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Wegenwerken

Oordegemdorp afgesloten, wegomlegging via Grote
Steenweg en Beekstraat.

Wegenis- en rioleringswerken
Kriephoekstraat (Massemen) – Klinkaard

30 augustus, wielerwedstrijd Oordegem

Wanneer:
• Schoot afgesloten van januari tot september;
• Klinkaard, gedeelte tussen Speurtstraat en Schoot,
afgesloten van februari tot december.
Omleiding: via Speurtstraat – Dries – Beekstraat –
Grote Steenweg – Massemsesteenweg (Massemen) –
Watermolenstraat (Massemen).

Aanleg ﬁetspaden Poortendriesstraat –
Ronkenburgstraat – Suikerstraat

Aankomst: Oordegemkouter.

3 september, wielerwedstrijd Smetlede
Aankomst: Kapellenhoek.

4 september, kermis Smetlede
7 september, wielerwedstrijd Smetlede
Aankomst: Kapellenhoek.

9 september, loopwedstrijd Wanzele

Wanneer:
Suikerstraat afgesloten van april tot september.
Omleiding: via Jezuïtenstraat – Groenstraat –
Barrevoetsehoek – Heiplasstraat – Oude Wichelsesteenweg
– Heide – Bogaert – Rimeirstraat - Rimeir.

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

Tijdelijke verkeershinder door
manifestaties

Wanzeledorp afgesloten.

11 september, kermis Wanzele
11 september, wielerwedstrijd Wanzele
Aankomst: Nonnenbosstraat.

19 augustus, zomerconcert
Administratief Centrum afgesloten.

17 september, wielerwedstrijd Impe

27 augustus, criterium Oordegem

Aankomst: Impedorp.

Afgesloten parcours vanaf 15.30 uur: Oordegemdorp,
Oordegemkouter, Dr. Prieelslaan, Rodtstraat, Klinkaard en
Speurtstraat

28 augustus, kermis Oordegem

Overlijdens mei

Overlijdens juni

Georgette Schollaert (°02-07-1923)

† 4 mei

Maria Muylaert (°08-09-1937)

† 12 juni

Maria De Munck (°19-07-1925)

† 6 mei

Barbara De Clerck (°17-04-1978)

† 13 juni

Martine Dumont (°01-12-1955 )

† 6 mei

Emiel De Thaye (°23-04-1925)

† 22 juni

Willy Perreman (°30-12-1945)

† 6 mei

Augusta De Smedt (°17-05-1936)

† 24 juni

Ivone Baeyens (°13-02-1938)

† 8 mei

Frank Heestermans (°25-11-1965)

† 24 juni

René Wille (°08-04-1932)

† 10 mei

René De Troyer (°11-10-1938)

† 25 juni

Erna De Winne (°23-03-1943)

† 13 mei

Willy Schelfhout (°10-06-1946)

† 27 juni

Anny Lievens (°26-10-1943)

† 14 mei

Louis Caudron (°06-04-1931)

† 28 juni

Frantz Bruyninckx (°14-09-1942)

† 18 mei
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Kyara wint Belgerinkelﬁets!
Op 23 juni trotseerden de winnaars van
Met Belgerinkel naar de Winkel een
fikse regenbui voor de prijsuitreiking
in het gemeentehuis. Van 30 april
tot 6 juni verzamelden klanten die te
voet of met de fiets naar een van de
zesenzeventig handelszaken gingen
Belgerinkelloten om kans te maken
op mooie prijzen. Er werden zo’n
59.500 loten, uitgereikt door Leedse
handelaars, ingediend!
We zijn zeer trots op dit resultaat.
Met deze campagne willen we
klanten van de Leedse handelszaken
aanmoedigen om vaker met de fiets
of te voet boodschappen te doen.
Deze campagne motiveert inwoners
bovendien om meer bij afzonderlijke
detailhandels te winkelen. Zo draagt de
campagne op diverse domeinen bij aan
de leefbaarheid van onze gemeente.
Onze gemeente beloonde sportieve
klanten met gemeentelijke
cadeaucheques en Kyara Hubert uit
Lede mocht met de hoofdprijs, een
echte Belgerinkelfiets, naar huis.
Proficiat!

Fotowedstrijd
De verkeers- en milieudienst
organiseerden bovendien een
fotowedstrijd waarbij inwoners op zoek
moesten naar de Belgerinkelfiets die
we op enkele mooie plekjes in Lede
hadden verstopt. De prijzen voor deze
fotowedstrijd werden geschonken
door verschillende Leedse handelaars:
Optiek van Lierde, Taste Off, Voeding

en zuivelhandel De Corte, Garage Van
Wayenberge, Fietsen Schollaert, Favor
All Rent, Grepdon Verzekeringen,
Starlight, Gaborara, Nagelstyliste Elke
en Bloemenboetiek Van Hemelrijck
Diana.
De winnaars die niet bij de
prijsuitreiking konden aanwezig zijn,
mogen hun prijs afhalen bij de dienst
verkeer.

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 16 JUNI 2016

Samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie
van het project Gezond Gemeente in de werkjaren
2016-2018
Kennisname van de samenwerkingsovereenkomst.

Aankoop interactief scherm
Machtiging aan het college van burgemeester en
schepenen tot het gunnen van de opdracht via het
raamcontract ICT-producten.

Aanstelling politieraadslid
Aanstelling van Bart Heestermans als effectief
politieraadslid ter vervanging van Daniël Van Kerckhove,
ontslagnemend politieraadslid.

Verkaveling Langeweestraat
Vaststelling wegtracé en op te leggen grondafstand.

