6

Lede
informeert

10de jaargang
nummer 6
juni 2016

Gemeentelijk infoblad voor
de inwoners van Lede

6

Academie

1

8

Noodnummers

13
14

Zomer
in deImpe
bib
Lucien Van

2

Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties
19 juni, wielerwedstrijd Lede

5 augustus, zomerconcert
Administratief Centrum afgesloten.

15 augustus, wielerwedstrijd Lede
Aankomst: Bambochtweg.

Aankomst: Kasteeldreef.

19 augustus, zomerconcert

24 - 26 juni, Wanzele Feest
Reymeerstraat (gedeelte tussen Wanzelekouter en
Watermolenstraat) wordt gedurende de festiviteiten
enkele richting (komende van Lede richting Oordegem).
Wegomleiding komende van Oordegem via Wanzelekouter
en Watermolenstraat.

25 juni, Roefeldag
Watermolenstraat (gedeelte tussen Wanzelekouter en
Processieweg) wordt verkeersvrij gemaakt. Wegomleiding
via Wanzeledorp en Processieweg.

1 juli, avondmarkt en zomerconcert
Markt, Nieuwstraat (gedeelte tussen Markt en Katstraat) en
Administratief Centrum afgesloten.

15 juli, zomerconcert
Administratief Centrum afgesloten.

Administratief Centrum afgesloten.

Wegenwerken
Wegenis- en rioleringswerken
Kriephoekstraat (Massemen) – Klinkaard
Wanneer:
Klinkaard, gedeelte tussen Speurtstraat en Schoot,
afgesloten tot december.
Omleiding: via Speurtstraat – Dries – Beekstraat –
Grote Steenweg – Massemsesteenweg (Massemen) –
Watermolenstraat (Massemen).

Aanleg ﬁetspaden Poortendriesstraat –
Ronkenburgstraat – Suikerstraat

21 juli, wielerwedstrijd Lede
Aankomst: Nonnenbosstraat.

Wanneer:

30 juli, wielerwedstrijd Lede

Suikerstraat afgesloten tot september.

Aankomst: Stationsstraat.

5 augustus, wielerwedstrijd Lede
Afgesloten parcours vanaf 16.30 uur: Kasteeldreef, Markt,
Nieuwstraat, Pastorijstraat, Kleine Ommegangweg,
Burgemeester Coppensstraat, Markizaatstraat,
Stationsstraat en Kasteelstraat. Aankomst: Stationsstraat.

Omleiding: via Jezuïtenstraat – Groenstraat –
Barrevoetsehoek – Heiplasstraat – Oude
Wichelsesteenweg – Heide – Bogaert – Rimeirstraat –
Rimeir.

Het gemeentebestuur van Lede legt een wervingsreserve aan voor

EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
Niveau C1-C3 - voltijds

AANWERVINGSVEREISTEN
• Je bent houder van een getuigschrift hoger secundair
onderwijs.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig
voor de categorie B.
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.

(datum poststempel is bepalend) naar het college van
burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.
Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de
personeelsdienst. Inschrijvingen via mail en sollicitaties
die achtergelaten worden in de brievenbus worden niet
aanvaard.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je
je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste
diploma uitsluitend per post uiterlijk 15 juli 2016

Meer informatie over de vacature en het examenprogramma kan je raadplegen op www.lede.be of
opvragen bij de personeelsdienst.

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 16 augustus.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 19 MEI 2016
Gemeenteraadscommissies: wijziging samenstelling
Vervanging van Christine Van De Steen, die ontslag nam
als gemeenteraadslid, door Norbert De Smet in:
• de gemeenteraadscommissie voor verkeersveiligheid en
verkeersleefbaarheid;
• de gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening
en stedenbouw;
• de gemeenteraadscommissie voor infrastructuur en
patrimonium.
FINIWO: kapitaalverhoging EANDIS ASSETS
Verzoek aan Finiwo om voor rekening van de gemeente
de kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven
voor een bedrag van 251.985,22 euro en dit te financieren
door middel van leningen die Finiwo zelf aangaat.
Retributiereglement en reglement voor het gebruik van
gemeentelijk materieel 2014 - 2018
Aanvulling met betrekking tot het bijgekomen materieel
dat beschikbaar is bij de gemeentelijke uitleendienst.

Conservatie Markizaat
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. De
geraamde kostprijs bedraagt 756.823,15 euro (inclusief
21% btw – btw verlegd). De opdracht zal gegund worden
bij open aanbesteding.
Nieuw ontmoetingscentrum Wanzele
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. De
geraamde kostprijs bedraagt 1.324.268,58 euro (inclusief
21% btw – btw verlegd). De opdracht zal gegund worden
bij open aanbesteding.
Afkoppelingswerken Stationsstraat - Kasteel van
Mesen - Vijver Nachtegaallaan
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. De
geraamde kostprijs bedraagt 1.990.515,78 euro (inclusief
21% btw), waarvan het deel ten laste van de gemeente
Lede 266.626,68 euro (inclusief btw – btw verlegd)
bedraagt. De opdracht zal gegund worden bij open
aanbesteding.

Aanvullend verkeersreglement: parkeerverbod in de
Hoogstraat (deel)
Invoering van een parkeerverbod in de Hoogstaat, langs
de kant van de pare huisnummers (gedeelte tussen de
huisnummers 2 tot 44).

Er is geen

avonddienst op donderdag 28 juli, 4 augustus en 11 augustus.

Overlijdens april
Eliana Praet (°03-04-1928)

† 1 april

Felicien De Pauw (°25-03-1945)

† 13 april

Maria Smetryns (°19-04-1920)

† 1 april

Anne Hoekman (°04-07-1952)

† 13 april

Evelyn Fabel (°10-06-1979)

† 3 april

Marc Schraepen (°06-02-1954)

† 13 april

Imelda Heiremans (°03-02-1943)

† 4 april

Angele Roelandt (°27-12-1922)

† 22 april

Yvonna D'Haese (°26-02-1925)

† 6 april

Dominicus De Paepe (°13-06-1936)

† 25 april

Melania Nijs (°09-05-1924)

† 6 april

Alice Van Hende (°05-08-1929)

† 25 april

Marcella Meersschaut (°07-03-1935)

† 9 april

Maria Bosseman (°28-01-1927)

† 27 april

Denise De Cremer (°25-07-1929)

† 10 april
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Sociaal tarief voor
kinderopvang, jeugden sportactiviteiten

Jaarlijks verlof
PWA Lede

De gemeentelijke diensten hanteren sociale tarieven voor
de kinderopvang en jeugd- en sportactiviteiten. Gezinnen
met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot 20.000 euro
(per persoon ten laste mag je hier 1.000 euro bijtellen)
genieten een sociaal tarief van 50% van de ouderbijdrage
of het deelnemersgeld. Voor gehuwden wordt het
gezamenlijk belastbaar inkomen genomen en voor
samenwonenden de optelsom van het belastbaar inkomen
van elk van de partners.

Tijdens deze periode kan je voor informatie en
dringende zaken (arbeidsongeval, ongeval burgerlijke
aansprakelijkheid) terecht in het PWA-kantoor Aalst,
Hopmarkt 10A (053 82 69 40). Dit kantoor is open
elke voormiddag van 9 tot 12 uur. Je maakt best een
afspraak. 		

Indien je denkt in aanmerking te komen voor deze sociale
tarieven, bezorg dan een kopie van je meest recente
aanslagbiljet (aanslagjaar 2015, inkomsten van 2014) aan
de desbetreffende dienst van het gemeentebestuur.

8 t.e.m. 26 augustus

Voor het raadplegen van vacatures, de (her)inschrijving
als werkzoekende en voor foutief ingevulde prestatieformulieren kan je terecht bij Werkwinkel Aalst
(Hopmarkt 10 in Aalst).
De aankoop van cheques en de herinschrijving van
gebruikers zijn niet mogelijk tijdens de verlofperiode.

