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Bekendmaking
beslissing MER-plicht
RUP Recreatie Smetlede
en RUP Heiplas

UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 18 MEI 2017
TMVS en TMVW
Peter Venneman wordt voorgedragen als
kandidaat-lid van de raad van bestuur van de
TMVS en van het regionaal adviescomité van
de TMVS.
Paul De Jaeger en Isabelle Derder
worden aangeduid als respectievelijk
vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van de TMVS.
Verkaveling Biestraat: op te leggen
grondafstand
Het perceel is getroffen door de rooilijn
van de Biestraat, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 26 mei 1987. De gronden
gelegen voor beide rooilijnen moeten aan
de gemeente te kostelozen titel afgestaan
worden na goedkeuring van en voor de
realisatie van de verkaveling.

Het departement Omgeving, dienst milieueffectenrapportagebeheer besliste dat de beide RUP’s geen aanleiding geven tot
aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een MERplan niet nodig is.
Zowel de screeningsnota’s als de beslissingen kan je
raadplegen op www.lede.be, op www.mervlaanderen.be of bij
de dienst stedenbouw tot en met 30 juni (RUP Heiplas) en tot
en met 13 juli 2017 (RUP Recreatie Smetlede).

Dinsdagmarkt

Spaarkaartactie en shuttledienst
Doe je aankopen op de markt en verzamel 4 (verschillende)
stempels bij de marktkramers. Noteer er je naam, adres en
telefoonnummer op en deponeer je volle kaart in de kist ter
hoogte van de koffiebar in de Kasteelstraat.

Overlijdens april
Maria Coppens (°15.09.1933)

† 11 april

Henri De Wolf (°07.04.1934)

† 11 april

Gaston De Saedeleer (°16.05.1928)

† 20 april

Julia Baeyens (°28.08.1927)

† 21 april

Frans Schampheleer (°22.05.1933)

† 26 april

Lea Van Zwol (°25.04.1926)

† 26 april

Frans Fransen (°19.03.1941)

† 27 april

Leo Hooft (°18.07.1940)

† 27 april

Achiel De Moor (°14.04.1940)

† 29 april

Iedere maand is er een prijstrekking: 1 keer aankoopbonnen
voor de markt ter waarde van 100 euro en 4 keer aankoopbonnen ter waarde van 25 euro. De winnaars worden telefonisch
gecontacteerd. Deze spaarkaartactie loopt tot het einde van
de werken aan de Markt en omgeving.
Kom tijdens de werken met de gratis shuttledienst. Iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur kan je parkeren aan de sporthal en het
busje nemen naar de markt. Aan de halte in de Kasteelstraat
krijg je een gratis kopje koffie.

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: 8.300 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 woensdag 16 augustus.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Verlofperiode
De gemeentelijke diensten zijn gesloten
op:
• maandag 10 juli: brugdag Feest Vlaamse
Gemeenschap;
• dinsdag 11 juli: Feest Vlaamse Gemeenschap;
• vrijdag 21 juli: Nationale feestdag;
• maandag 14 augustus: brugdag O.L.V
Hemelvaart;
• dinsdag 15 augustus: O.L.V Hemelvaart.
Op 11 juli en 15 augustus gaat de markt
wel door.

Zomer van het
spannende boek
Adembenemend spannend, grenzeloos misdadig, mateloos
huiveringwekkend ... De bib daagt je uit om de hele zomer in
criminele sferen te vertoeven! We hebben een grote collectie
waarin de verschillende genres van het spannende boek vertegenwoordigd zijn: knappe literaire en psychologische thrillers,
aangrijpende detectiveverhalen en onvervalste misdaadromans.
Naast Nederlandstalige schrijvers vind je er ook werken van
bekende internationale meesters.

Naast de gemeentelijke sluitingsdagen, is
de bibliotheek ook gesloten op zaterdag
22 juli. De sporthal is gesloten gedurende
de volledige maand juli.
Er is geen avonddienst op donderdag
20 juli, 27 juli, 3 augustus en 10 augustus.
De PWA Lede is gesloten van 7 t.e.m.
27 augustus. Tijdens deze periode kan je
voor dringende zaken terecht bij Vera Cloet
Osselaer. De gegevens kan je opvragen
via het onthaal in het gemeentehuis
(053 60 68 00).

Plaats delict is onze speciale themastand aan de balie.
Van 15 juni tot 15 september kun je je eindeloos laten meeslepen in de ijzingwekkende wereld van moord en verderf.
Een boek van de bib: jouw alibi voor deze zomer.

Bibliotheek aan huis
voor mindermobiele
mensen
Iedereen moet kunnen genieten van het ruime aanbod van
de bibliotheek, ook wie zelf niet meer tot in de bib geraakt.
Woon je in Lede en ben je mindermobiel, meld je dan aan op
053 82 53 30 of via bibliotheek@lede.be. Bibliotheek aan huis
zorgt voor een vrijwilliger die maandelijks een boekenpakket
bezorgt aan mindermobiele mensen thuis.
De bibliotheek bezit ook aangepaste materialen voor mensen
die al wat minder goed kunnen lezen: luisterboeken, grootletterboeken of daisyboeken. Ook tijdschriften en dvd’s kunnen
bij deze service geleverd worden.

Lede zomert
Van 16 tot en met 30 juni kan je bij de
deelnemende handelszaken genieten van
vele voordelen. De deelnemers vind je op
www.middenstandsraadlede.be.
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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. Maar 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 (of een
nog geldige Kids-ID). Een elektronische identiteitskaart
aanmaken duurt ongeveer drie weken en kost 20 euro.
Hou er rekening mee dat voor verschillende landen je
identiteitskaart nog een bepaalde tijd geldig moet zijn.
In sommige andere landen buiten de Europese Unie volstaat een identiteitskaart. Informeer je dus goed over de
voorwaarden per land!
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 minstens drie weken voor je vertrek
bij de gemeente aanvragen. Niet alle landen aanvaarden
de Kids-ID. Informeer je ook hier goed over de voorwaarden!
Reispas
Voor de meeste landen buiten de Europese Unie is een
geldige reispas of paspoort vereist, ook voor kinderen.
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.
Een reispas kost 90 euro voor meerderjarigen en 60 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.
Spoedprocedures
Je kan een identiteitskaart, Kids-ID of reispas ook aanvragen via een aantal spoedprocedures. Deze zijn uiteraard
een stuk duurder.
Meer info
Voor meer info kan je terecht bij de dienst burgerzaken of
op www.ibz.rrn.fgov.be.
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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Buurtinformatienetwerk in Oordegem

BE-Alert in Lede
Registreer je nu!

Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat
jou verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij
BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse
Zaken een bericht uitsturen naar iedereen
waarop de noodsituatie impact heeft. Zo
kunnen inwoners op een snelle manier de
nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen
en deuren te sluiten bij een brand. Je kan
een BE-Alertbericht krijgen via sms,
telefoon of e-mail.
Hoe schrijf ik me in?
Registreer je op www.be-alert.be. Zo word
je op de hoogte gehouden als er iets gebeurt bij je thuis. Wil je ook verwittigd worden bij een noodsituatie op het werk? Dat
is mogelijk want je kan meerdere adressen
registreren. Deze dienst is bovendien
gratis.
Ik heb geen smartphone. Kan ik me
ook inschrijven?
BE-Alert kan een bericht versturen via
verschillende kanalen: sms, e-mail of via
een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn. Je hoeft dus geen smartphone te
hebben.
Wat moet ik doen als ik een berichtje
van BE-Alert ontvang?
Je volgt de aanbevelingen uit het bericht
op. Bij een brand zal je bijvoorbeeld gevraagd worden om naar binnen te gaan en
ramen en deuren te sluiten. Doe dit zo snel
mogelijk.

Eind 2014 kwam een buurtinformatienetwerk (BIN) tot stand in
een deel van Oordegem: Ouden Heirweg, Zwaanstraat,
Hoging, Varkensmarkt, Kluize, Stichelendries, Ossenbroeck.
Begin dit jaar werd, onder impuls van een aantal geëngageerde medeburgers, het bestaande BIN uitgebreid naar alle
straten van Oordegem. Ongeveer honderdvijftig nieuwe leden
hebben zich aangesloten. Zo worden meer burgers betrokken
bij het nog veiliger maken van hun gemeente. Een realisatie die
het gemeentebestuur en de politie enkel kan toejuichen, want
veiligheid is een zaak van iedereen.
Wat is het doel van een BIN? Een BIN wil:
• het veiligheidsgevoel verhogen;
• de samenwerking in de buurt versterken;
• de buurtbewoners bewust maken van het belang van
criminaliteits- en brandpreventie;
• een samenwerking tussen burger en politie realiseren
op vlak van informatie-uitwisseling.
Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de
burger zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leefomgeving
en de aangifte- en meldingsbereidheid van de bevolking te
verhogen.
Op 6 juni werden alle bewoners van Oordegem uitgenodigd
op een informatievergadering. Deze infoavond werd plechtig
afgesloten door het ondertekenen van het samenwerkingsakkoord tussen het gemeentebestuur, de lokale politie en de
BIN-coördinator.
Wil je meer informatie over het organiseren van een buurtinformatienetwerk, neem dan contact met commissaris De Coninck
via PZ.ErpeMereLede.Srt@police.belgium.eu.

Sociaal tarief voor kinderopvang,
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.
Indien je denkt in aanmerking te komen, bezorg dan een kopie
van je aanslagbiljet (aanslagjaar 2016, inkomsten van 2015) aan
de dienst in kwestie.
Om in aanmerking te komen voor sociaal tarief voor het
speelplein, moet je je attest voor zaterdag 1 juli 2017 aan
de jeugddienst bezorgen.
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Academie Lede - Erpe-Mere - Wichelen
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 met alle info voor starters.

In de kijker!
Starten met een instrument vanaf het eerste jaar Muziek
Wie start met Muziek (vanaf 8 jaar/3e leerjaar), kan vrijblijvend ook starten met een instrument. Begin oktober houden we een instrumentenvoorstelling en na de herfstvakantie starten de lessen.
Initiatie voor kinderen 1e en 2e leerjaar
Zowel in Lede als in Erpe worden kinderen die naar het
1e of 2e leerjaar gaan ondergedompeld in de wondere
wereld van muziek en woord en dit 1uur per week.
Woord
Je taal ontwikkelen? Je zelfvertrouwen op een podium
vergroten? Je creativiteit en fantasie aanwakkeren?
Dit kan in de Woordlessen! Je bent welkom vanaf 8 jaar.
Ook voor volwassenen hebben we speciale Woordgroepen.
Online inschrijven
Geen zin in wachtrijen op het secretariaat? Je kan ook
online inschrijven! Registreer je vanaf 1 juni, inschrijven en
betalen kan vanaf 15 juni. Wie vragen heeft, kan
uiteraard ook nog altijd terecht in de academie.
Erpe-Mere en Wichelen
Naast de lessen in Lede, kan je ook lessen volgen in
Erpe-Mere en Wichelen. De uurroosters vind je op onze
website.

Info en inschrijvingen
Naast het online inschrijven, kan je ook terecht in de academie in Lede voor meer informatie en/of om je in te schrijven.
De inschrijvingsdata zijn:
• maandag 26 juni: 15.30 – 19.00 uur;
• dinsdag 27 juni: 15.30 – 19.00 uur;
• woensdag 28 juni: 15.30 – 19.00 uur;
• donderdag 29 juni: 15.30 – 19.00 uur;
• vrijdag 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 25 augustus: 15.30 - 19.00 uur;
• zaterdag 26 augustus: 9.00 - 12.00 uur;
• maandag 28 augustus: 15.30 - 19.00 uur;
• dinsdag 29 augustus: 15.30 - 19.00 uur;
• woensdag 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: 70 euro;
• 18- tot 24-jarigen: 134 euro;
• volwassenen: 312 euro.
Er zijn kortingen wanneer meerdere leden uit hetzelfde gezin les volgen of wanneer je Muziek en Woord samen volgt.
De academie hanteert ook de kortingen voor de kansenpassen. Voor meer informatie over deze kortingen kan je bij de
academie terecht. Betalen kan met Bancontact.
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Schooljaar 2017 - 2018
Waarmee kan je op de academie starten?
We delen onze starters op in vijf groepen:
6- en 7-jarigen
Deze groep start met algemene initiatie (1 uur per week,
Lede of Erpe-Mere).
8- tot 12-jarigen
• Muziek (Lede, Erpe-Mere, Wichelen)
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 wanneer
je dit wil vanaf je eerste jaar. Je start na de herfstvakantie.
• Woord (Lede, Erpe-Mere, Wichelen/Serskamp)
Je stroomt in volgens leeftijd: L1 (8 jaar), L2 (9 jaar)
en L3 (10-12 jaar). Hier volg je 1uur per week AVV
(algemene verbale vorming).
Volwassenen
• Muziek (Lede)
Je start met AMV (1 les van 2,5 uur per week) en met
een instrument (1 uur per week).
• Woord (Lede)
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.