Opmaak dienstverleningsmodel voor de diensten van
de gemeente en het OCMW
Machtiging aan het college van burgemeester en
schepenen tot het gunnen van de opdracht.

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

Woensdagnamiddag
Inschrijven voor kinderopvang op
woensdagnamiddag is verplicht. Dit kan
enkel via kinderopvang@lede.be met het
inschrijvingsformulier als bijlage. Je kan
dit downloaden op www.lede.be. Je kan
inschrijven voor september en oktober
op donderdag 8 september vanaf 18.30
uur. Voor woensdag 7 september moet je
vooraf niet inschrijven, enkel doorgeven via
de school van je kind(eren).
Je inschrijving wordt aanvaard tot de
voorafgaande dinsdag om 9 uur of zolang
de maximale opvangcapaciteit niet wordt
overschreden. Je kan niet telefonisch
inschrijven. Enkel kinderen die ingeschreven
zijn, zullen worden aanvaard.
Inschrijven voor schoolvrije dagen moet je
ten laatste drie werkdagen vooraf schriftelijk
doen.

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

Sluitingsdagen
•
•
•
•
•
•

maandag 31 oktober: brugdag Allerheiligen
dinsdag 1 november: Allerheiligen
woensdag 2 november: Allerzielen
vrijdag 11 november: Wapenstilstand
dinsdag 15 november: Koningsdag
maandag 26 december: tweede kerstdag

Inschrijvingsdata najaar
donderdag 6 oktober
• voor de herfstvakantie
• voor woensdagnamiddagen in november en
december
donderdag 1 december
• voor de kerstvakantie
• voor woensdagnamiddagen in januari en
februari
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Lede FairTradeGemeente
Lede haalt 1 ster binnen!

Het behalen van de titel
FairTradeGemeente vorig jaar was
zeker geen eindpunt. Het is de
bedoeling dat onze gemeente haar
fairtrade-engagement voortzet.
Gemeenten met de titel kunnen een
stapje verder gaan en een nieuwe titel
5 sterren-FairTradeGemeente behalen.
De vijf sterren staan voor:
• ster 1: fairtradeambassadeurs;
• ster 2: fairtradefans;
• ster 3: fairtradecommunicatie;
• ster 4: fairtradebestuur;
• ster 5: fairtradestraat.
En daar gaan wij in Lede voor!
Ondertussen hebben we de eerste ster
Fairtradeambassadeurs binnengehaald!
Fairtradeambassadeurs zijn mensen
waar je als trekkersgroep beroep op
kan doen om fair trade op de kaart te
zetten in je gemeente. Ze vervullen een
ambassadeursrol voor fair trade en/of
lokale duurzame voeding.
Onze drie ambassadeurs, officieel
aangesteld op 13 mei tijdens de
fairtradegezinsfietstocht, zijn:
• Geertrui Van de Velde, schepen
voor ontwikkelingssamenwerking
en milieu;
• Johan De Rijck, vrt journalist,
draagt eerlijke handel, respect en
duurzaamheid hoog in het vaandel;
• Chiro Nele Lede, jeugdbeweging
met een groot sociaal engagement.
De FairtradeTrekkersgroep is hen heel
dankbaar en kijkt uit naar een goede
samenwerking.
Naast onze kersverse fairtrade
ambassadeurs willen wij ook de
handelaars, scholen en organisaties

in onze gemeente die fair trade een
warm hart toedragen, bedanken:
AD Delhaize, Aldi Nv, Carrefour
Market, Colruyt Lede, Restaurant
’t Lavendelken, Gastenverblijf
Mirabella, Petit Bear, Fotograaf Luc
Tsestigh, Verbeke Vloerafwerkingen
bvba, Advocatenkantoor Jef
Vermassen & partners, Het huis
van de wijnmeester Oordegem, ‘t
Feestidee Lede, Nachtwinkel Lede,

Stellamatutinacollege Lede, Vrije
Kleuterschool Stella Matutina, Vrije
Basisschool ’ t Wimpelke Impe, Vredes
eilanden Lede, Oxfam Wereldwinkel,
Café Wauters.
Wie graag wil meewerken aan fair
trade in onze gemeente kan contact
opnemen met de cultuurdienst of
via de fairtradetrekkersgroep (Veerle
Merckx, 053 80 78 33).

Een stukje uit de speech van Johan De Rijck, ambassadeur:
Een faire handel waarbij de producent een eerlijke prijs krijgt voor zijn product
is een morele kwestie, een kwestie van elementaire rechtvaardigheid, van
menselijk fatsoen. Voor mij is het een vorm van beschaving.
Maar het is meer dan dat: als wij conflicten en oorlogen in de toekomst willen
vermijden, als wij de ellende van de economische vluchtelingen een halt
willen toeroepen, zullen wij niet anders kunnen dan eerlijke, rechtvaardige
economische wereldverhoudingen tot stand te brengen.
Fair Trade is niet alleen een zaak van een zuiver geweten maar ook een
weldoordachte vorm van eigenbelang.
Eerlijke handel begint bij onszelf, in onze eigen buurt. Welke zin heeft het
eerlijke koffie uit het Zuiden te drinken, als de melk die wij erin doen een
probleem vormt? Wat als de melkveehouder uit Lede geen eerlijke prijs meer
krijgt voor zijn product? Hoe bitter smaakt die exotische koffie als de suiker erin
komt van een Leedse bietenboer die zich te pletter werkt maar geen navenante
financiële opbrengst ziet voor zijn oogst, zijn arbeid, zijn inspanningen?
Als wij dus de wereld willen verbeteren dan moeten wij bereid zijn om zowel de
koffieboer in Tanzania eerlijk te vergoeden maar ook de Vlaamse landbouwer
zijn rechtmatig deel te gunnen. Want allebei bieden zij ons veel ‘value’ voor
weinig ‘money’. Zijn wij bereid voor ons eten en drinken te betalen wat het
waard is?
Eerlijke handel heeft ook veel te maken met duurzaamheid. Wij moeten
verantwoordelijk zijn tegenover de generaties na ons. Fair wil zeggen dat
wij niet alles opsouperen voor de neus van wie na ons komt. Er is maar één
planeet aarde, laten we daar zorgzaam mee omspringen. Proper water, schone
lucht en gezonde grond: laten we maken dat het ook voor onze nakomelingen
vanzelfsprekend is.
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Jubilea
Het gemeentebestuur,
vertegenwoordigd door het
college van burgemeester en
schepenen, bracht hulde aan
ondervermelde echtparen
ter gelegenheid van hun
huwelijksjubileum en bood
hen, samen met hartelijke
gelukwensen, het traditionele
geschenk aan.