Jubilea

Gouden bruiloft

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van
burgemeester en schepenen, bracht hulde aan deze echtparen ter
gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum (50 jaar) en bood hen,
samen met hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

François Troch & Marie José Melckenbeeck
Lede, 22 april 1966

Johny Govaert & Lydia Malfroy
Hofstade (Vl.), 21 april 1966
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Op reis zonder zorgen

Vraag tijdig je reisdocumenten aan
Om naar het buitenland te kunnen
reizen, heb je officiële reisdocumenten
nodig. Wanneer heb je nu juist wat
nodig? Een overzicht:
De elektronische identiteitskaart
Wanneer je binnen de Europese
Unie reist en 12 jaar of ouder bent,
volstaat de Belgische identiteitskaart.
Hou er wel rekening mee dat voor
verschillende landen je identiteitskaart
nog een bepaalde tijd geldig moet zijn.
Een elektronische identiteitskaart
aanmaken duurt ongeveer drie weken
en kost 20 euro. Voor een dringende
procedure betaal je 130 euro, voor een
zeer dringende procedure betaal je 200
euro.
Bij verlies, vernietiging of diefstal
van je identiteitskaart in de weken
voorafgaand aan een reis naar een
land waar een reispaspoort niet vereist
is, kan een voorlopige identiteitskaart
worden uitgereikt door de FOD
Binnenlandse Zaken.
In sommige andere landen buiten de
Europese Unie, zoals Turkije, volstaat
soms een identiteitskaart. Informeer je
goed over de voorwaarden!
Identiteitskaarten voor kinderen
jonger dan 12 jaar: Kids-ID
Een kind jonger dan 12 jaar dat reist
binnen Europa moet in het bezit zijn
van een Kids-ID. De kaart is drie jaar
geldig en kost 10 euro. Om je Kids-ID
tijdig te ontvangen, moet je de kaart
ook drie weken voor je vertrek bij de
gemeente aanvragen. Ben je te laat,
dan is het enkel mogelijk een KidsID te bekomen via spoedprocedure,

ofwel een paspoort in spoedprocedure
aan te vragen. De kostprijs van beide
spoedprocedures ligt veel hoger.
Slechts in uitzonderlijke gevallen
kan bij de FOD Binnenlandse Zaken
een voorlopig identiteitsbewijs
aangevraagd worden.
Niet alle landen aanvaarden de KidsID. Informeer je ook hier goed over de
voorwaarden!
Reispas
Voor de meeste landen buiten de
Europese Unie is een geldige reispas
of paspoort vereist. Deze pas is zeven
jaar geldig voor meerderjarigen en vijf
jaar voor minderjarigen. Minderjarigen
die een reispas nodig hebben, hebben
de machtiging van vader, moeder of
voogd nodig.
Voor het verkrijgen van een reispas
moet je rekening houden met een
termijn van minstens vijf werkdagen.
In geval van spoedprocedure bedraagt
de termijn één werkdag.
Een reispas kost 90 euro voor
meerderjarigen en 60 euro voor
minderjarigen. Bij spoedprocedure
lopen de kosten op tot 280 euro voor
meerderjarigen en 250 euro voor
minderjarigen.

Reismachtiging voor minderjarigen die
zonder hun ouders naar het buitenland
reizen
Wanneer je kind meereist naar het
buitenland met iemand anders dan
(een van) de ouders, dan is een
ouderlijke toestemming nodig. Zo
zal je bijvoorbeeld een dergelijke
toestemming moeten geven wanneer
je kind meegaat met school of met de
jeugdbeweging naar het buitenland.
Je kan steeds navragen bij de
ambassade of het consulaat van het
land van bestemming of er bijkomende
documenten nodig zijn.
Meer info
Voor meer info kan je terecht bij de
dienst burgerzaken.
Voor elk vertrek naar het buitenland
informeer je je best over de vereiste
reisdocumenten. Deze informatie
vind je in je reisbureau of op de
website van Buitenlandse Zaken,
diplomatie.belgium.be.
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Academie Lede - Erpe-Mere - Wichelen
Schooljaar 2016 - 2017

In de academie zijn we klaar voor volgend schooljaar! Alle
lessen starten vanaf 1 september. De uurroosters vind je
terug op www.gamw.lede.be. Je vindt er ook een brochure
speciaal voor starters.

Nieuw voor het schooljaar 2016 - 2017
Online inschrijven
Vanaf dit schooljaar kan je online inschrijven. Alle info staat
op www.gamw.lede.be. Je kan je registreren vanaf 1 juni,
inschrijven en betalen kan vanaf 15 juni. Wie vragen heeft,
kan uiteraard steeds terecht bij de academie.
Wichelen
Vanaf 1 september starten we met lessen in Wichelen. Na
ons succesverhaal in Erpe-Mere, kunnen kinderen terecht in
de gemeenteschool van Wichelen voor Muziek en Woord.
De uurroosters vind je op onze website.

Info en inschrijvingen
Naast het online inschrijven, kan je nog steeds terecht op de
academie voor meer informatie en/of om je in te schrijven.
De inschrijvingsdata zijn:
• maandag 27 juni: 15.30 – 19.00 uur;
• dinsdag 28 juni: 15.30 – 19.00 uur;
• woensdag 29 juni: 15.30 – 19.00 uur;
• donderdag 30 juni: 15.30 – 19.00 uur.
Voor de organisatie van de lessen vragen we iedereen om
in juni in te schrijven. Ook voor nieuwe leerlingen is vroeg
inschrijven belangrijk. Zo krijg je de eerste keuze, want voor
enkele lessen zitten de klassen snel vol!
Je kan ook nog inschrijven op:
• vrijdag 26 augustus: 15.30-19.00 uur;
• zaterdag 27 augustus: 09.00-12.00 uur;
• maandag 29 augustus: 15.30-19.00 uur;
• dinsdag 30 augustus: 15.30-19.00 uur.
Breng zeker je eID of kids-ID mee.

Betalen
Het inschrijvingsgeld per richting (Muziek of Woord)
bedraagt:
• onder de 18 jaar: 68 euro;
• 18- tot 24-jarigen: 131 euro;
• volwassenen: 306 euro.
Er zijn kortingen voor meerdere leden uit hetzelfde gezin
of wanneer je Muziek en Woord samen volgt. De academie
hanteert ook de kortingen voor kansenpassen. Voor meer
informatie over deze kortingen kan je bij de academie
terecht.
Betalen kan met Bancontact.

Waarmee kan je starten?
We delen onze starters op in vijf groepen. Meer info vind je
in de brochure die je kan downloaden op de site. Ook de
uurroosters vind je daar terug.
Een kort overzicht:
6- en 7-jarigen
Deze groep start met algemene initiatie (1 uur per week).
8- tot 13-jarigen
• Muziek
Je start in L1 AMV (algemene muzikale vorming). Je hebt
twee keer per week les (1 uur + 1,5 uur). In AMV leer je
spelenderwijs alle geheimen van de muziek kennen. Je
zal ook veel samen zingen (samenzang), in de klas en op
het podium. Een instrument leer je vanaf het tweede jaar.
Sommige instrumenten kan je starten in februari van het
eerste jaar.
• Woord
Je stroomt in volgens leeftijd: L1 (8 jaar), L2 (9 jaar) en L3
(10-13 jaar). Hier volg je 1 uur per week AVV (algemene
verbale vorming).
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Inbraken

Overzicht 2015
In 2015 werden in de politiezone Erpe-Mere/Lede 174
inbraken gepleegd, waarvan 137 in private woningen en 37 in
handelszaken/bedrijven/instellingen. Van deze 174 inbraken
zijn er 90 effectief ‘geslaagd’ en werd er buit ontvreemd,
in 84 gevallen bleef het bij een poging.

13- tot 18-jarigen
Ook jullie kunnen starten voor Muziek en/of Woord.
Maak een afspraak met het secretariaat en dan
zoeken we uit waar je het best terecht kan.
Volwassenen
• Muziek
Je start met AMV (1 les van 2,5 uur per week) en
met een instrument (1 uur per week).
• Woord
Je volgt 2 uur per week les en kan kiezen uit
verschillende opties. Om je te helpen met je keuze
laten we de eerste twee lessen van september
doorgaan op maandag van 19 tot 21 uur. Zo krijg
je een proevertje van alle opties en begeleiden
we je in je keuze. We proberen de 2 uur te laten
aansluiten zodat je 1 keer per week 2 uur les volgt.
Herstarters
Heb je al ervaring? Wil je je oude instrument terug
oppakken of een nieuw instrument leren? Volgde je
vroeger Woord en geef je nu regelmatig presentaties
waarin je extra wil gecoacht worden?
Maak een afspraak met het secretariaat en we
bekijken samen je mogelijkheden!

