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Aanpak bomen aan de
begraafplaats van Lede
Een aantal bomen aan de begraafplaats van Lede vertoonden
tekenen van ziekte. Er werd een visuele boomveiligheidscontrole gevraagd aan een boomdeskundige. Volgens dit rapport waren verschillende bomen dood en andere verkeerden
in zeer slechte conditie. Hierdoor werd door het college van
burgemeester en schepenen beslist om deze bomen te rooien en in het volgende plantseizoen te vervangen door nieuwe
jonge bomen.

Radio Lede
105.1 FM

of www.radiolede.be
Elke zondag van 11 tot 12 uur.
Heruitzending elke donderdag
van 17 tot 18 uur.

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Waar is die trui?
Speelpleinwerking

Wanneer ’t zonnetje harder begon te schijnen en we alleen nog maar oog hadden
voor de leuke spelletjes, werd het echt te
warm voor die trui. Hij bleef dan ook ergens
in een hoekje achter … Je kan verloren
spulletjes
afhalen bij de
jeugddienst
gedurende
de hele
maand
september.

Voor de laatste info over de wegenwerken,
surf naar www.lede.be/wegenwerken.
Overlijdens mei
Joannes De Pauw (°18.08.1925)
Cyriel De Smet (°18.08.1920)
Edouard Lenardon (°31.01.1943)
Daniël De Putter (°26.09.1947)
Alina Van Cauter (°26.06.1932)
Hélène Bernard (°01.02.1932)
Willy Eeckhaut (°28.04.1930)
Paul Hauquie (°11.09.1934)
Huguette De Coensel (°14.06.1956)
Alice De Cremer (°15.10.1939)
Désiré Gallée (°06.04.1931)

† 1 mei
† 6 mei
† 6 mei
† 18 mei
† 20 mei
† 23 mei
† 24 mei
† 24 mei
† 25 mei
† 28 mei
† 28 mei

Overlijdens juni
Josepha Sonck (°15.06.1932)
Albert De Smet (°25.01.1939)
Freddy Vlaeminck (°12.12.1952)
Emma François (°05.11.1941)
Dirk Van Zandycke (°25.04.1950)
Cyriel Beeckman (°31.03.1926)
Magda Henderickx (°25.09.1942)
Germain Perreman (°08.02.1927)
Cecile De Kerpel (°10.11.1942)
Dominicus Janssens (°25.01.1930)
Luc Bollengier (°19.05.1941)
Johan Robberechts (°16.04.1964)

† 4 juni
† 9 juni
† 11 juni
† 15 juni
† 15 juni
† 21 juni
† 21 juni
† 21 juni
† 22 juni
† 22 juni
† 25 juni
† 29 juni

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 13 september. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Schenkingen aan de bibliotheek
Wil je boeken, cd’s, dvd’s en/of games schenken aan de bibliotheek?
Dat kan! Het materiaal moet uiteraard volledig en in goede staat zijn.
De werken mogen niet ouder zijn dan vijf jaar, tenzij het werken zijn over
Lede. Is de schenking groter dan twee dozen, contacteer ons dan vooraf.
Werp ook geen schenkingen in onze inleverbus. Wat we niet opnemen in
de collectie wordt verkocht tijdens onze jaarlijkse boekenverkoop.

Spannende zomer!
Zit je graag op het puntje van je stoel? Dan ben je tot en met 31 augustus aan het juiste adres in de bib van Oordegem. Onze nieuwe wisselcollectie dvd’s is niet voor doetjes! We selecteerden 40 thrillers die je hart gegarandeerd sneller doen slaan. De echte durvers kunnen dit combineren met een boek van de Zomer van het spannende boek.

Maak het werk van je postbode makkelijker!
Bpost behandelt gemiddeld 10 miljoen brieven en 100.000 pakjes per
dag! We zetten graag de do’s en
don’ts voor het versturen van een
brief of pakje op een rijtje.

Ook de manier waarop je het adres
op de omslag schrijft, is belangrijk.
Schrijf leesbaar en met voldoende
contrast: vermijd rode, groene …
inkt, ﬂuo of witte letters op donkere
achtergrond. Zorg ook voor voldoende afstand tussen de regels en lijn op
het adres links uit. Laat een ruimte
van 3 centimeter van de onderkant
vrij voor het drukken van de interne
streepjescode.
Als je een vensteromslag gebruikt,
let er dan op dat het adres steeds
leesbaar blijft in het venster.

15 mm

30 mm

Het adres moet correct zijn: een
straat is bij voorbeeld geen laan.

De juiste brief in de juiste brievenbus, dat is onze opdracht, elke dag opnieuw...

bpost behandelt gemiddeld 10 miljoen brieven en 100.000 pakjes…per dag! Zoals voor
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te kunnen bevatten.
waarop je het adres
de omslag aanbrengt,
• De
Demanier
nummering
is op
leesbaar
vanaf
De brievenbus
is belangrijk. Hierna enkele regels terzake:
de
straat.
Ook je brievenbus is aan een aantal
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en inversie (witte letters op
donkere achtergrond)...
zijn te
• Defluo
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moeten
zichtbaar
regels onderworpen:
vermijden)
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afstand tussen deworden
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enZorg
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• Ze staat aan de rand van de
➊ Julie Verbruggen
linksuit. Als je een vensteromslag gebruikt, let er dan op dat het
➋
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steeds
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in
de
onmiddellijke
nabijheid
van
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met
Zwaluwenstraat 14 bus 2
➋ Als het adres een busnummer bevat, vermeld dat busnummer en
➍ 5000 Namen
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bewoners
op de brievenbus. Dit is
worden.
niet verplicht, maar wel nuttig.
Aan het eind van de weg van de brief... jouw brievenbus
Eric Pieters – Kerkstraat 25 bus 12 – 2000 Antwerpen

Het adres
Het adres bestaat uit:
• naam van de bestemmeling;
• straatnaam en huisnummer (en
busnummer voorafgegaan door
‘bus’ of ‘box’). Gebruik geen B,
schuine streep .. ;
• postcode en plaatsnaam.