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.
Herstarters
Heb je al ervaring? Wil je je oude instrument terug oppakken of een nieuw instrument leren? Deed je vroeger
Woord, maar geef je nu regelmatig presentaties en wil je
daarin gecoacht worden?
Maak een afspraak met het secretariaat en we bekijken
dan samen je mogelijkheden!

Opendeurdag
Op dinsdag 27 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!

8

Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, bracht hulde aan dit echtpaar
ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum (60 jaar) en bood hen, samen met hartelijke gelukwensen, het
traditionele geschenk aan.

Etienne Van Steenbrugge & Marie Smekens
Lede, 10 mei 1957

De hulpverleningszone Zuid-Oost werft aan:

35 brandweerman-vrijwilligers (m/v/x)
Profiel
• Je bent Belg of burger van een ander land behorende
tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
• Je bent ten minste 18 jaar.
• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de
eisen van de beoogde betrekking.
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
• Je bent in orde met de dienstplichtwetten.
• Je bent houder van een rijbewijs B.
• Je bent houder van een federaal geschiktheidsattest
voor het basiskader of het hoger kader.
• Je woont binnen een straal van 7 km rond de post
waaraan je wordt toegewezen of je kan aanwezig zijn in
de kazerne binnen de 10 minuten na alarmering.

ambulanciers en brandweerlieden staan in voor de
veiligheid van de inwoners van Aalst, Denderleeuw,
Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede,
Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

Overtuigd?
Mail, op straffe van nietigheid van de kandidatuur, je cv
(+ motivatiebrief wenselijk), een kopie van het uittreksel
uit het strafregister (model 1), een kopie van je rijbewijs
en een kopie van het federaal geschiktheidsattest (zie
ikwordbrandweer.be) naar personeelsdienst.selecties@
aalst.be ten laatste op 1 oktober 2017.
Een infosessie zal plaatsvinden in september 2017.
Het interview vindt plaats in de week van 13 november
2017.

Wie zijn wij?
De hulpverleningszone Zuid-Oost groepeert de 9 brandweerposten van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem,
Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en
Wichelen. Meer dan 500 vrijwilligers en beroeps-

Meer informatie vind je op
zuid-oost.hulpverleningszone.be.
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Compost brengt leven in jouw tuin!
Composteren is helemaal niet moeilijk als je met een
paar basisregels rekening houdt. Onze kringloopkrachten
leren je graag de kneepjes van het vak tijdens een van de
demo’s in de kringlooptuin in het park tussen de Vijveren de Kerkevijverstraat:
• vrijdag 7 juli tussen 17 en 19 uur;
• zaterdag 26 augustus tussen 9.30 en 11.30 uur;
• vrijdag 29 september tussen 17 en 19 uur;
• zaterdag 21 oktober tussen 9.30 en 11.30 uur.
Om het thuiscomposteren te stimuleren subsidieert de
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij verschillende kwaliteitsvolle composteersystemen. Hierdoor kan je
bij de dienst milieu en landbouw compostvaten en -bakken kopen aan een goedkope prijs:
• compostvat (280 liter): 20 euro;
• compostbak uit hout (863 liter): 40 euro;
• compostbak uit gerecycleerd kunststof (1.250 liter):
70 euro.
Voor een tuin tot ± 300 m² kies je best een compostvat.
Hierin verwerk je makkelijk jouw keukenresten en kleine
hoeveelheden tuinafval tot compost van goede kwaliteit.
Heb je een grotere tuin? Ga dan voor een systeem van
twee of drie compostbakken, die je vooraan kan openmaken. In de eerste bak leg je keuken- en tuinresten.
Is deze bak vol, dan breng je de hele inhoud goed gemengd en verlucht over naar bak twee, en kun je bak
één weer vullen.
Bestellen kan bij de dienst milieu en landbouw (cash
betalen) of via kringloopkracht@lede.be (betaling
via BE82 0910 0029 4968, mededeling: compostvat/

compostbak + naam).
Je kan de compostvaten, na betaling, afhalen tijdens de
eerstvolgende demo in de kringlooptuin. Compostbakken moeten besteld worden en kunnen na levering door
ILvA afgehaald worden in het gemeentehuis.
Bovendien kan je jouw 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 GFT-container onomkeerbaar is. Indien je later toch nog wenst gebruik te maken
van een GFT-container, wordt hiervoor door ILvA 125
euro aangerekend.
Vraag bij ILvA op het gratis nummer 0800 94 140 de
verklaring van afstand van het recht op een gratis
GFT-container aan. ILvA haalt op de afgesproken dag
jouw GFT-container op en levert een ontvangstbewijs af
in je brievenbus.
Bezorg dit bewijs aan de dienst milieu en landbouw. Je
kan kiezen voor een gratis compostvat + beluchtingsstok,
dat je tijdens de eerstvolgende demo in de kringlooptuin
kan afhalen, of een korting van 25 euro op de aankoop
van een compostbak.
Heb je groene vingers en wil je ons team versterken?
Dat kan! ILvA organiseert regelmatig cursussen rond
composteren en de andere kringlooptechnieken.
Voor meer info, neem contact op met de dienst milieu en
landbouw. Onze kringloopkrachten helpen je ook graag
verder tijdens de demo’s in de kringlooptuin. Je kan je
vraag bovendien stellen via kringloopkracht@lede.be.
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Een terugblik op de Fairtradefietstocht