Opendeurdag
Op dinsdag 28 juni van 17 tot 19 uur zetten
we onze deuren open. Heb je vragen of wil
je meer info over de academie? Dan is dit
het moment! Bij goed weer palmen we het
park achter Huize Moens in. Er zullen ook
optredens en proeﬂessen zijn. Volg zeker onze
Facebookpagina voor het programma.

Zin gekregen in de academie? Niet aarzelen, gewoon
doen!

Inbraken per gemeente
Er werden 126 inbraken gepleegd in Erpe-Mere en 48 in
Lede. Bijna drie kwart van het aantal inbraken werd dus
gepleegd in Erpe-Mere. De aanwezigheid van de op- en afrit
van de E40 ligt hier hoogstwaarschijnlijk aan de basis.
Meest inbraakgevoelige zone
Langs de Oudenaardsesteenweg (N46 ) werden 17 inbraken
vastgesteld.
Als we de inbraken die werden gepleegd op de wegen die
rechtstreeks aansluiting geven op de Oudenaardsesteenweg
meetellen, komen we op 44 inbraken.
Wetende dat in Erpe-Mere 126 inbraken werden gepleegd,
kan men stellen dat 35% van de inbraken in Erpe-Mere
werden gepleegd langs de N46 en aansluitingswegen
(of 25% van de inbraken in de volledige politiezone).
Meest inbraakgevoelige periode
De herfst- en wintermaanden (van midden september tot
midden april) zijn de maanden met een hoger risico. Het
wordt vroeger donker, er worden meer inbraken gepleegd
in de vooravond (bij afwezigheid van de bewoners). In 2015
werden 44% van de inbraken gepleegd tijdens de lente- en
zomermaanden en 56% in de herfst-en wintermaanden.
Statistisch gezien worden de meeste inbraken overdag en
’s avonds gepleegd en in mindere mate ‘s nachts. In onze
politiezone is dit niet anders geweest in de voorgaande
jaren, maar in 2015 is de verhouding gelijkmatig verdeeld:
ongeveer evenveel inbraken overdag als ’s nachts.
Wens je gratis inbraakpreventieadvies aan huis, contacteer de
politie op 053 60 64 64 of via secretariaat@erpemerelede.be.
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Noodnummers
In noodsituaties moet je snel en
doeltreffend kunnen handelen. Maar
welk noodnummer bel je wanneer?

Medische noodgevallen:
100 of 112
In bijna elke Europese lidstaat bereik
je via 112 de noodcentrale voor
medische hulpverlening en brandweer.
De operatoren hebben naast hun
moedertaal een goede basiskennis
van het Engels. Ook sommige landen
buiten Europa werken met dit nummer.
Zelfs in de VS word je door het
vormen van 112 verbonden met hun
911-centrale.
In vele Europese landen is 112
het enige noodnummer. In België
wordt voor dringende medische
hulp en brandweer ook het nummer
100 gebruikt. Of je nu 100 of 112
vormt in België, je komt in dezelfde
noodcentrale terecht (de centrale van
de provincie waar je je bevindt).
Je kan beide nummers met een vaste
telefoon of een gsm bellen, zelfs als je
GSM-netwerk niet beschikbaar is. Het
zijn gratis nummers die 24 uur op 24
en 7 dagen op 7 bereikbaar zijn.

ook contact opnemen met het
antigifcentrum. Dit nummer is gratis
en 24 uur op 24 bereikbaar. Hou zeker
de verpakking en/of bijsluiter van het
medicament/product bij de hand.

Meldpunt geweld: 1712
Wie vragen heeft over of slachtoffer
is van geweld, misbruik of
kindermishandeling, kan bellen naar
dit gratis nummer dat elke werkdag
bereikbaar is van 9 tot 17 uur.

Tele-Onthaal: 106
Wanneer je het moeilijk hebt, kan je
terecht op dit gratis nummer voor een
gesprek, 24 uur op 24 en 7 dagen op
7. De vrijwilligers werden opgeleid en
begeleid door een professioneel team.

Zelfmoordlijn: 1813
Heb je zelfmoordgedachten, maak
je je zorgen om iemand die signalen
in die zin uitzendt of worstel je met
jezelf nadat je iemand in je omgeving
verloren bent door zelfdoding, dan kan
je terecht op dit gratis nummer, 24 uur
op 24 en 7 dagen op 7.

Daarnaast kan je de verdwijning ook
melden aan Child Focus waar de
consulent jouw steun en toeverlaat
wordt.
Weet je meer over een kind dat
vermist wordt, dan kan je dat ook
melden op dit nummer. Child Focus
geeft alle getuigenissen meteen aan
de politiediensten door.

De druglijn: 078 15 10 20
De druglijn is er voor iedereen en
voor alle vragen over drank, drugs,
pillen, gokken en gamen. Je kan er
anoniem terecht voor vertrouwelijk en
onbevooroordeeld advies en/of een
luisterend oor.
De druglijn is bereikbaar van maandag
tot vrijdag van 10 tot 20 uur (niet op
feestdagen). Het nummer is niet gratis.

Card Stop: 070 344 344

Awel: 102

Gratis.

Dit is de vroegere kinder- en
jongerentelefoon. Elke dag te bereiken
van 16 uur tot 22 uur, behalve op zonen feestdagen. Een gesprek met Awel
is anoniem en gratis.

Ben je een betaalkaart kwijt? Is je
portefeuille gestolen? Bel dan zo snel
mogelijk naar Card Stop (24 uur op 24
en 7 dagen op 7) om je betaalkaart(en)
en/of elektronische maaltijdcheques te
laten blokkeren.

Antigifcentrum: 070 245 245

Child Focus: 116 000

Docstop: 00800 2123 2123

Stel je je vragen bij medicatie die
iemand ingenomen heeft, is een
kind aan medicatie geraakt of heeft
het andere giftige producten (bv.
onderhoudsproducten) gegeten of
gedronken, dan kan je naast 112 of
100 om een ziekenwagen te bellen,

Child Focus, de Stichting voor Vermiste
en Seksueel Uitgebuite Kinderen, kan
je gratis bellen, 24 uur op 24 uur,
7 dagen op 7.
Wanneer je (klein-)kind vermist is,
ga je naar de lokale politie om de
verdwijning aan te geven.

Ben je je Belgische identiteitskaart of
paspoort verloren of werd een van
deze gestolen, bel dan gratis, 24 uur
op 24 en 7 dagen op 7 naar Docstop.
Vanuit het buitenland kan je terecht
op het betalende nummer
+32 2 518 2123.

Dringende politiehulp: 101

Knip dit overzicht uit en hang het op een zichtbare plaats.

Noodnummers
Medische noodgevallen
Dringende politiehulp
Wachtdienst huisarts
Wachtdienst apotheker
Wachtdienst tandarts
Antigifcentrum

100 of 112
101
053 80 91 91
0903 99 000
053 70 90 95
070 245 245

Meldpunt geweld
Tele-Onthaal
Zelfmoordlijn
Awel
Child Focus
De druglijn
Card Stop
Docstop

1712
106
1813
102
116 000
078 15 10 20
070 344 344
00800 2123 2123
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Blijf cool bij hitte
In de zomer kan iedereen eindelijk weer genieten
van het zonnetje. Maar we staan niet altijd stil bij de
schaduwkant van mooi weer. Hoge temperaturen met
daarbij vaak hoge ozon- en fijnstofconcentraties zorgen
namelijk voor heel wat gezondheidsklachten. Om dit
te beperken, is het belangrijk dat we met z’n allen
extra waakzaam blijven tijdens warme dagen, zowel
voor onszelf als voor anderen. Vooral bij lichamelijke
inspanningen (sporten, spelen, werken …) in de
buitenlucht zijn grotere risico’s verbonden.