Charles De Kuyper & Emma De Groote

Alfred Veldeman & Augustine Medaert

Remi Govaert & Emilienne Van den Eynde

Platina bruiloft (70 jaar)

Gouden bruiloft (50 jaar)

Charles De Kuyper & Emma De Groote
Lede, 17 mei 1946

Willy Roeland & Christiana Haegeman
Melle, 13 mei 1966

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Hubert Matthijs & Maria De Boeck
Vlierzele, 20 mei 1966

Alfred Veldeman & Augustine Medaert
Landen, 5 mei 1956
Remi Govaert & Emilienne Van den Eynde
Hofstade (Vl.), 28 mei 1956
Romain Verbeken & Gabrielle De Mulder
Oosterzele, 28 april 1956

Emiel Leeman & Brigitta Grillaert
Lede, 10 juni 1966
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Romain Verbeken & Gabrielle De Mulder

Willy Roeland & Christiana Haegeman

Hubert Matthijs & Maria De Boeck

Emiel Leeman & Brigitta Grillaert
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Stella-Matutinacollege maakt natuur en
tuinieren toegankelijk voor bewoners
WZC Markizaat
Net voor de zomervakantie stelden de leerlingen van het
4de jaar Wetenschappen van het Stella-Matutinacollege de
resultaten van hun STEM-project voor in WZC Markizaat.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering and
Mathematics: wetenschap, technologie, ontwikkeling en
wiskunde. Het doel van dit project is om leerlingen warm
te maken voor technische beroepen omdat er op de
arbeidsmarkt een duidelijk tekort is aan dergelijke profielen.
In het kader van het STEM-project ontwierpen de leerlingen
rolstoelvriendelijke tuiniertafels, kippenhokken, vogelhuisjes
en een bijenhotel voor WZC Markizaat.
Uit een bevraging van onze bewoners concludeerden de
leerlingen dat de bewoners behoefte hebben om meer
buiten te kunnen genieten van de natuur en tuinieren. De
leerlingen gingen hier mee aan de slag. Onder begeleiding
van Hogeschool Gent tekenden zij met behulp van een

computerprogramma de modellen voor de kippenhokken,
tuiniertafels en het bijenhotel uit. De leerlingen van het
Scheppersinstituut Wetteren hielpen om de tuinmaterialen te
maken.
Het project bleek een schot in de roos: zowel de leerlingen
als de bewoners van het Markizaat waren zeer tevreden over
het eindresultaat.
De maatschappelijke meerwaarde van het project was een
grote motivatie voor de leerlingen die zich ten volle hebben
ingezet om dit project te laten slagen. Voor het WZC
werd aan de hand van dit project ten volle ingezet op de
belevingswereld van de bewoners. Door middel van de op
maat ontworpen tuiniertafels en kippenhokken zullen zij zelf
planten kunnen kweken en makkelijk eieren kunnen rapen.
Het bijenhotel en de vogelhuisjes brengen op hun beurt de
natuur wat dichter bij de bewoners.
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Vrijwilligerswerk,
iets voor jou?
De afdeling voor personen met dementie in WZC
Markizaat is op zoek naar geëngageerde vrijwilligers.
Wij bieden:
• een fijne omgeving, een huiselijke sfeer en een
aangenaam team;
• tips en vorming indien gewenst;
• talloze mogelijkheden en activiteiten die jou
liggen om samen met de bewoner te doen:
afwassen, strijken, opruimen, koffie aanbieden,
verwenactiviteiten, tuinieren, dieren verzorgen,
wandelen, op uitstap gaan, gezelschapsspelen, film
kijken ...
Heb je wat vrije tijd en wil je graag iets nuttig doen voor
een ander?
Kan je je inleven in de wereld van mensen met
dementie?
Werk jij vanuit het hart?
Ben je een rustige persoon?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

“Ik ben al 6 jaar vrijwilliger in het
woonzorgcentrum en ik doe dat
heel graag. Het is hier gezellig
en plezant. Ik doe dit met heel
mijn hart! Ik heb zelf gekozen
voor deze afdeling, het zou goed
zijn mochten er hier een paar
vrijwilligers bijkomen.” Maria

Kom langs in WZC Markizaat en vraag naar Sabrina of
bel naar 053 60 12 09 of 053 80 39 14.
We zoeken ook nog vrijwilligers voor het onderhoud van
onze volkstuintjes en het voederen van onze dieren.
Heb je interesse? Neem dan contact met ons op!