Fairtradeambassadeurs Geertrui Van De Velde,
Johan De Rijck, de leden van Leego en studenten
van KaHo St-Lieven Aalst verwelkomden een grote
groep geïnteresseerden tijdens de derde editie van de
Fairtradefietstocht.
Deze gezellige gezinsfietstocht bracht, naast een
hapje, drankje en muzikale omkadering ook een mooi
fairtradeverhaal van Johan De Rijck voort:
“Fairtrade ijvert voor eerlijke wereldhandel. Dat lijkt
evident in een beschaafde samenleving, maar is het helaas
nog lang niet. Fairtrade zet ook in op duurzaamheid:
gezond en ecologisch verantwoord aan landbouw en
voedselwinning doen, is fair zijn tegenover onszelf, de
medemens en de generatie na ons.
Vaak ligt bij fair trade de aandacht op boeren uit
ontwikkelingslanden. Maar we komen ook op voor
een eerlijke, correcte en transparante prijszetting
voor onze binnenlandse producenten en retailers van
voedingsproducten.
We vragen daarom respect voor het werk van onze eigen
landbouwers en veetelers en voor onze inlandse bakkers,
slagers en andere ambachtslui uit de sector van onze
voedselbewerking.
Dus brachten we tijdens de fietstocht een bezoek aan
twee professionele ondernemingen en twee hobbyisten,
met elk hun verhaal over dagelijkse kost. Deze Ledenaars
maakten ons een aantal dingen duidelijk:

• Als consument hebben we het makkelijk. We gaan naar
een grootwarenhuis en hebben de hele wereld binnen
handbereik: spijs en drank uit alle continenten tegen
zeer betaalbare prijzen. De wijnbouwer leerde ons
welke inspanningen nodig zijn voor er één glas bubbels
kan geschonken worden. En hoe één vriesnacht in april
een volledig jaar werk kan tenietdoen.
• Ook in deze hoogtechnologische samenleving blijven
we afhankelijk van de natuur. In de moestuin merkten
we hoe tegen de droogte en de koude van de laatste
weken moet opgebokst worden. Kennis en inzicht,
geduld en bescheidenheid zijn vaak belangrijker dan de
chemische troep van Amerikaanse multinationals.
• De geitenboer vertelt dat naast de ecologische ook de
economische wetmatigheden ons in de greep houden.
Rundvee staat onder druk: bieden geiten soelaas dan?
Kan van de nood misschien een deugd gemaakt worden?
• Een panklare braadkip aan 2 euro per kilo of een kotelet
aan 5 euro: dat kan eigenlijk niet, leert de slager ons.
Er is nog steeds kwaliteit op de markt aanwezig, maar
die heeft een prijs.
Fair trade – wereldwijd en in onze gemeente confronteert ons met één fundamentele vraag: Zijn we
bereid om voor een deugdelijk product een eerlijke
inspanning te doen, een eerlijke prijs te betalen?
Rechtzetting vorige infoblad: in januari 2017 hebben 34
gemeenten, waaronder Lede, de titel Fairtradegemeente
behaald.
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Pensioen gemeentesecretaris
Foto © André De Grauwe

Gemeentesecretaris Paul Vijverman is na 37 jaar dienst met welverdiend pensioen.
OCMW-secretaris Pascal Vandermeersch nam vanaf 1 juni het roer over. Tijd voor een dubbelinterview!
Pascal, een nieuwe secretaris vraagt een korte voorstelling
P. Vandermeersch: Ik ben afkomstig uit Torhout
(West-Vlaanderen) en heb daar gewoond tot mijn 11 jaar.
Dan zijn we verhuisd naar Smetlede. Mijn ouders en zus
wonen er trouwens nog. Toen ik 26 was, ben ik in Vlierzele, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, gaan
wonen. Daar woon ik nu nog, samen met mijn vrouw en
mijn 2 studerende dochters.
Wanneer zijn jullie bij de gemeente begonnen?
P. Vijverman: Ik ben in 1980 gestart als bureauchef bij de
dienst financiën. In 1985 werd ik gemeenteontvanger en
1 jaar later gemeentesecretaris.
P. Vandermeersch: Van 1996 tot 2002 was ik OCMW-
secretaris in Sint-Lievens-Houtem. Vanaf 2002 ben ik in
Lede aangesteld als OCMW-secretaris.
In 1994 was ik al kandidaat gemeentesecretaris in
Sint-Lievens-Houtem. Dat heb ik net niet gehaald. Ik had
dus al een tijd ambitie om secretaris te worden, nu komt
mijn droom uit.
Zijn er veel dingen veranderd in de loop der jaren?
P. Vijverman: Absoluut. De gemeentelijke administratie
is enorm uitgebreid. Er zijn veel meer taken dan vroeger,
wat uiteraard meer diensten en meer personeel met zich
meebrengt. Toen ik startte, was er zelfs geen bibliotheek,
sporthal, speelpleinwerking of kinderopvang.

Wat is het meest stressvolle deel van de job?
P. Vijverman: een van de grootste uitdagingen is toch om
correct en binnen de gestelde tijdslimieten de taken uit
te voeren. Want bijna alles heeft een bepaalde procedure
en een deadline: agenda en notulen van de gemeenteraad en het college, het gunnen van overheidsopdrachten, het mee ondertekenen van betalingen …
Pascal, hoe zie jij de toekomst van de gemeente?
Waar hecht je als secretaris veel belang aan?
P. Vandermeersch: De Vlaamse Regering heeft de intentie de OCMW’s te integreren in de gemeentebesturen
tegen uiterlijk 1 januari 2019. Zo zal er uiteindelijk in iedere Vlaamse gemeente nog 1 secretaris en 1 financieel
beheerder zijn. Een van mijn eerste taken is de integratie
tussen de twee besturen in goede banen leiden. Het
ontwerp daarvan werd in samenwerking met CC Consult
opgemaakt. Nu zullen we dat samen met de ambtenaren
en het gemeentebestuur concretiseren. Dialoog en overleg met het bestuur en de collega’s zijn hierbij uiteraard
heel belangrijk.
Het is sowieso een kerntaak van de secretaris om een
spilfiguur, een brugfunctie te zijn tussen de administratie
en het gemeentebestuur. De secretaris staat in voor overleg met het college, de gemeenteraad en het personeel.
Het gemeentebestuur bedankt Paul Vijverman voor de
vele jaren dienst en wenst hem een aangenaam pensioen
toe. Wij verwelkomen Pascal Vandermeersch als nieuwe
secretaris en kijken uit naar een fijne samenwerking.
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in Lede
Zomerconcerten
Het feestcomité organiseert naar goede gewoonte een aantal zomerconcerten in het park achter Huize Moens.
De toegang is gratis.