Lede hangt de
regenboogvlag uit!
Op 17 mei was het IDAHOT, Internationale Dag
Tegen Homofobie en Transfobie. Op die dag vragen
we extra aandacht voor de discriminatie van holebi’s
en transgenders. Over heel de wereld worden er
acties gevoerd om solidariteit te tonen met holebi’s
en transgenders en beleidsmakers attent te maken
op homo- en transfobie.
Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderverenigingen, riep daarom alle gemeenten op om
rond 17 mei de regenboogvlag uit te hangen. Lede
deed uiteraard opnieuw mee. Dit jaar was het hijsen
van de vlag een tikkeltje speciaal. We deden dat op
13 mei aan het gemeentehuis in aanwezigheid van
Mister Gay Belgiumkandidaat Nico Maes uit Lede.
Met deze vlag willen we aantonen dat de gemeente
begaan is met al zijn inwoners, ongeacht hun seksuele
oriëntatie of genderidentiteit. Discriminatie, op welke
basis dan ook, is onaanvaardbaar.

De weerman of -vrouw zal je vertellen wanneer het
te warm wordt en er veel ozon in de lucht is. Volg
dan onderstaande tips en beperk zo het risico op
gezondheidseffecten:
• Drink meer dan gewoonlijk: bij voorkeur water,
maar ook fruitsap en afgekoelde bouillon zijn goed.
• Blijf binnen en zoek een koele ruimte op. Bij
ozonpieken is er binnen minder ozon in de lucht dan
buiten.
• Gebruik een ventilator of airco voor afkoeling. Airco
koelt de ruimte af, een ventilator kan verkoelend zijn.
• Houd ramen, gordijnen en rolluiken overdag dicht en
verlucht ’s nachts wanneer de temperatuur gedaald
is.
• Koel je lichaam regelmatig af door een douche, bad
of plons in het zwembad te nemen.
• Bescherm je tegen zonnebrand met een voldoende
beschermende zonnecrème. Draag aangepaste kledij.
• Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto!
• Beperk lichamelijke inspanningen zoals
sportactiviteiten. Zeker tussen 11 en 22 uur is
de warmte en ozonconcentratie het hoogst.
Rust geregeld en drink voldoende. Verplaats
je sportactiviteit eventueel naar een (koele)
binnenruimte. Organiseer je een evenement? Neem
dan extra voorzorgsmaatregelen als er warm weer
wordt voorspeld.
Wil je meer weten? Download of bestel dan de folder
op www.vlaanderen.be.
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Compost brengt leven in je tuin!
Tips van de kringloopkrachten
Met een compostvat of -bak in je tuin zorg je ervoor dat
waardevolle stoffen uit de natuur opnieuw gebruikt worden.
Dat is in de eerste plaats een goede zaak voor de planten
en bomen in je tuin, want met compost krijgen zij de
ideale voedingsbodem om te groeien. Maar ook je eigen
portemonnee doe je een plezier: al wat je composteert,
moet je niet meegeven bij de GFT-ophaling en dus niet
betalen. Bovendien draag je bij tot het verkleinen van de
afvalberg en zorg je voor het milieu.
Wat kan je composteren?
Om te composteren heb je een mengeling nodig van
groen en bruin materiaal. Groene materialen zijn keukenen tuinresten zoals grasmaaisel, groente- en fruitresten …
Groen materiaal heeft weinig of geen structuur, maar een
hoog vochtgehalte en veel voedingstoffen.
Met bruine materialen bedoelen we alle stevige, stugge,
luchtige materialen: houtsnippers, droge herfstbladeren,
dorre stengels … Bruin materiaal heeft een duidelijke
structuur en zal ook het composterend materiaal structuur
geven.

Leedse

kringloop
krachten

Kies je een compostvat of -bak?
Voor een tuin tot 200 à 400 m² raden wij een compostvat
aan. Als je tuin groter is maar je je snoeihout versnippert,
een mulchmaaier gebruikt en snippers, bladeren en
andere tuinresten consequent als mulch gebruikt, kan een
compostvat voor de verwerking van voornamelijk keukenafval
ook volstaan. Je voegt dan vooral bruin tuinmateriaal toe om
het composterend materiaal luchtig te houden.
Heb je een grotere tuin, dan kan je beter kiezen voor een
compostbak, of beter nog: voor twee of drie compostbakken
naast elkaar. Zo kan je de inhoud van de bakken geregeld
omzetten, wat de kwaliteit van de compost ten goede komt.

Wel composteren
• bladeren en naalden
• tuin- en snijbloemen
• fruitresten, fruitschillen
• gazonmaaisel
• gras
• groenteresten en loof (incl. aardappelschillen)
• haagscheersel, snoeihout, takken
• hakselhout
• hooi en stro
• keukenpapier
• mest en uitwerpselen van planteneters en vogels
• noten en doppen, fruitpitten en -stenen, zaden en
granen (droog)
• onkruid
• papier, karton
• resten uit groente- en siertuin
• theebladeren, theezakjes, cichorei, koffiedik
• zieke plantendelen
• potgrond en turf

Niet composteren
• bioplastics
• compoststarters en -versnellers
• dierlijke producten (dierlijke resten, beenderen,
vleesresten, charcuterie, haar en pluimen,
kattenbakvulling, mosselschelpen, eierschalen …)
• gekookt of bereid voedsel (brood en broodresten,
koekjes, gebak, chips, chocolade, gekookte groenten,
olie- en vetrijke materialen …)
• graszoden
• houtskool
• inerte materialen zoals aarde, (hout)as, grond, klei, zand,
leem, metaal, steen, kalk, en synthetische materialen
(bv. brik, kunststof isolatiemateriaal, plastic
wegwerpluiers, -doeken en -verbanden …)
• stof uit de stofzuigerzak
• timmerhout, houtkrullen, houtvezel, kurk
• menselijke uitwerpselen en uitwerpselen van vleeseters

Je kan een compostvat en/of een compostbak uit hout
of eentje uit gerecycleerd kunststof bestellen bij de
dienst milieu en landbouw (betaling in contanten) of
via kringloopkracht@lede.be.
Meer info over de afmetingen en prijzen vind je op
www.lede.be of via kringloopkracht@lede.be.
Compostvaten kan je, na betaling, afhalen tijdens de
eerstvolgende demo in de kringlooptuin in het park. De data
van de demo’s vind je terug in je afvalkalender.
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Compostbakken moet je bestellen en kan je (na levering door
ILvA) afhalen in het gemeentehuis.
Omruilen kan!
Je kan je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat met
beluchtingsstok of een korting van 25 euro op een compostbak.
Hou er wel rekening mee dat het inleveren van je gratis GFTcontainer onomkeerbaar is. Indien je later toch nog wenst
gebruik te maken van een GFT-container, wordt hiervoor door
ILvA 125 euro aangerekend. Voor meer inlichtingen en het
omruilen van de GFT-container kan je bellen naar ILvA op het
gratis nummer 0800 94 140.
Bron: Vlaco

Het zomert in de bib

Pesticiden:
zonder is
gezonder
Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de
waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves.
Ook de gezondheid van kwetsbare groepen zoals kinderen,
jongeren, ouderen en zwakkere mensen kan hierdoor
gevaar lopen. Daarom moeten we het gebruik van
pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Maar hoe?
Een aantal tips:
• Planten groeien alleen waar water en voedsel is. Zorg dus
dat nergens water en/of organisch materiaal blijft staan.
• Verhard zo weinig mogelijk. In groenzones storen kruiden
minder én ze zijn makkelijk te beheren door maaien.
• Plant de juiste plant op de juiste plaats.
• Denk bij de (her)aanleg van je tuin, oprit of terras na over
het ontwerp zodat je het gemakkelijk kan onderhouden
zonder pesticiden.
Als er zich toch problemen voordoen, los je dit het beste
op zonder chemische middelen. Er bestaan alternatieve
methoden. Zo kan je een terras of trottoir borstelen of
branden.
Kan je het probleem niet oplossen met een alternatieve
methode? Gebruik dan pas in laatste instantie pesticiden
en kies het juiste product voor het juiste probleem. Hou
je aan de juiste dosis en volg de veiligheidsvoorschriften.
Een chemisch middel geeft trouwens ook niet altijd het
gewenste resultaat.
Meer weten?
Neem dan een kijkje op www.vmm.be/zonderisgezonder.
Je vindt er praktische tips over het bestrijden van
ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen zonder
pesticiden. Je kan ook steeds contact opnemen met de
milieudienst van de gemeente.