Vrijwilliger zijn …
is vrijwillig,
maar niet vrijblijvend.
Is verbonden,
maar niet gebonden.
Is onbetaalbaar,
maar niet te koop …
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Gemeentelijke administratieve
sancties
Sinds 1 juni 2016 werd een nieuw algemeen politiereglement van kracht, zowel in de gemeente Erpe-Mere als
in de gemeente Lede. Aangezien beide gemeenten behoren tot dezelfde politiezone, werd er gekozen om het
nieuwe politiereglement nagenoeg identiek te maken.
De wijzigingen hebben vooral betrekking op een aantal
artikels die overgenomen werden uit het Strafwetboek
(voornamelijk lichte slagen en verwondingen, winkeldiefstallen en vernielingen, beschadigingen en vandalisme)
en die nu met een GAS-boete kunnen worden bestraft.
Welke van deze overtredingen zullen worden behandeld
door de GAS-ambtenaar dan wel door het parket, werd
geregeld in een protocolakkoord dat werd afgesloten
tussen de gemeenten en het parket van Oost-Vlaanderen.
Ook verkeersovertredingen rond stilstaan en parkeren
(met uitzondering van de blauwe zone, waarop nog
steeds een retributiereglement van toepassing is) kunnen
voortaan bestraft worden met een GAS- boete van 55 of
110 euro, afhankelijk van de aard van de overtreding.

De GAS-boetes zijn nu ook van toepassing op minderjarigen vanaf 16 jaar.
L OKALE P OLITIE
De maximumstraffen werden bovendien opgetrokken
Politiezone Erpe-Mere/Lede
Het Politiecollege
naar 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro
voor minderjarigen. Deze verhoogde bedragen werden
T bepaald
+32 53 60 64 64
E info@erpemerelede.be
in de federale regelgeving.
Voortaan is er ook een bemiddelingsprocedure mogelijk,
waarbij via een bemiddelingsambtenaar de dader en het
slachtoffer tot een vergelijk kunnen komen zonder dat er
een GAS-boete wordt opgelegd.
De burgemeester krijgt nu ook de mogelijkheid om een
plaatsverbod op te leggen aan iemand die geregeld voor
overlast zorgt, bijvoorbeeld in de buurt van een café.
De meer uitgebreide bevoegdheid van de GAS-ambtenaar heeft vooral tot doel om de werklast van de parketten te verminderen die tot op heden veel van deze zaken
seponeerden, wat al te vaak tot straffeloosheid leidde.
Het laat de gemeente ook toe om sneller en efficiënter
op te treden tegen kleinere vormen van criminaliteit en
overlast.
Wie het nieuw politiereglement wil doornemen, kan terecht op www.lede.be.
Sinds

Nieuw
m

1 juni 2016

zowel in de geme

gemeenten behor

nieuwe politiereg

rechtszekerheid v

Opvallend aan dit

artikels nu fors w

Nieuw zijn vooral ee

Speelpleinwerking
’s Morgens was het nog wat
fris en was die trui echt nodig.
Nadien kwam het zonnetje
piepen en bleef dat truitje ergens
achter …
Tijdens de speelpleinwerking
werden heel wat kleren
achtergelaten. Verloren kleding
kan je afhalen bij de jeugddienst
van 1 tot en met 30 september.

G.A.S.) werd voorzie

voor kort enkel doo

Uitbreiding van he

Die zogenaamde GA

De maximumstraf

€ 175 voor minderja

regelgeving terzake
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Academie Lede - Erpe-Mere - Wichelen
Schooljaar 2016 - 2017

In de academie zijn we klaar voor het nieuwe 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.

Inschrijvingen
Je kan nog steeds terecht op de academie om je in te
schrijven 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 je eID of kids-ID mee.

Foto’s eid
Je identiteitskaart is nu tien jaar geldig in
plaats van vijf.
Het is dus belangrijk dat de foto die je
meebrengt bij de aanmaak van een nieuwe
kaart recent is.
In elk geval kan de foto die vijf jaar geleden
op je identiteitskaart werd gezet niet meer
dienen. Je moet er rekening mee houden dat
je op de foto binnen tien jaar nog herkenbaar
moet zijn.

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 de
kansenpassen. Betalen kan met Bancontact.

Voor meer info kan je bij de academie terecht.
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in Lede
Volksbal

Stampen & Dagen en hun Leedse vrienden: 40 jaar Dirk Bauters, Milpool en Wolix
© André De Grauwe
© André De Grauwe

Na het overweldigende succes van het Volksbal: 40 jaar
Stampen & Dagen vorig jaar (meer dan duizend bezoekers!) willen we ook dit jaar de zomer op gelijkaardige
wijze afsluiten, dit keer met een uitgebreide affiche. Onder
andere Dirk Bauters, rasecht komiek en allround muzikant
treedt op. Hij viert dit jaar zijn veertig jaar als artiest en
brengt een revueshow met grappen, meezingers én enkele
verrassingen. We gingen bij hem langs om terug te blikken
op zijn uitgebreide carrière.

heb ik toen een paar nummers opgenomen.
Vanaf mijn zeventien jaar speelde ik ook op het podium
met bekende artiesten zoals Jean Walter, Bob Benny, Will
Ferdy, Jo Leemans, Henk De Bruyn … Dan is het echt
begonnen. Meteen daarna kwam een volgende generatie
artiesten: Marc Dex, Juul Kabas, Yvette Ravel, Norma
Hendy, Lia Linda, Paul Severs …

