolen, in Munkzwalm. In
alle molens zijn er gratis rondleidingen en
maaldemonstraties.
Provincie Oost-Vlaanderen
Fauconniersmolen
Info: 09 342 42 40,
mola@oost-vlaanderen.be,
www.oost-vlaanderen.be/mola,
www.molenforumvlaanderen.be

Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren:
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur
16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
Burgerzaken (bevolking en
burgerlijke stand)
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
053 60 68 60
cultuur@lede.be
Financiën
053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be
Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be
Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
ANDERE DIENSTEN
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5
9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren:
ma 15.30 - 19.30 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 15.30 - 19.30 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29
09 365 08 05
Openingsuren:
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Brandweer
Vijverstraat 2A
9340 Lede
100 of 112 (gsm)
secretariaat@brandweer.lede.be
Buitenschoolse kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13
053 82 85 00
De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede
OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede
OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be
Politie
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

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