Lentekriebels zijn passé, lang leve de zomer! Ook
de bibliotheek zomert mee en gunt iedereen van 1
juli tot en met 31 augustus een week langer lezen.
Ideaal om de boeken uit de lijst Zomer van het
Spannende Boek te lezen. Durvers vinden dé thrillers
van 2016 vanaf 15 juni in het spannendste hoekje van
de bibliotheek.

Wisselcollectie
American Comics
Batman, Superman, Green Lantern … Waarschijnlijk
heb je al van de films gehoord, maar ken je ook de
stripverhalen? Ze vertellen vaak een diepgaander
en ingewikkelder, maar soms ook totaal verschillend
verhaal dan hun broertjes in de bioscoop. Ontdek
nu de originele verhalen in de bib met de nieuwe
wisselcollectie American Comics.

Wereldcinema in de
schijnwerpers
Duik in onze tijdelijke collectie van CinéBIB en laat
je meevoeren op een kleurrijke ontdekkingsreis
doorheen twintig parels van de wereldcinema. De
CinéBIB-dvd’s zijn gratis uitleenbaar voor één week.
De volledige lijst kan je bekijken op onze online
catalogus. De collectie is beschikbaar tot
30 augustus.

Themamaand Frankrijk
Naar aanleiding van de vieringen rond Lucien Van
Impe zet de bib van 14 juli tot 14 augustus het land
van de Tour in de kijker: reisboeken, Franse schrijvers,
wijn, kaas … het kan niet op! Meer over Lucien Van
Impe op pagina 14.

12

in Lede
Pop-uphandelsbeurs
Zin om de handelszaken in Lede te ontdekken?
Kom met je familie naar de Pop-uphandelsbeurs op
zondag 26 juni van 11 tot 19 uur in en rond De Bron.
Ontdek en proef er een brede waaier aan
specialiteiten in een leuke sfeer met heel veel
kinderanimatie.
Graag tot dan!

Zzzomer van Vlieg
Fietzzztocht
Vlieg ‘zzzoeft’ vanaf 1 juli rond op de fiets en heeft heel
wat leuke opdrachten verstopt. Hij kijkt dit jaar goed om
zich heen. Zie jij wat hij ziet?
Pik een Vliegfolder op in de bib, in het gemeentehuis
of bij de sportdienst en schiet uit de trappers. Ook op
de websites van de gemeente en bibliotheek vind je het
opdrachtenboekje met het fietsparcours.
Je boekje kan je tot en met 31 augustus binnenbrengen.
Je krijgt een extra punt op je UiTpas voor je harde
werk! Alles goed ingevuld? Misschien maak je wel kans
op een mysterieuze Bzzz-box of een andere leuke prijs.
De Fietzzztocht van Vlieg wordt ondersteund door de
Gezinsbond Lede.

Knutzzzel erop los
Vlieg wil deze zomer gezien worden. Help jij hem een
handje? Vanaf 15 juni kan je een Familieknutzzzelpakket
ophalen in de bib of bij de jeugddienst. Je krijgt een
houten kijkdoos die je met het hele gezin kan versieren.
Klaar? Plaats voor 31 juli de doos op een goed zichtbare
plek voor je huis en stuur ons een foto en de locatie op.
Op de websites van de gemeente en bibliotheek komt
dan een kaart met alle locaties. Kijkdoosspotters kunnen
tot 31 augustus piepen doorheen de hele gemeente.
Hevige knutselaars kunnen vanaf 1 juli ook van een
oude schoendoos een coole kijkdoos te maken. Pik in
de bibliotheek of bij de jeugddienst de opdracht en een
schoendoos op en ga aan de slag. Alles is toegelaten!
Als je jouw diorama binnenbrengt, maak je ook nog eens
kans op een Bzzzz-box!

Georganiseerde ﬁetstocht:
Vlieg dwarzzz door Lede
Op maandag 15 augustus bundelen de bibliotheek,
de sportdienst en sportraad de krachten voor een dag
vol fietsplezier. Samen gaan we voor Vlieg dwarzzz
door Lede, een combinatie van Vlieg en de jaarlijkse
fietstocht Dwars door Lede.
Inschrijven kan tussen 13.30 en 14.25 uur aan de
sporthal. Om 14.30 uur springen we op het zadel. Er
zijn twee fietslussen: 30 km voor de fietsfanaten en 15
km voor wie het rustig aan wil doen. Langsheen het
parcours voorzien we tussenstops met animatie.
Om 17.00 uur trakteren we alle sportievelingen op een
optreden aan de sporthal. Wie nog niet moe is, kan
zich nog uitleven op het springkasteel of zich wagen
aan een hindernissenparcours.
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Zomer = spelen!
Roefel
Hou je klaar voor hét kinderfeest van het jaar:
zaterdag 25 juni is het Roefeldag in Wanzele!

Speelplein Krawietel
Kom je graag naar het speelplein? Vul
de inlichtingenfiche 2016 in en haal
je badge vanonder het stof of ga om
een nieuwe bij de jeugddienst!

De zomer van Vlieg
Heel de zomer lang kan je deelnemen aan de
fietszoektocht of een diorama-knutselwerk
maken voor Vlieg. Meer info op pagina 12.

Vrij spelen
Een snipperdagje? Maak dolle
pret op een speelpleintje in je
buurt!
Dit kan in Papegem, het park
van Mesen, het park achter
Huize Moens of elke dag vanaf
8 uur tot zonsondergang op
het speelterrein in Wanzele
(behalve tijdens de uren van
de speelpleinwerking).
Spelen maar!
Meer info bij de jeugddienst.

Avondmarkt
De marktcommissie zorgt opnieuw voor een gevarieerde
avondmarkt met animatie op vrijdag 1 juli. Je kan er terecht voor
nieuwe spullen en je vindt er oude ambachten zoals houtdraaien,
manden maken, pottendraaien, spinnen, strovlechten,
stoelenmatten en weven.
Op het graspleintje voor Huize Moens kan je ook roofvogels
bewonderen. De medewerkers van Valkerij De Kaproen geven
hier graag een woordje uitleg over.
Kinderen tot 12 jaar kunnen zich uitleven op het springkasteel,
zich gratis laten schminken of een ballon laten draaien.
Die Verdammte Spielerei zorgt voor de vrolijke muzikale noot.
Die avond kan je in het park ook genieten van Brasil XL.
Meer info hierover bij het artikel over de zomerconcerten.

Zomerconcerten
1 juli: Brasil XL
Vijf muzikanten brengen
typisch Braziliaanse
sambaritmes. Deze
fantastische percussieact
met twee Braziliaanse
danseressen werkt
opzwepend! Ambiance
en power verzekerd!
Bezoekers kunnen op
de warme tonen ook genieten van een lekkere
cocktail. Dit optreden wordt georganiseerd in
samenwerking met de cultuurdienst.

15 juli: Blue Dawn
Deze band speelt populaire pop- en rockcovers
van de jaren zestig tot het heden.

5 augustus: The Mombasa All Stars
Deze memorabele band, ontstaan in café
Mombasa in Borgerhout, gaat steeds op zoek
naar muzikanten die iets extra hebben. Deze keer
mag het publiek zich laten verrassen door een
echte ster: de geweldige Emilie Leysen!

19 augustus: Chez Kit
Deze coverband is in de streek gekend voor hun
sfeervolle ambiancemuziek. Legendarische covers
en bekende melodieën van de beste pop-,
rock-, disco- en funkhits komen aan bod. Het
rijke muzikale verleden van de zeven muzikanten
garandeert een spetterend live-optreden.
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Lucien Van Impe, tourwinnaar 1976
Deze zomer is het precies
veertig jaar geleden dat
Lucien Van Impe de Ronde
van Frankrijk won. Zijn
toerwinst uit de hete zomer
van 1976 was ook meteen de
laatste Belgische toerwinst
en blijft dus iconisch.
Lucien woont al achtendertig
jaar in Impe. Een groot feest
voor onze wielerheld én
een nieuwe fietsbrochure
konden niet uitblijven in dit
huldigingsjaar.