Was het altijd het plan om je beroep te maken van muziek?
Veertig jaar carrière, dat is een hele tijd! Hoe is het ooit Bauters: Dat is heel snel zo gelopen. Toen ik twintg jaar was,
begonnen?
zat ik in Theater Arena in Gent waar ik samenwerkte met
Katrien De Vos, Karel Deruwe, Marijn Devalck, Greet Rouffaer,
Bauters: Mijn vader speelde accordeon. Toen ik zeven
Chris Van Durpel … In die periode heb ik ook een tijd in Nejaar was, wou ik dat ook. Mijn vader zei: “Als je je best
derland gewerkt, waar ik musicals zoals Chicago speelde.
doet op school en je wordt de eerste van de klas, dan
koop ik jou een accordeon!”. Ik antwoordde: “Bestel hem Daarna werkte ik als publieksopwarmer van het tv-programma
De Droomfabriek. Dat was een springplank om zelf op telemaar!”, zo vastberaden was ik. En zo geschiedde. In die
visie te komen. Het eerste programma was Rosa en Modest,
tijd speelden de mensen nog gewoon muziek op straat,
wat ik vier jaar heb gedaan. Het was de bedoeling om daarna
aan hun huis. Zo ben ik ook begonnen. Ik speelde altijd
mee te spelen in De Notenclub, maar op het laatste moop mijn accordeon aan de Bremenhulweg. De mensen
ment werd ik vervangen door Miguel Wiels. Ik vond dat toen
kwamen dan al eens luisteren.
heel jammer, maar een paar dagen later werd ik gevraagd
Als tiener speelde ik mee met een aantal bandjes zoals
de Sonorband uit Erpe-Mere. Ook met Stampen & Dagen om panellid te zijn in HT&D. Dat was nog meer op mijn lijf
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geschreven!
Ik ben altijd freelancer geweest en gaf ook enkele jaren muziekles in de Academie, Stella Matutina en het VTI van Aalst.
Ik heb dus veel ervaring in verschillende branches.
Intussen ben je getrouwd met Vanessa Chinitor, ook een
artieste. Jullie staan al een geruime tijd samen op het
podium. Hoe voelt het om met je partner het podium te
delen?
Bauters: We staan nu al veertien jaar samen op de scène
en ik zou dat niet willen veranderen. Wij zijn 24 uur op 24
samen, dat is heel bijzonder.
Deze zomer zal ik voor de eerste keer sinds langs tijd mijn
jaarlijks optreden op de Gentse Feesten zonder Vanessa
moeten doen. Zij speelt op dat moment mee in een revueshow van Jacky Lafon. Mijn dochter Laura zal er dan wel bij
zijn, zij staat al meer dan vijftien jaar met mij op de planken!
Ook in Gent vier ik trouwens een jubileum: het is al dertig
jaar dat ik tien namiddagshows heb op het Veerleplein
tijdens de Gentse Feesten.
Je hebt al met veel artiesten op het podium gestaan. Is
er een favoriet? Of een speciaal moment dat je altijd zal
bijblijven?
Bauters: Goh, het zijn er natuurlijk wel een aantal. Maar wat
me zeker zal bijblijven, zijn de optredens met Morris Dean
en Ani Anderson. Ze werden Belgische Amerikanen of
Amerikaanse Belgen genoemd omdat het Antwerpenaren
waren die veel in Amerika speelden. Af en toe kwamen ze
terug naar België. Dan mocht ik hen begeleiden met mijn
orkest. Ze zijn zelfs nog in Lede komen repeteren. Ze hadden een prachtige stem en heel veel charisma.
Kijk je er naar uit om op het marktplein van je eigen
gemeente op te treden?
Bauters: Zeker en vast. Ik ben hier geboren en getogen dus
dat blijft speciaal. Ik hoop ook vrienden van mijn kinder- en
schooltijd terug te zien en er een fantastische avond van
te maken. Er zijn ook een aantal vrienden waarmee ik de
voorbije 40 jaar heb opgetreden die zullen langskomen om
me proficiat te wensen en misschien wel enkele nummers
mee te spelen.
Dat belooft! Kan je al een tipje van sluier oplichten?
Bauters: Ik hou het voorlopig nog even geheim, maar
de verrassingsgasten zullen er evenveel zin in hebben als
ikzelf. Het wordt daar een groot feest! Misschien al één
verrassingsgast: Jacques Vermeire zal er zeker bij zijn!
We kijken er naar uit!

Het volksbal wordt geopend en afgesloten door
Stampen & Dagen, die vorig jaar de Markt opkwamen,
zagen én overwonnen. Zij staan opnieuw garant voor
veel ambiance.
Ook Milpool zal optreden. Deze prille twintigers uit
Lede schopten het tot in de finale van Humo’s Rock
Rally in de AB. Zij brengen eigen nummers (genre
college rock) en een cover van Stampen & Dagen.
Ook Wolix gaat de uitdaging aan om een nummer
van Stampen & Dagen te coveren. Wolix brengt
Nederlandstalige poprock. Aanstekelijke nummers,
telkens met een verhaal.
Het volksbal begint om 19.30 uur op vrijdag 26
augustus en gaat door op de Markt. Tickets kan je bij
de cultuurdienst kopen aan 5 euro. Op de avond zelf
betaal je 7 euro.
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Open Monumentendag
Impe in de kijker

Op zondag 11 september is het opnieuw Open Monumentendag. Dit
jaar zetten de cultuurdienst en -raad Impe in de kijker. Je kan de mooie
Sint-Denijskerk, de vroegere pastorij en pastorijtuin en de Lourdesgrot
bezoeken.
Je kan ook de tentoonstelling Wat te zien in Impe in het ontmoetingscentrum gaan bezichtigen en de wandeling/fietstocht Typisch Impe
maken. Je hoeft je hier niet vooraf voor in te schrijven.
Iedere bezoeker ontvangt een gratis brochure.
Meer info vind je op de ﬂyers en posters, www.lede.be en de UiTdatabank.