7 juli, 20 uur

Clan Hunaerts
Acteur en presentator Geert Hunaerts (Peter uit Thuis) en zijn topmuzikanten
staan garant voor een avond vol amusement, hoog showgehalte en
herkenbare dansmuziek. Clan Hunaerts brengt covers van recente hits,
klassiekers, meezingers en dansnummers.
Het geheel wordt visueel opgeﬂeurd door de
enthousiaste dansers van Dance Fever!
Na het optreden zorgt Joost, drummer van Clan
Hunaerts, nog voor een spetterende dj-set!
Dit optreden wordt georganiseerd samen met de
cultuurdienst.

28 juli, 21 uur

Rockmasjien
Rockmasjien is een rock-’n-rollband met tonnen energie! Vergeten parels uit
de jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig worden in een eigenzinnig jasje
gestoken en gebracht door een kwartet doorwinterde muzikanten.

11 augustus, 21 uur

SiSterS Act

Drie ‘Rocking Ladies’ en vier geweldige muzikanten coveren de
Soul van Angie Stone, Disco van Donna Summer, Pop van Moloko, R&B van
Beyoncé en Funk van Chaka Kahn! Zolang het maar originele nummers of
covers van zangeressen zijn passen ze in het kraam van SiSterS Act.

18 augustus, 21 uur

NoXS

NoXS speelt de meest bekende rock-covernummers van de jaren zeventig
tot nu. Ambiance verzekerd op dit laatste zomerconcert!
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Gamewoensdagen
in de bib
Gamen tussen de boeken, dat kan enkel in de bib!
Laat op woensdag 5 juli, 19 juli,
2 augustus en 16 augustus zien wat je kan tijdens
gamenamiddagen in de bibliotheek Lede. Iedereen ouder dan 8 jaar kan zich tussen 15 en 19 uur
uitleven op onze PS4.
Afhankelijk van de interesse werken we met leeftijdsgroepen om iedereen gelijke kansen te geven.
Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis! Wees
gewoon om 15uur aanwezig als je erbij wil zijn. We
voorzien ook een leuke prijs voor de winnaar!
De bib bezit games voor alle leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren en volwassen. De collectie bestaat
uit games voor PS4, Xbox One en WiiU. Je kan
per kaart drie games uitlenen en je mag je er drie
weken mee uitleven.

Kinderboek op reis
Boekenjagen

Opendeurdagen
bib Oordegem
Naar goede gewoonte zet de uitleenpost in
Oordegem haar deuren open tijdens de kermis
van 25 tot 28 augustus.
Samen met het Davidsfonds leent de bib zich als
locatie voor een tentoonstelling van de schilderijen
van Marcel Beeckman. We
openen de gratis expositie
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

Voorlezen en/of lezen is heel belangrijk voor de
ontwikkeling van je kind. Maar lang niet alle kinderen doen dat graag. Kinderboek op reis wil lezen
aantrekkelijker maken en kinderen zo stimuleren
om in hun vrije tijd meer te lezen. Het zoeken naar
en zelf verstoppen van boeken maakt het leuk en
spannend. Ook krijgen kinderen die thuis geen
boeken hebben toch de kans om nieuwe verhalen
te ontdekken.

Bompa is vergeten wat hij ging doen. Gelukkig is
zijn vriend Aap er om hem te helpen herinneren …

De bib verstopt tijdens de zomervakantie een paar
oude kinderboeken. Meer info over dit initiatief
vind je op www.kinderboekopreis.be. Voor info
over de verstopplaatsen, surf je naar de Facebookpagina van de bib.

Wees er snel bij want plaatsen zijn beperkt.
Reserveren kan tot 10 augustus in de bib van
Lede of Oordegem of via het digitale inschrijvingsformulier op de website.

Benieuwd naar de belevenissen van de Bompa
en Aap? Ontdek het op maandag 28 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. Daarna knutselen we erop los!
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Dag van de
vrije tijd
Op zondag 3 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
voorzien we ook randanimatie. Zet je
sportiefste beentje voor tijdens een
drums alive-workshop, amuseer je op
het springkasteel, ga uitdagingen aan
in het denk-doe-durfspel …
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.

Zomer van Vlieg
Vlieg wil MEER families MEER zin
geven in MEER cultuur!
Vind alle laatste info over de
Vliegactiviteiten in Lede deze
zomer op vlieg.lede.be.
Knutselactie Vlieg
Dit jaar gaat Vlieg op zoek naar
geurherinneringen. Help je Vlieg
graag een handje? Haal dan vanaf
15 juni een glazen Vliegbokaal op bij
de jeugddienst, in de bibliotheek, op
het speelplein of in de sporthal. Vul deze
bokaal met een geurherinnering en ga creatief aan de slag met
het verhaal erachter op het bijhorende etiket. Je moet je bokaal tussen 1 juli en 31 augustus (sporthal: vanaf 1 augustus)
inleveren. Wie weet wekt jouw herinnering ook herinneringen
op bij anderen!
Vlieg dwars door Lede
De bibliotheek, sportraad en sportdienst slaan de handen
in elkaar en bundelen sport, muziek, cultuur en circus in een
fietstocht. Dit gaat door op dinsdag 15 augustus, van 14 tot
17.30 uur. We starten aan de sporthal. Je betaalt 3 euro voor
kinderen en 5 euro voor volwassenen.
Alle deelnemers krijgen twee drankjes, een ijsje en een gadget.
Om 14.30 uur stipt start de fietstocht. Er is een tocht van 30 km
en een van 15 km.

Avondmarkt
De marktcommissie zorgt opnieuw
voor een gevarieerde avondmarkt met
animatie op vrijdag 7 juli van 18 tot
22 uur. Omwille van de werken gaat
de markt dit jaar door in de Kasteeldreef en Kasteelstraat.
Die avond is er in het park achter
Huize Moens ook een optreden van
Clan Hunaerts.
Meer info hierover vind je bij het
artikel over de zomerconcerten.