Volksfeest met huldiging van Lucien Van Impe
op 14 juli

Lede en Impe kleuren geel!
Voor de start van het Breydeltourfeest op donderdag
14 juli zullen we in stoet met Lucien Van Impe vanuit
Lede richting Impe wandelen. Deze tocht start om
11 uur aan het gemeentehuis en gaat via de Brilstraat,
Molenbergstraat, Overimpestraat en Ledezijdestraat naar
Impe. We willen alle huizen langsheen dit parcours vragen
om zoveel mogelijk gele versieringen aan te brengen: gele
bloemen, gele vlaggen, gele ballonnen …! Zo huldigen we
onze wielerheld en dorpsgenoot en creëren we opnieuw
de sfeer van 1976, het jaar waarin Lucien de toer won.

Oproep deelnemers stoet
Verenigingen en andere geïnteresseerden kunnen
meestappen in deze stoet. Ook hier mag alles en
iedereen geel kleuren, een mooie verwijzing naar zijn
gele trui uit 1976. Voor meer info kan je terecht bij
de cultuurdienst.

In het wiel van
Lucien Van Impe

Breydel organiseert in samenwerking met Het Nieuwsblad
voor het derde jaar op rij een Breydeltourfeest. Dit jaar
was er maar een mogelijke locatie: Impe, het dorp van
wielerheld Lucien! Op donderdag 14 juli wordt ‘onze’
Lucien gehuldigd. Een leuk initiatief dat onze gemeente
graag ondersteunt. Het belooft een echt volksfeest te
worden waarop de Ledenaars uiteraard niet kunnen
ontbreken! Ambiance verzekerd!

Fietsbrochure In het wiel van
Lucien Van Impe
Stad Aalst en gemeenten ErpeMere, Haaltert en Lede zetten
zich samen in om de laatste
Belgische Tourwinnaar een
passend eerbetoon te geven.
Daarom lanceerden ze de nieuwe
fietsbrochure In het wiel van Lucien
Van Impe.

Wat staat er precies op het programma?
• Doorlopend animatie (12 – 24 uur) met live optredens
van o.a. Dance Fever, Stampen & Dagen, PartyParty en
vele anderen.
• Live-uitzending van de finale van de twaalfde etappe,
een spannende bergrit van Montpellier met aankomst
op de Mont-Ventoux op groot scherm.
• Breydelgerecht uit de reuzenpan met frietjes en een
Kwaremontbier om 18 uur.
• Unieke ontmoeting met vroegere gele- en
groenetruidragers.

Er werd een recreatieve fietslus van
35 kilometer uitgestippeld op basis
35 km
van het fietsknooppuntennetwerk
in de regio Scheldeland (door Aalst,
Lede, Erpe-Mere en Haaltert). In het wiel van deze ex-prof
verken je zijn trainingsparcours aan de hand van negen
tussenstops. Hier kan uiteraard de stevige kuitenbijter,
de Gotegemberg, niet ontbreken. Onderweg ontdek je
de geliefkoosde plekjes in zijn geboortedorp en beleef je
aan de hand van QR-code, die je naar filmpjes of liedjes
brengt, de sfeer van toen. De route passeert ook langs het
huis van Lucien in Impe.

Het feest zelf is gratis. Meer informatie en kaarten voor
een Breydelmaaltijd kan je reserveren via evenementen@
breydel.be. Meer info vind je ook op www.breydel.be.

Deze fietsbrochure kan je gratis afhalen bij de
cultuurdienst en in de sporthal. Je kan de brochure ook
downloaden op www.aalst.be/toerisme.

Met ondersteuning van
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Kubbtornooi

Zomersportkampen

Op zondag 26 juni organiseert de sportdienst
voor het vierde jaar op rij een kubbtornooi.
Iedereen is welkom! Deelnemen kost tien
euro per ploeg. Deze activiteit gaat door
in de sporthal van 14 tot 17 uur. Per ploeg
ontvang je zes drankbonnetjes. Graag vooraf
inschrijven bij de sportdienst.

Deze kampen gaan door in de sporthal en zijn een organisatie
van de sportdienst. De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er
terecht van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 augustus in een
dagformule (van 8.15 tot 17.00 uur). Voor de kleuters gaat het
kamp door van maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus in
een halve dagformule (van 8.15 tot 12.15 uur).

Ledenaar

Lager

Kleuter

48 euro

30 euro

Niet-Ledenaar

+ 50 %

10 UiTPASpunten

- 2,50 euro

Sociaal tarief

- 50 %

UiTPAS aan kansentarief

verminderd tarief

Je mutualiteit betaalt een deel van je inschrijvingsgeld terug.
Meer info hierover bij de sportdienst.

Sportmarkt
Op zondag 28 juni neemt de sportdienst
deel aan de sportmarkt in Aalst. Iedereen
met een UiTPAS aan kansentarief is welkom
en deelname is gratis. We vertrekken om
13 uur met de bus aan de sporthal. Op de
Grote Markt, de Hopmarkt, het Werfplein en
het Vredeplein zijn er tal van sportdemo’s,
sportinitiaties, sportinformatiestanden en een
kinder- en kleuterdorp. Om 18 uur vertrekken
we terug naar Lede. Inschrijven kan tot en
met vrijdag 19 juni bij de sportdienst of bij
Anne-Marie De Smet (053 80 05 95 of
annemarie-ds@skynet.be).

Boemel- en sportacademie
Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde
leerjaar kunnen tijdens het schooljaar een uur komen sporten op
woensdagnamiddag (behalve tijdens schoolvakantieperiodes).
Deze sportieve namiddag wordt georganiseerd door de
sportdienst en gaat door in de sporthal vanaf 7 september.

Lesuren voor het schooljaar 2016 - 2017
•
•
•
•

derde kleuterklas: 13.30 – 14.30 uur;
eerste leerjaar: 14.30 – 15.30 uur;
tweede en derde leerjaar: 15.30 – 16.30 uur;
vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16.30 – 17.30 uur.

Ledenaar

Inschrijven

Niet-Ledenaar

Voor de zomersportkampen, boemel- of
sportacademie kan je inschrijven vanaf
maandag 27 juni:
• online via www.lede.be;
• via e-mail (met inschrijvingsstrookje
als bijlage) naar sport@lede.be
(inschrijvingsstrookje downloaden via
www.lede.be);
• in de sporthal.
Betalen kan:
• via Bancontact;
• via overschrijving op BE10 0910 0954 2304
met vermelding van de naam van de
deelnemer en de activiteit;
• cash.

UiTPAS aan kansentarief

10 UiTPASpunten
Sociaal tarief

Jaar

Trimester

60 euro

25 euro
+ 50 %
- 2,50 euro
- 50 %

verminderd tarief

Je mutualiteit betaalt een deel van je inschrijvingsgeld terug.
Meer info hierover bij de sportdienst.
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Zomerﬁetsen

UiTPAS
PUNTEN

5

UiTPAS
PUNTEN

Davidsfonds Lede, Gezinsbond Lede en Bloso
organiseren elke dinsdag van juli en augustus een
zomerfietstocht van ongeveer 25 km (met korte
tussenstop). We starten om 19 uur aan de Markt.
Iedereen is welkom en je kan gratis deelnemen.
Meer info op 0477 59 87 49. Bij regen, bel de infolijn.
Omruilvoordeel
In ruil voor 5 punten kunnen deelnemers een zonneschermpje voor
de wagen ruilen. Actie: op = op. Graag een vooraf een seintje
wanneer je er eentje wil ruilen (0479 91 20 00).

Fietstassen en
ﬁetskratten bij de
cultuurdienst
De zomer komt eraan, dus zet je fiets maar klaar
voor enkele leuke fietstochtjes. De cultuurdienst
wil deze tochten extra leuk maken!
Omruilvoordeel
Vanaf dinsdag 14 juni zijn er 15 dubbele fietstassen om weg te geven in ruil voor 15 UiTPASpunten. Door middel van klittenband kan je de
tas bevestigen aan jouw fiets. De tas heeft aan
de binnenkant een versteviging zodat de tas niet
tussen de spaken kan komen. Daarnaast zijn er
ook 5 fietskratten om te verdelen. Een fietskrat
krijg je voor 20 UiTPASpunten. Dit fietskratje is
gemaakt van stevig kunststof. Het krat heeft een
geperforeerde bodem en is geschikt voor het
transportrek of de bagagedrager van je fiets. Je
kan per gezin 1 fietstas of -krat ruilen.