Week van de Wereld
Programma

Margriet Hermans - Een tocht als vluchteling
Haar deelname aan het tv-programma Terug naar eigen
land was een levensveranderende ervaring voor Margriet. Vanuit het veilige België is het moeilijk ons een
beeld te vormen van de realiteit in onder andere Syrië.
Margriet vertelt over de ideeën die ze had voor haar
vertrek, haar ervaringen tijdens de reis, de gesprekken
met haar medereizigers en de visie die ze er nu op
nahoudt.

Café del Mundo
Op zaterdag 8 oktober gaat in GC De Volkskring een
Afrikaans feestje door met de band Dzidzolie.
Dzidzolie is het
Ghanees woord
voor geluk en dat
is precies wat deze
groep wil uitstralen!
Negen muzikanten
en danseressen afkomstig uit Ghana,
Benin, Burkina Faso
en Guinée-Conakry combineren traditionele muziek en
dans en zorgen zo voor een niet te missen spektakel!
Ook het daaropvolgende Bal Mundial onder leiding
van Dirk Doyen wordt alweer een gevarieerde set met
bekende muziek van over de hele wereld. Met vijftien
muzikanten werd vorig jaar de set afgesloten en dat zal
dit jaar niet anders zijn.
Nieuwe gasten als Tom De Man (winnaar The Voice
2014) en Joker & the Thieves en vaste waarden zoals
Atmid en De Helaasheid der Zingen, zorgen voor een
groot feest. Traditioneel wordt er afgesloten met een
spetterende dj-set, Shake iT!

De activiteit gaat door op donderdag 29 september
om 20 uur in GC De Volkskring. Tickets kosten 5 euro,
studenten betalen 2 euro. Dit komt ook in aanmerking
voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

De deuren gaan open om 20 uur. Een ticket kost 8 euro
in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Deze activiteit
komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS
aan kansentarief.

Wereldkermis
Kom proeven van een
ruim aanbod aan wereldse
lekkernijen en/of bezoek
de educatieve standjes
met aandacht voor ontwikkelingssamenwerking.
Kinderen kunnen gratis deelnemen aan workshops zoals
ecopercussie, hennatattoos, nieuwe wereldmode of
tetraportemonnees.
Deze kermis met een werelds muzikaal en culinair programma gaat door op zondag 25 september tussen 14
en 18 uur aan Huize Moens.
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Opendeurdagen
bib Oordegem
Naar goede gewoonte zet de uitleenpost in Oordegem haar
deuren open tijdens de kermis van 26 tot 28 augustus. In
samenwerking met het Davidsfonds leent de bib zich als locatie
voor een mooie tentoonstelling van Elisabeth Glorieux. Deze
Wetterse kunstenares kan haar artistiek ei kwijt op doek en in
keramiek. Ze omschrijft haar werk als modern maar met eigen
ingeving en haalt veel inspiratie uit de natuur. Ribbelmotieven zijn
kenmerkend voor haar keramiek.
We openen de gratis tentoonstelling op vrijdag om 19 uur met
een receptie. De expositie kan je op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 17 tot 21 uur en op zondag van 10 tot 12 uur
en van 16 tot 20 uur bezoeken.

Vertelnamiddag Oordegem
In het donkere bos zit een muis naast het pad. Hij eet een nootje,
lekker is dat!
Benieuwd naar de belevenissen van de muis? Ontdek het op
maandag 29 augustus tijdens de vertelnamiddag in de bib van
Oordegem. Dappere kinderen tussen vijf en negen jaar zijn vanaf
14 uur welkom om te luisteren naar dit spannende verhaal. Nadien
knutselen we erop los!
Wees er snel bij want plaatsen zijn beperkt. Reserveren is verplicht en
kan vanaf 25 juli in de bib van Lede of Oordegem of op 053 82 53 30.

Dag van de Vrije Tijd
Op zondag 4 september toont Lede zich van zijn (re-)creatiefste kant. Ontdek het vrijetijdsaanbod van 14 tot 18 uur in en
rond de sporthal en leef je uit tijdens verschillende proefsessies. Naast de info- en doestanden wordt er ook randanimatie
voorzien. Zet je sportiefste beentje voor tijdens een drums
alive-workshop, amuseer je op het springkasteel, ga uitdagingen aan in het denk-doe-durfspel … De coverband ATMID sluit
de dag af met een optreden om 17.30 uur. Ambiance verzekerd!
De Dag van de Vrije Tijd is een ideale gelegenheid om met de
volledige familie op stap te gaan. De toegang is gratis. Meer
informatie vind je op www.lede.be.
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Knutselatelier
Zit je in de lagere school en hou
je van knutselen? Dan is het
knutselatelier iets voor jou! De
jeugddienst organiseert elke
woensdag in de Rammelstraat
knutselsessies per leeftijd. Er
zijn telkens dertig plaatsen
in de sessie van 13.30 tot
15.30 uur en vijftien plaatsen in
de sessie van 16 tot 18 uur.
Inschrijven kan vanaf donderdag 8 september om
16 uur door langs te komen bij de jeugddienst. Tip:
druk het inschrijfstrookje af en vul het thuis al in om het
inschrijven vlotter te laten verlopen. Je vindt dit strookje
terug op www.lede.be (diensten – jeugd – jeugdactiviteiten – knutselatelier).
Via mail inschrijven kan vanaf vrijdag 9 september.