Familiefietzzztocht
De traditionele Vlieghuisjes worden van stal gehaald, want
Vlieg zzzoeft van 1 juli tot 31 augustus rond op de fiets en
heeft heel wat leuke opdrachten verstopt. Ruik je wat hij ruikt?
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.
Speurtocht in de bib
Dit jaar organiseert BibArt, het samenwerkingsverband van de
bibliotheken regio Aalst, van 1 juli tot 31 augustus een leuke
speurtocht in de bib! Benieuwd? Vraag dan meer info aan de
bibliotheekmedewerker aan de balie en ontdek welke geuren
allemaal aan boeken doen denken!
Spaarkaart NIEUW
Doe je mee aan meerdere activiteiten van Vlieg in Lede deze
zomer? Met onze gloednieuwe spaarkaart kan je voor een extra
verrassing sparen! Neem deel aan minstens twee van de vier
activiteiten en win een Limited Edition Geurvlieg.
Dit is een geurhanger in de vorm van Vlieg waar
kinderen verschillende heerlijke geuren kunnen in
herkennen. Op de achterkant van de verpakking
vragen we hen naar hun favoriete geurplekken.
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Zomersportkampen

Inschrijven

Deze kampen gaan door in de sporthal en zijn een organisatie
van de sportdienst. De kinderen uit het lager onderwijs kunnen
er terecht van maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus in
een dagformule (van 8.15 tot 17.00 uur). Voor de kleuters gaat
het kamp door van maandag 28 tot en met donderdag 31
augustus in een halve dagformule (van 8.15 tot 12.15 uur).

Voor de zomersportkampen, boemel- of
sportacademie kan je inschrijven vanaf
maandag 19 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.

Ledenaar

Lager

Kleuter

60 euro

24 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.

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 6 september.

Lesuren voor het schooljaar 2017 - 2018
•
•
•
•

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.
Jaar

Ledenaar
Niet-Ledenaar
10 UiTPASpunten
Sociaal tarief
UiTPAS aan kansentarief

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.

Betalen kan:
• via Bancontact;
• via overschrijving op BE10 0910 0954
2304 met vermelding van de naam
van de deelnemer en de activiteit;
• cash.

Kubbtornooi
De slag om Lee
Op zondag 25 juni organiseert de
sportdienst voor het vijfde jaar op rij een
kubbtornooi. Deze sportieve namiddag
gaat door in de sporthal van 14 tot 17
uur.
Deelnemen kost tien euro per ploeg.
Elk team krijgt zes drankbonnetjes. Doe
je graag mee? Schrijf je dan ten laatste
op donderdag 22 juni in bij de sportdienst. Vermeld zeker je ploegnaam,
naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres van de deelnemers (minimum drie
per ploeg).
Hopelijk tot dan!
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Pop-uphandelsbeurs
Zin om de handelszaken in Lede te ontdekken? Kom met je familie naar de Pop-uphandelsbeurs op zondag 25 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 veel kinderanimatie. De eerste 100
gezinnen die een bezoekje brengen, worden verwend met een gratis goodiebag. Graag tot dan!

Lede, mooi tot in zijn details
Tentoonstelling
Als inwoner van Lede ken je ongetwijfeld onze grote blikvangers zoals de kerk, het Markizaat, het gemeentehuis, huize
Moens … Maar ken je ook je eigen straat? En ken je ze tot in
de details?
Met de tentoonstelling Lede, mooi tot in zijn details geeft
Roland Lemmens (Davidsfonds Lede) in samenwerking met de
culturele raad hierop een antwoord.
Gedurende enkele maanden trok hij met de fiets op pad om
in de straten van Lede mooie details op de gevoelige plaat
vast te leggen. Het werden heel wat foto’s, zo goed als alle
straten van Lede kwamen aan bod. Het spreekt voor zich dat
in bepaalde straten de details meer voor het rapen liggen dan
in andere, maar Roland deed zijn best om in zo veel mogelijk
straten te fotograferen.
Je kan je kennis komen testen in het gemeentehuis op zaterdag 17 en zondag 18 juni, telkens van 10 tot 18 uur.
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UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER

25

UiTPAS
PUNTEN

Hangmatten bij
de cultuurdienst
De cultuurdienst helpt je tot rust komen! Een
boek lezen, een dutje doen of lekker heen en
weer schommelen met een cocktail en muziek
erbij: een hangmat staat garant voor pure ontspanning!
Omruilvoordeel
Vanaf donderdag 22 juni om 16 uur geven
we 15 hangmatten weg in ruil voor 25 UiTPAS-punten.
De matten (blauw, rood en geel) zitten verpakt
in een handige opbergzak, zijn 1 op 2 meter
en kunnen tot 100 kilo dragen. Er wordt maximum 1 hangmat verdeeld per gezin.

Zomerfietstocht
Elke dinsdag van juli en augustus springen
we op de fiets voor een tocht van 25 km.
We voorzien een korte stop. Start aan de
Markt om 19 uur. Gratis deelname.

5

UiTPAS
PUNTEN

Zwangerschapsyoga
Naast de oefeningen krijg je informatie
over je keuzemogelijkheden als bevallende vrouw, uitleg over een geboorteplan,
je rechten als patiënt …
De zomerreeks gaat door op zondag van 10 tot 11.15 uur. Er zijn
10 lessen, inclusief 1 partnerles. We beginnen op zondag 2 juli.
Prijs: 170 euro.
Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je 15 euro korting.

Dynamische ademmeditatie
Quantum Light Breath
Door de combinatie van een volle diepe
ademhaling en inspirerende meeslepende
muziek ga je diep en moeiteloos een
intens meditatieproces in.
Er is een workshop op zondag 30 juli (van
14 tot 16 uur) en op woensdag 23 augustus (van 20.30 tot 22 uur).
Prijs: 25 euro per les.

Dit is een organisatie van Davidsfonds Lede,
Gezinsbond Lede en Sport Vlaanderen.
Bij regen, bel de Infolijn op 0477 59 87 49.

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg
je 10 euro korting.