Sneukelﬁetstocht
Femma Lede
We verwennen alle sportieve dames met de heerlijkste lekkernijen
tijdens elke ‘pitstop’. De fietstocht gaat door op vrijdag 17 juni, om
19.15 uur op de parking van de sporthal. We vertrekken stipt om
19.30 uur. Lede betalen 10 euro, niet-leden betalen 12 euro (all-in).
Meer info bij Mieke Vinck (053 80 87 22 of Steven.mieke@telenet.be).
Omruilvoordeel
In ruil voor 1 punt krijg je een
originele Femmabalpen.

1

UiTPAS
PUNT

Het OCMW van Lede werft aan

1 JOBSTUDENT KINESITHERAPIE
Het OCMW is voor haar woonzorgcentrum op zoek naar
een jobstudent kinesitherapie voor de maand augustus.
Heb je een masterdiploma Revalidatiewetenschappen en
kinesitherapie en zoek je een vakantiejob waarbij je je kan
inzetten voor ouderen, solliciteer dan nu.
Stuur je motivatiebrief en een kopie van het vereiste
diploma naar personeel@ocmw.lede.be of per post naar
de voorzitter van het OCMW, Annelies De Meersman,
Kasteeldreef 50, 9340 Lede.

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.
Voor bijkomende informatie en de gedetailleerde
aanwervingsvoorwaarden, kan je surfen naar
www.ocmw.lede.be of contact opnemen met de
personeelsdienst (053 60 62 98 of
personeel@ocmw.lede.be).

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

Workshop en vormingssessie in
aquarel
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Ontbijtwandeling

nog tot 30 september, op woensdag
om 19 uur
Gezinsbond Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: marc.vandemaele@pandora.be,
09 369 18 37

Wanzele Feest
van vrijdag 24 t.e.m. zondag 26 juni
Vrijdag: fuifavond, zaterdag: artiestenavond, zondag: XXL barbecue.
Wanzele Feest vzw
Rijststraat 60

zondag 26 juni van 8 tot 11 uur
Wandelen door de natuur (1 uur) en
achteraf een ontbijtbuffet.
Inschrijven tot 18 juni bij Emilienne op
09 369 84 39 of bij Marleen op
0495 69 09 91.
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
5 euro: leden en kinderen tss. 3 en 12 jaar
(kinderen < 3 jaar: gratis), 8 euro: niet-leden.
Vooraf betalen via rek.nr. KVLV
BE56068205374588 of contant.

Opendeurdag Kleuterschool Lede

Roefel

Fietstocht

donderdag 16 juni van 9 tot 10 uur
Maak kennis met het klasje. Je kan samen
met je peuter op bezoek komen in de instapklas! Je kan je kindje laten inschrijven
(ID-kaart of SIS-kaart mee te brengen).
Vrije Kleuterschool Lede, Kluisberg 1
Info: vrijekleuterschoollede.directie@
telenet.be, 053 80 49 65

zaterdag 25 juni
Voor jongeren uit de lagere school.
Inschrijven is verplicht op vaste data (bij de
jeugddienst).
Speelplein Krawietel
6 euro

zondag 26 juni om 13.30 uur
Open tuinen.
KVLV Lede
Markt
Info: 053 80 28 71

Petanque tornooi

zondag 26 juni om 11 uur
Sint-Gregoriuskoor
Kaarten kopen aan de kassa of bestellen
op 0477 18 83 07.
Oc Oordegem
Info: st.gregoriuskoor.oordegem@outlook.be.

Wekelijkse gezinsﬁetstocht

Sneukelﬁetstocht voor dames
vrijdag 17 juni om 19.15 uur
Zie pagina 16.
Femma Lede
Info: steven.mieke@telenet.be

Zomersalon overzichtstentoonstelling
van 18 juni tot 28 augustus op zaterdag
en zondag van 14 tot 19 uur
Galerij ‘t Hof te Puttens, Wichelsestraat
20-22
Info: joris.de.smet@hofteputtens.be,
053 80 51 30

Fietstocht:
Op zoek naar de Zeppelin
zondag 19 juni van 13.15 tot 18 uur
Op zoek naar de bunker van Gontrode uit
de Groote Oorlog en andere plaatsen met
een link naar de oorlog. 20 à 25 km.
Met gids en tussenstop.
Inschrijven tot 12 juni.
Davidsfonds Oordegem
Vertrek: kerk Oordegem.
10 euro
Info: 09 366 16 10,
daniel.van.kerckhove@ skynet.be

donderdag 23 juni van 19 tot 22 uur
Kunstgroep Experimentele Art Lede
De Bron
6 euro
Info: spresiaux@hotmail.com, 053 80 78 83

zaterdag 25 juni om 14 uur
Herdenkingstornooi Patrick Libaut.
Meli-Melo. 100 euro vooruit.
Deelname: 2,5 euro.
‘t Kantientje, Nachtegaallaan 10

Mariacantate:
600 jaar Zoete Nood Gods
zaterdag 25 juni van 20 tot 22 uur
Aanvullend mis ‘Ave Maria Zart’
van Strassenberger
Kaarten: bij de koorleden, leden van
het Processiecomité en via
amicicantores@hotmail.com of
lucjohan.rasschaert@gmail.com.
samenwerking gemengd koor Amici
Cantores en Sint-Gregorius kerkkoor Lede
en Processiecomité.
Sint-Martinuskerk, Markt
12 euro

Opendeurdag academie
dinsdag 28 juni
Zie pagina 6.

Zzzomer van Vlieg
van 1 juli tot 31 augustus
Zie pagina 12.

Pop-uphandelsbeurs
zondag 26 juni
Zie pagina 12.

Avondmarkt
vrijdag 1 juli van 18 tot 22 uur
Zie pagina 13.

Zomerconcert: Brasil XL

54ste Grote Prijs Frans Melckenbeeck voor beroepsrenners
zondag 19 juni van 14 tot 18 uur
Start: Markt, aankomst: Kasteeldreef 20.
5020 euro aan prijzen. Afstand: 170 km
of 15 ronden.
vzw De Nieuwe Melckenbeeckvrienden
Info: rutger.goeman@telenet.be,
0479 22 49 18

Aperitiefconcert

vrijdag 1 juli van 20 tot 23 uur
Zie pagina 13.

Avondwandeling

Kubbtornooi
zondag 26 juni
Zie pagina 15.

vrijdag 1 juli om 21 uur
In het schemerdonker in
Berlare - Uitbergen - Overmere.
De Gemzen
gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

Lede
Agenda
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Daguitstap Planckendael
zaterdag 2 juli van 8.30 tot 19 uur
Met rondleiding Planckendael backstage!
Inschrijven tot 8 juni.
Gezinsbond Impe
Station Lede
18 euro
Info: gezinsbond.impe.papegem@
gmail.com, 0477 18 87 77

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

Sportkampen: keuze uit atletiek
(zevenkamp), minivoetbal en
omnisport, squash en omnisport,
badminton en omnisport
maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 juli,
telkens van 9 tot 17 uur
Leeftijd: 10 - 14 jaar.
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote Steenweg 304
208 euro (internaat) of 152,3 euro
(externaat)
Info: 02 209 45 11

Zomerﬁetsen
van 5 juli tot 30 augustus
Zie pagina 16.
Gezinsbond Lede - Davidsfonds Lede

RocketSoul (dj’s)
Uitsluitend op vinyl!
• zondag 17 juli van 14 tot 22 uur:
Zomerchillen met onze residents
Mr.Lemon & Pete O’deep (dj’s)
• donderdag 21 juli van 14 tot 24 uur:
Nationale Vedett Dag met Stampen &
Dagen
• vrijdag 22 juli van 14 tot 24 uur:
Zomerchillen met residents Mr.Lemon &
Pete O’deep (dj’s)
• zondag 24 juli van 14 tot 22 uur: Standupcomedy met Lukas Lelie, Sander
Vanderveeren & Mc Edouard
• vrijdag 29 juli van 18 tot 24 uur:
Midsummer Friday met Vinyl Only DJ
• zaterdag 30 juli van 14 tot 24 uur:
Soundgarden closing Party met Diego
Parra (dj), MKII (dj) & Rosanne (live
vocals), Pete O’deep & Jeks (dj), Klaus &
Juan (dj)
• zondag 31 juli van 14 tot 22 uur: Last Call
in our Garden
De laatste dag in onze feestelijke tuin.
Basisprijs: 5 euro, abonnement voor alle
dagen: 45 euro.
Pastorietuin van Impe (Impedorp 7)
De zomertuin heeft een beperkte capaciteit, wees er dus snel bij!
Info & tickets: www.zomertuin.be.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 10 juli om 19.30 uur
Kleinkunstoptreden MANDRAGORA,
nadien Vlaamse kermis met discobar, hapje
en tapje.
Huize Moens
Info: leeuwfeesten@gmail.com