ziekenbriefje. Bij niet tijdig geannuleerde afwezigheid
zal de sessie aangerekend worden.
Programma 1ste en 2de leerjaar
14 september: Ik ben een robot
28 september: Een wandklok maken
12 oktober: Van DVD-hoesje naar kleurboek
26 oktober: Het gekke geraamte
23 november: Voederplaats voor vogeltjes
7 december: Knutselen met klei
21 december: Zelf coole kerstzakjes maken
18 januari: De fiere pauw
1 februari: De aardbeienpot
15 februari: Een draaiende vogelverschrikker maken

De kostprijs per sessie is 4 euro voor kinderen die in
Lede wonen en/of schoollopen. Niet-inwoners betalen
6 euro. De betaling gebeurt aan de hand van een factuur (eind februari). Het knutselatelier komt in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Programma 3de – 6de leerjaar
21 september: Meneer de uil
5 oktober: Insectenhotel
19 oktober: Griezelknutsel
16 november: Boomstamstelletje
30 november: De mozaïekﬂes
14 december: Kerststalletje maken
11 januari: Magneetbord met vissen
25 januari: Mijn geheime dagboek
8 februari: Knutselen met parakoord

Annuleren kan ten laatste 1 werkdag vooraf via mail
naar knutselatelier@lede.be of op de dag zelf met een

Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst of via
knutselatelier@lede.be.

Zomerconcert
Chez Kit

Op vrijdag 19 augustus organiseert het feestcomité
het laatste zomerconcert van 2016 in het park achter
Huize Moens.
De coverband Chez Kit is in de streek gekend voor hun
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 liveoptreden.
De toegang is gratis.
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Composteren kan je leren!
Gratis compostcursus

Dit najaar organiseren ILvA en de gemeente
Lede in samenwerking met Vlaco de cursus
Composteren in de kringlooptuin. Deze
cursus gaat niet enkel over composteren,
maar ook over afvalarm tuinieren. Zo worden
er naast composteertips ook tips gegeven
om het afval uit de tuin zoveel mogelijk te
vermijden en/of nuttig toe te passen. De
cursus bestaat uit drie lessen: een theorieles,
een uitstap en een praktijkles.
In de eerste les wordt het composteren
theoretisch benaderd. Wil je goed kunnen
composteren, dan moet je enkele vuistregels
kennen. Wat is wel en niet composteerbaar?
Wat gebeurt er precies tijdens het compos© Vlaco vzw
teringsproces en welke organismen zijn er
actief? Welk systeem is het meest geschikt
voor je tuin? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord.
Tijdens een rondleiding op een gespecialiseerd bezoekerscentrum bekijk je de afbraakorganismen van dichterbij,
krijg je uitleg over de mogelijke toepassingen van compost en verneem je meer over andere vormen van afvalvoorkoming in de tuin: versnipperd snoeihout als bodembedekking, ecologisch gazonbeheer met de mulchmaaier,
nuttig gebruik van grof snoeihout …
In de derde les ga je zelf aan de slag. Dankzij de deskundige begeleiding van een ervaren lesgever krijg je de fijne
kneepjes van het thuiscomposteren onder de knie. Je leert onder andere hoe een doeltreffende compostbak in
elkaar zit, hoe je de inhoud van je compostvat belucht en hoe je zelf de kwaliteit van je compost kan bepalen.
Praktisch
• Theorie: dinsdagavond 4 oktober - De Bron
• Bezoek: zaterdagvoormiddag 8 oktober - Comité Jean Pain (Londerzeel)
• Praktijk: zaterdagvoormiddag 15 oktober - kringlooptuin
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt, aarzel dus niet en schrijf je in bij
Valérie Willequet op 053 85 85 71 of via valerie.willequet@ilva.be.

Boemel- en sportacademie
Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar kunnen komen sporten op woensdagnamiddag 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.
Meer info bij de sportdienst.

18
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.

Zomersalon:
overzichtstentoonstelling
nog tot 28 augustus 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

Zomerﬁetsen
nog tot 30 augustus op dinsdag
van 19 tot 22 uur
Afstand: 25 km. Korte stop voorzien.
gratis
Gezinsbond Lede, Davidsfonds Lede en
Bloso
Markt
Info: 0477 59 87 49 (Bij regen, bel de
infolijn.)

Fietstocht in Lede met
Schatten van Vlieg

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

Volksbal: Stampen & Dagen
en hun Leedse vrienden
vrijdag 26 augustus
Zie pagina 12.
Cultuurdienst
© André De Grauwe

nog tot 31 augustus
Download het parcours via de site van de
bib of haal een Vliegfolder in de bib of
bij de jeugddienst. Onderweg liet Vlieg
enkele opdrachten achter. Breng je
formulier binnen en wie weet win jij de
Bzzzbibbox.

Opendeurdagen
bib Oordegem

Wekelijkse gezinsﬁetstocht

zaterdag 27 augustus van 9.30
tot 11.30 uur
Kringloopkrachten Valérie
& Christof tonen je graag de kneepjes
van het vak.
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat
Info: kringloopkracht@lede.be

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

Zomerconcert: Chez Kit
vrijdag 19 augustus om 20 uur
Zie pagina 16.