Omruilvoordeel juli (Gezinsbond)
Deelnemers aan de fietstocht kunnen in ruil
voor 10 UiTPAS-punten een xxl- fietsbel
ontvangen.
Per adres ruilen we 1 fietsbel, op = op.

Kundalinimeditatie

Omruilvoordeel augustus (Davidsfonds)
Deelnemers aan de fietstocht kunnen in
ruil voor 5 UiTPAS-punten een coole fietspolsband ontvangen. Per adres ruilen we
1 polsband, op = op.

10

5

UiTPAS
PUNTEN

UiTPAS
PUNTEN

Een actieve meditatie, bedoeld om de energie in het lichaam
beter te doen stromen. We gaan blokkades transformeren in
levensenergie. Kundalinimeditatie is heel leuk, eens helemaal los
gaan en dansen om dan even hard de stilte in te gaan.
Er is een workshop op woensdag 12 juli (van 20.30 tot 22 uur) en
op zondag 13 augustus (van 14 tot 15.30 uur).
Prijs: 25 euro per les.
Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg
je 10 euro korting.

UiTPAS
PUNTEN

5

5

UiTPAS
PUNTEN

Info en inschrijven voor deze workshops:
Centrum in Balans - Molenbergstraat 2, 9340 Lede
053 57 03 60 - 0497 89 96 70
www.centrum-inbalans.be - info@centrum-inbalans.be

Lede
Agenda
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Fertiliteitsyoga

Open tuinen Feest

donderdag 15 juni, 22 juni, 29 juni,
6 juli, 13 juli en 20 juli
Veerleheem, Smetlededorp 20
6-delige lessenreeks. Wanneer je natuurlijk zwanger wil worden of in een medisch
traject zit. Geen voorkennis nodig.
75 euro
Info: 0494 64 80 20, info@wensouders.be,
www.wensouders.be

zaterdag 24 en zondag 25 juni
Leedshouwken 55
Landelijke Gilden
Info: 053 78 10 78

Kookles: Alles op een stokje

zondag 25 juni
Zie pagina 15.

donderdag 15 juni van 19.30 tot 22.30 uur
Stella-Matutina, Kluisberg 1
KVLV lede

Camping Lee
vrijdag 16 en zaterdag 17 juni
Scouts Lede, Impse Dam 22
Info: www.bestpittiglede.be

Verrassingstocht met de fiets
vrijdag 16 juni om 19.15 uur
De Bron
Femma Lede
Info: steven.mieke@telenet.be

Dynamische ademmeditatie
vrijdag 16 juni van 19.30 tot 21.30 uur
of zondag 30 juli van 14 tot 16 uur of
woensdag 23 augustus
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Zie ook pagina 17.
25 euro
Info: 053 57 03 60,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Lede, mooi tot in zijn details
zaterdag 17 en zondag 18 juni
Zie pagina 16.

Garageverkoop
zondag 18 juni van 8 tot 17 uur
De Spinsch, Wanzeledorp 7
Bezoekers gratis. Meer dan 60 standen
binnen loopafstand.
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 807 5 13, krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Opendeurdag Kleuterschool Lede
donderdag 22 juni van 9 tot 10 uur
Kluisberg 1
Info: 053 80 49 65,
vrijekleuterschoollede.directie@telenet.be,
www.vrijekleuterschoollede.be

Roefel
zaterdag 24 juni van 13 tot 17.15 uur
Jeugddienst

Pop-uphandelsbeurs
zondag 25 juni
Zie pagina 16.

Kubbtornooi

Ontbijtwandeling
zondag 25 juni van 8 tot 11 uur
Veerleheem
Wandeling van ongeveer 1 uur.
KVLV Smetlede
Leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro.
Info: 0495 69 09 91,
kvlv.smetlede@outlook.be

Opendeurdag academie
dinsdag 27 juni
Zie pagina 7.

Bingo
zaterdag 1 juli om 20 uur
Hoop in de toekomst, Nonnenbosstraat 7
Lkv Just Niet
Info: 0472 17 55 85

Ontmoetingsmoment
Welzijnsschakel Lede
zaterdag 1 juli van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Gezinswandeling en/of klimmen in
het Blosopark (Hofstade)
zaterdag 1 juli van 9 tot 17 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
De Gemzen
15 euro
Info: annetom@telenet.be,
www.gemzen.be

Zwangerschapsyoga
zondag 2 juli (start)
Zie pagina 17.

Ovenfeest: Van graan tot ovenkoek
zondag 2 juli
Hof van Robyns, Oordegemkouter 46
14.30 uur: toegang tot het Hof, 15 uur:
geleide wandeling met animatie, bezoek
aan de Fauconniersmolen, degustatie en
animatie voor jong en oud.
Gezinsbond Oordegem (steun van
Erfgoedcel Denderland en Vlaamse
overheid en medewerking van
Gezinsbond Fusie Lede).
Info: k.schollaert@telenet.be

Sportkampen: 11-14 jaar:
minivoetbal en omnisport,
zevenkamp, squash en omnisport
of badminton en omnisport
van maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 juli,
telkens van 9 tot 17 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Internaat: 208 euro, externaat: 152,3 euro.
Info: 02 209 45 11

Zomerfietsen
van dinsdag 4 juli tot 29 augustus,
telkens van 19 tot 22 uur (niet op
15 augustus)
Zie pagina 17.

Gamewoensdagen in de bib
woensdag 5 juli, 19 juli, 2 augustus en
16 augustus
Zie pagina 13.

Zomerconcert
vrijdag 7 en 28 juli, 11 en 18 augustus
Zie pagina 12.

Avondmarkt
vrijdag 7 juli
Zie pagina 14.

Gezinsfietstocht
vrijdag 7 juli van 19 tot 22 uur
Sportcomplex De Ommegang
KVLV lede

Demo kringlooptuinieren
vrijdag 7 juli, zaterdag 26 augustus
Kringlooptuin Lede
Zie pagina 9.