Sportkamp internaat: ropeskipping
en dans
maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 juli,
telkens van 9 tot 17 uur
Leeftijd: 8 - 12 jaar.
Sport Vlaanderen Oordegem
208 euro
Info: 02 209 45 11

Zomertuin
van 8 tot en met 31 juli, elke vrijdag,
zaterdag, zondag en nationale feestdag
Data:
• vrijdag 8 juli van 18 tot 24 uur: Livebands
Fake The Effort en Creatif Mindz
• zondag 10 juli van 14 tot 22 uur: Golden
Oldies
We brengen de Thé Dansant van 100 jaar
geleden terug.
• vrijdag 15 juli van 18 tot 24 uur: Blues en
rock & roll met The Fuel Kings
The Fuel Kings treden hun laatste keer
op in onze tuin!
• zaterdag 16 juli van 14 tot 24 uur: Funk,
soul en disco met Jakes, Dconvict en

Sportkampen: keuze uit boogschieten en omnisport, balsporten, tennis
en omnisport
maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 juli,
telkens van 9 tot 17 uur
Leeftijd: 8 - 12 jaar.
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote Steenweg 304
208 euro (internaat) of 152,3 euro
(externaat)
Info: 02 209 45 11

Bloed geven
dinsdag 12 en woensdag 13 juli,
telkens van 18.30 tot 21 uur
Vanaf 18 jaar tot op de dag dat je 71 jaar
wordt en je in goede gezondheid verkeert.

Schrijf je in via rodekruis.be.
Verenigingen en scholen mogen zich als
groep inschrijven.
Rode Kruis Lede
De Bron
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Volksfeest met huldiging van
Lucien Van Impe
donderdag 14 juli
Zie pagina 14.

Zomerconcert: Blue Dawn
vrijdag 15 juli om 20 uur
Zie pagina 13.

Sportkampen: keuze uit atletiek
(initiatie polsstokspringen) en
meerkamp, funky dance, racketlon,
mountainbike en omnisport
maandag 18 t.e.m. vrijdag 22 juli
van 9 tot 17 uur
Leeftijd: 10 - 14 jaar.
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote Steenweg 304
208 euro (internaat) of 152,3 euro (externaat)
Info: 02 209 45 11

Bloed geven
dinsdag 19 juli van 18.30 tot 21 uur
Vanaf 18 jaar tot op de dag dat je 71 jaar
wordt en je in goede gezondheid verkeert.
Schrijf je in via rodekruis.be.
Verenigingen en scholen mogen zich als
groep inschrijven.
Rode Kruis Lede
Oc Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Avondwandeling - Pasar Zomert
vrijdag 22 juli om 19 uur
Blikvangers: Riddermolen, kapel Nicolas
van Tolentijn, Reymeers, Impe-grot en veel
onontgonnen paadjes.
Pasar
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Niet-leden: 1,5 euro.
Info: wim.liebrecht@telenet.be,
053 81 06 16

Lede
Agenda
Sportkampen: keuze uit atletiek
(vijfkamp) en omnisport, boogschieten en omnisport, minivoetbal
en omnisport, dans en omnisport
maandag 25 t.e.m. vrijdag 29 juli,
telkens van 9 tot 17 uur
Leeftijd: 8 - 12 jaar.
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote Steenweg 304
208 euro (internaat) of 152,3 euro
(externaat)
Info: 02 209 45 11

Herdenkingstocht Toon Derder
zaterdag 30 juli van 15.30 tot 18 uur
N.a.v. 20-jarig overlijden van medestichter
en bezieler van De Gemzen.
Na bloemenhulde op het kerkhof een
wandeling van 9 km langs de gemzenbosjes met als afsluiter een drink aan de
Impse Dam (Reymeers).
De Gemzen
Molenbergstraat 40
Info: annetom@telenet.be

Wandeling naar Wanzele
zondag 31 juli van 14 tot 17 uur
O.l.v. D. Van Kerckhove. 7 km, gedeeltelijk over landwegen. Zorg voor aangepast
schoeisel. Er is onderweg een drankje
voorzien.
Volkstuin Lede
Dorp Wanzele
Info: norbert.nijd@skynet.be,
daniel.van.kerckhove@skynet.be

Sportkampen: keuze uit atletiek voor
gevorderden, funky dance,
racketlon, mountainbike gevorderden, all-in-1
maandag 1 t.e.m. vrijdag 5 augustus,
telkens van 9 tot 17 uur
Leeftijd: 14 - 17 jaar.
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote Steenweg 304
208 euro (internaat) of 152,3 euro
(externaat)
Info: 02 209 45 11

Zomerconcert:
The Mombasa All Stars
vrijdag 5 augustus om 20 uur
Zie pagina 13.

Kinderfestival Rock Lede
vrijdag 5 augustus van 14 tot 17 uur
Met o.a. BlitZ kidsband, speeldorp met
hindernissenparcours, springkasteel,
speelbed, circus, reuzegezelschapspelen,
gekke fietsjes, speelbus met ballenbad en
muziek, grimestand, workshop circus ...
vzw TiniTiaTief
Terreinen KSA Lede, Blikstraat 27
6 euro
Info: www.tinitiatief.be
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Rock Lede

Zomerconcert: Chez Kit

zaterdag 6 augustus om 17 uur
17 uur: foodtruckavond. Vroegkomers
worden beloond met een hapje, drankje en
concert van Tom Helsen. 19 uur: Milpool
(finale Humo’s Rock Rally), gevolgd door
Armadillo Jon, The Father
The Son and The Holy Simon, The Grassroots Movement en DJ Neglectic.
vzw TiniTiaTief
Terreinen KSA Lede, Blikstraat 27
10 euro
Info: www.tinitiatief.be

vrijdag 19 augustus om 20 uur
Zie pagina 13.

Sportkampen kleuteronderwijs
maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 augustus
Zie pagina 15.

Sportkampen: keuze uit boogschieten en omnisport, Olympische week,
atletiek (zevenkamp), hockey en
ﬂoorball
maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 augustus,
telkens van 9 tot 17 uur
Leeftijd: 10 - 14 jaar.
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote Steenweg 304
208 euro (internaat) of 152,3 euro
(externaat)
Info: 02 209 45 11

Over juffers en pages
zondag 14 augustus van 9.30 tot 12 uur
Op zoek naar de vliegende juweeltjes van
onze turfputten.
Natuurpunt Erpe-Mere
Hof Ter Vaerent, Keiberg 71
Info: 0477 88 97 46

Sportkampen: keuze uit atletiek
(vijfkamp) en omnisport, Olympische
week, tennis en omnisport,
mountainbike en omnisport
maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 augustus,
telkens van 9 tot 17 uur
Leeftijd: 8 - 12 jaar.
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote Steenweg 304
208 euro (internaat) of 152,3 euro
(externaat)
Info: 02 209 45 11

Sportkampen lager onderwijs
dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 19 augustus
Zie pagina 15.

Sportkampen: keuze uit ropeskipping
en omnisport, hiphop voor gevorderden, hiphop, tennis en omnisport,
mountainbike en omnisport
maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 augustus,
telkens van 9 tot 17 uur
Leeftijd: 11 - 14 jaar.
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote Steenweg 304
208 euro (internaat) of 152,3 euro
(externaat)
Info: 02 209 45 11

Volksbal: Stampen & Dagen en hun
Leedse vrienden
vrijdag 26 augustus om 20 uur
Meer info in de volgende Lede informeert.
Markt
7 euro

Basketbaltornooi jeugd
zaterdag 27 augustus van 8 tot 22 uur,
zondag 28 augustus van 8 tot 18 uur
Tussen diverse clubs uit de regio.
sporthal
Info: pauwels.freddy@telenet.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
Lokale politie Erpe-Mere/Lede
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
info@erpemerelede.be
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