Garageverkoop Meirveld & co
zondag 21 augustus van 8 tot 18 uur
Buurtbewoners verkopen
tweedehandsspulen. Met deelnemers uit
Wijstraat, Langeweestraat, Vijverstraat,
Meirveld, Wichelse steenweg (ter hoogte
van Meirveld). Drankenstandje aan
Meirveld.
Meirveld 1
Info: 0478 92 82 49

van vrijdag 26 t.e.m. zondag
28 augustus
Zie pagina 15.
i.s.m. Davidsfonds Oordegem

Demo kringlooptuinieren

Jeugdbasketbaltornooi
zaterdag 27 augustus van 8 tot
22 uur, zondag 28 augustus van
8 tot 18 uur
Jeugdtornooi tussen diverse clubs uit
de regio.
BC Lede
Sporthal
Info: pauwels.freddy@telenet.be

Vertelnamiddag bib
Oordegem: De Gruffalo
maandag 29 augustus
Zie pagina 15.

Ontmoetingsmoment
zaterdag 3 september van 13.30
tot 16 uur

Met koffie en een koekje.
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Dag van de Vrije Tijd
zondag 4 september
Zie pagina 15.

Fietstocht
zondag 4 september van 9 tot 18 uur
Ongeveer 60 km in de regio Wachtebeke
- Moerbeke. Vertrek en aankomst aan het
Provinciaal Domein Puyenbroek.
De Gemzen
Info: annetom@telenet.be

Plantenexcursie in Lede
zondag 4 september van 9 tot 12 uur
Een laatste zwart gat, waar dus nog
niet veel plantenonderzoek gebeurde:
omgeving van Suikerstraat en
Vogelenzang. Vertrek: 9 uur op de parking
van Dreamland. Meenemen: laarzen, loep,
ﬂora.
Plantenwerkgroep Scheldeland
Info: Danny en Christine MinneboTroch, 09 367 95 49, last-minute
0478 82 87 81

Kookles: bakken en braden
donderdag 8 september om 19.30 uur
KVLV Lede
Stella-Matutina, Kluisberg 1
Info: 053 80 28 71

Open Monumentendag:
Impe in de kijker
zondag 11 september
Zie pagina 14.

Lede
Agenda
Lee Matinée

Demoles koken: feestmenu

zondag 11 september van 11 tot 13 uur
Onderwerpen: Hoe gaan we om met
onze huidige en toekomstige ruimtelijke
ordening? In het panel: D. Rasschaert en
B. Heestermans. Verder: 60 jaar
Stella-Matutinacollege met directeur
D. Verbruggen en voormalig vicerector
UGent en ex-voorzitter oudercomité M.
De Clercq. Interviewers: R. De Koker en
J. De Ryck.
5 euro
Leedse Persclub
GC De Volkskring
Info: 0475 98 10 04,
rudi.dekoker@skynet.be

donderdag 22 september van 19
tot 22 uur
Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

Tweedehandsbeurs

donderdag 15 september van 19 tot
22 uur
Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

Daguitstap naar Mechelen
zondag 18 september van 7.30
tot 21.30 uur
Begeleide uitstap met een gegidst
bezoek aan de vele bezienswaardigheden
van de stad. Meer info en het programma
volgen.
55 euro
Davidsfonds Lede
JH Leeuwerik

donderdag 29 september
Zie pagina 14.

donderdag 22 september van 20
tot 22 uur
Kuier mee in de schedelpan van Stefaan
en laat je behagen door de hormonale
kruisbestuiving tussen toonkunst en
onzin. Omkaderd door instrumenten als
alt-, tenor- en baritonsax, dwarsﬂuit en
klarinet, misschien zelfs een marimba.
16 euro
GC De Volkskring

Muziektheater: Open Geest
donderdag 29 september van 20
tot 21.30 uur
Taboes doorbreken en geestelijke
gezondheid beter bespreekbaar maken,
dat blijft het doel van Te Gek!? Door Axl
Peleman en Annelies Brosens (Laïs).
Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods,
Reymeersstraat 13a
Info: 053 80 21 11,
benedicte.de.waele@fracarita.org

Voorstelling jaarprogramma
2016-2017

Kookworkshop: Red de restjes

Margriet Hermans - Een tocht
als vluchteling

Een dag met Stefaan - Die
Verdammte Spielrei goes CCerieus

zondag 11 september van 13.30
tot 16.30 uur
Babykleding, speelgoed, boeken,
babyspullen en zwangerschapskleding,
kinderfietsen en meubilair voor
kinderkamers. Heb je nog bruikbare
spulletjes die je niet meer nodig hebt?
Doneer ze dan in ons hoekje voor
het goede doel. Hiermee steun je
Welzijnschakel Lede!
Gratis inkom.
Gezinsbond Impe
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Info: 053 80 19 21,
chris.vandermeersch@telenet.be

maandag 12 september van 19
tot 22 uur
Terug naar Morgen. Goedkeuring
programma en afsluiten met hapjes
en drankje.
Markant Lede
De Bron
Info: marie.samson@telenet.be
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Demo kringlooptuinieren
vrijdag 30 september van 17
tot 19 uur
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat
Info: kringloopkracht@lede.be

Petanquetornooi:
kampioenschap van Lede
zaterdag 24 september om 14 uur
Meli-Melo. 100 euro vooruit.
Deelname: 2.5 euro.
Inschrijven vanaf 13 uur.
Nachtegaallaan 10

Wereldkermis
zondag 25 september
Zie pagina 14.

Bloem of .... haken
vrijdag 30 september van 19 tot 22 uur
Bloem kan als sierspeld dienen of als basis
voor …
KVLV Smetlede
Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91,
kvlv.smetlede@outlook.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