Oude ambachtenbeurs
zaterdag 8 en zondag 9 juli
Valkerij De Kaproen, Ouden Heirweg 34

Avondwandeling: oude bomen,
van levensbelang voor de mens
zaterdag 8 juli van 19 tot 21.30 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 76
Wandeling in de Geelstervallei.
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com

Sportkampen: 8-12 jaar:
ropeskipping en dans, boogschieten
en omnisport, tennis en omnisport
of hockey en omnisport
van maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 juli,
telkens van 9 tot 17 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Internaat: 208 euro, externaat: 152,3 euro.
Info: 02 209 45 11

Lede
Agenda
Bloed geven*
dinsdag 11 en woensdag 12 juli,
telkens van 18.30 tot 21 uur
De Bron
dinsdag 18 juli van 18.30 tot 21 uur
Oc Oordegem
Schrijf je in via rodekruis.be.
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Kundalinimeditatie
woensdag 12 juli en zondag 13 augustus
Zie pagina 17.

Sportkampen: 10-14 jaar: atletiek
(initiatie polsstokspringen en
meerkamp), breakdance, racketlon
of mountainbike en omnisport
van maandag 17 t.e.m. vrijdag 21 juli,
telkens van 9 tot 17 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Internaat: 208 euro, externaat: 152,3 euro.
Info: 02 209 45 11

Sportkampen: 8-12 jaar: atletiek
(vijfkamp en omnisport),
boogschieten en omnisport,
minivoetbal en omnisport of
dans en omnisport
van maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 juli,
telkens van 9 tot 17 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Internaat: 208 euro, externaat: 152,3 euro.
Info: 02 209 45 11

Avondwandeling - Pasar Zomert
vrijdag 28 juli om 19 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 76
Blikvangers: Riddermolen, kapel Nicolas
van Tolentijn, Reymeers, Impe-grot en
veel onontgonnen paadjes.
Niet-leden: 1,5 euro.
Info: 053 81 06 16,
wim.liebrecht@telenet.be,
www.pasarnetstart.be

Sportkampen: 13-16 jaar: atletiek
voor gevorderden, volleybal,
beachvolleybal en omnisport,
racketlon of all-in-1
van maandag 31 juli t.e.m. vrijdag
4 augustus, telkens van 9 tot 17 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Internaat: 208 euro, externaat: 152,3 euro.
Info: 02 209 45 11

Zomerstage: Do The Dance
van dinsdag 1 tot zaterdag 5 augustus,
van 8 tot 17 uur
Sporthal
Van 6 tot 24 jaar. Met slotshow. Half
uur voor en na de activiteiten opvang.
Inschrijven via inschrijvingsformulier

(website) of mail.
Dance Fever
90 euro (drankje, vieruurtje en op
zaterdag warm middagmaal inbegrepen)
Info: secretariaat@dancefeverlede.be

Sportkampen: 10-14 jaar:
boogschieten en omnisport,
atletiek: zevenkamp, funky dance
of hockey en ﬂoorball
van maandag 7 t.e.m. vrijdag
11 augustus, telkens van 9 tot 17 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Internaat: 208 euro, externaat: 152,3 euro.
Info: 02 209 45 11

Sportkamp ponyrijden:
dressuur en springen (internaat)
van maandag 7 t.e.m. vrijdag
11 augustus, telkens van 9 tot 17 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Leeftijd: 9+. Intensieve stage met op
het einde een kleine oefenwedstrijd.
Voorwaarden: houder zijn van het
ruiterbrevet A, beschikken over eigen
pony. Te behalen graad: B-brevet.
380 euro
Info: 02 209 45 11

Sportkampen: 8-12 jaar: atletiek:
vijfkamp en omnisport, balsporten,
racketlon of mountainbike en
omnisport
van maandag 14 t.e.m. vrijdag
18 augustus, telkens van 9 tot 17 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Internaat: 208 euro, externaat: 152,3 euro.
Info: 02 209 45 11

Vlieg dwars door Lede
dinsdag 15 augustus
Zie pagina 14.

Zijn er vleermuizen in de
Geelstervallei?
vrijdag 18 augustus van 20.30 tot
22.30 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 76
Met vleermuizenkenner Linda Garré.
Info: 0479 30 24 77

Zomerse kruidenwandeling
zondag 20 augustus van 14.30 tot 17 uur
Kerk Wanzele
Een herborist vertelt over de helende
eigenschappen van de planten die we
tegenkomen.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

19
Zomersportkampen lager onderwijs
van maandag 21 t.e.m. vrijdag
25 augustus
Zie pagina 15.

Sportkampen: 11-14 jaar:
ropeskipping en omnisport, hiphop
voor gevorderden, hiphop, tennis
en omnisport of mountainbike en
omnisport
van maandag 21 t.e.m. vrijdag 25
augustus, telkens van 9 tot 17 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Internaat: 208 euro, externaat: 152,3 euro.
Info: 02 209 45 11

Opendeurdagen bib Oordegem
van vrijdag 25 t.e.m. zondag
27 augustus
Zie pagina 13.

Avondwandeling - Pasar Zomert
vrijdag 25 augustus om 19 uur
Café Roste Mon, Smetlededorp 2
Blikvangers: Briel, Oud-Smetlede, vallei
Serskampse beek, Vaerenberg.
Niet-leden: 1,5 euro.
Info: 053 81 06 16,
wim.liebrecht@telenet.be,
www.pasarnetstart.be

Volksbal: Stampen & Dagen en hun
Leedse vrienden
vrijdag 25 augustus om 20 uur
Markt
Men from te Barn, No Dogs Allowed,
Frank Galan en Stampen & Dagen.
Cultuurdienst
VVK: 5 euro, ADK: 7 euro.

Vertelnamiddag bib Oordegem
maandag 28 augustus
Zie pagina 13.

Zomersportkampen kleuters
van maandag 28 t.e.m.donderdag
31 augustus
Zie pagina 15.

* Medewerkers gezocht!
Rode Kruis Lede zoekt vrijwilligers
voor het rondbrengen van
affiches, opstellen/afbreken
van buitenpanelen en helpen
klaarzetten van de zalen.
Lede: dinsdag ± 9.30 uur,
Oordegem: ± 17 uur. Info bij Marc
De Wolf, 0477 31 68 72 of via
bloed@lede.rodekruis.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

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
112
secretariaat@brandweer.lede.be

Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@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

Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be

De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede

Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede

Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22

Jeugd
053 60 68 62
jeugd@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
Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
050 60 68 65
Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

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)
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 80 82 84
Sportdienst
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