Ik geef het je
op een briefje...

Ken je de belangrijkste wettelijke bepalingen rond afmetingen en plaatsing van je brievenbus?
• Je brievenbus staat aan de rand van de openbare weg. In gebouwen met minstens 4 wooneenheden, moeten de brievenbussen op de toegangsdeur
geplaatst worden, of op het gelijkvloers in een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke ruimte
• De toegang tot de brievenbussen is permanent vrij en zonder gevaar
• De opening van je brievenbus is minstens 23 cm breed en 3 cm hoog
• Je brievenbus moet voldoende groot zijn om een grote omslag (C4 formaat) te kunnen bevatten.
• De opening van je briefwisseling bevindt zich op 70 tot 170 cm van de grond
• De nummering van je brievenbus is zichtbaar en leesbaar vanaf de straat
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leeft

Oproep verenigingen
Ben je lid van een Leedse vereniging en zet je deze graag eens in de kijker?
Laat het ons weten! Vanaf september stellen we in Lede informeert elke maand één
vereniging voor in de nieuwe rubriek Lede leeft!
Wat hebben we nodig?
• een foto van goede kwaliteit;
• een korte voorstelling van je vereniging;
• een opsomming van de activiteiten die je vereniging organiseert;
• eventueel informatie over een opkomend evenement (beschrijving, datum, locatie,
prijs, hoe inschrijven …);
• …
Tegen wanneer hebben we deze info nodig?
• infoblad van 16 oktober: maandag 11 september;
• infoblad van 15 november: vrijdag 13 oktober;
• infoblad van 13 december: maandag 13 november.

Zelfmoordlijn 1813

E-loket

De Zelfmoordlijn 1813 is er voor iedereen die nood
heeft aan een gesprek. Heb je zelfmoordgedachten
of maak je je zorgen over iemand uit je omgeving?
Je kan de Zelfmoordlijn 1813 anoniem, gratis en 24
op 7 contacteren via telefoon, chat of e-mail. Meer
info en hulp via zelfmoord1813.be.

Een goede en snelle dienstverlening is voor het gemeentebestuur van groot belang. Vandaar dat je via
het e-loket ook buiten de openingsuren van het gemeentehuis een aantal administratieve documenten
kan aanvragen. Het elektronisch loket is 24 uur op 24
en 7 dagen op 7 toegankelijk. Je kan attesten aanvragen met je elektronische identiteitskaart of via je
rijksregisternummer. Het gemeentebestuur bezorgt
je het gevraagde document met de post.

Het voorbije jaar hebben ruim 130 vrijwilligers meer
dan 14.000 oproepen beantwoord. Ondanks dit
aantal kunnen we jammer genoeg niet alle oproepen
beantwoorden. Daarom blijven we op zoek naar
vrijwilligers met talent om met mensen in gesprek te
gaan. Is het iets voor jou? Laat het ons weten via
cpz@preventiezelfdoding.be.
We nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek en wie weet start jij binnenkort de basisopleiding in Aalst, Antwerpen, Hasselt, Kortrijk of Mechelen. Omwille van de anonimiteit van de Zelfmoordlijn
1813 vragen we je om discreet om te gaan met je
intentie om vrijwilliger te worden.

Waarvoor kan je terecht op het e-loket?
• contactformulier en meldingskaart
• uittreksel bevolkingsregister (getuigschrift van
woonst …);
• uittreksel register burgerlijke stand (huwelijksakte, overlijdensakte …);
• uittreksel strafregister (het vroegere getuigschrift
goed gedrag en zeden);
• doorgeven adreswijziging;
• aanvraag putwateranalyse;
• aanvraag reservatie gemeentelijk lokaal;
• aanvraag vreugdeschoten;
• aanvraag vullen van waterput;
• attest schipper, marktkramer, kermisreiziger;
• beroepswijziging;
• inlichtingenfiche speelpleinwerking;
• laatste wilsbeschikking;
• melding hond;
• uitgeleende boeken verlengen, reserveren ....
Surf naar www.lede.be, bovenaan vind je het e-loket.
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App 112 BE
Met de app 112 BE kan je de noodcentrales contacteren als je dringend hulp nodig hebt in België. Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste
telefoon en GSM.
Registratie in de app brengt een aantal voordelen met
zich mee. Je hoeft de noodnummers niet te onthouden en kan ze dus ook niet vergeten als je in paniek
bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer,
ambulance of politie.
De noodcentrales kunnen je dankzij deze app ook
makkelijker terugvinden. Op een afgelegen plaats, in
het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk
van autostrades kan je vaak zelf niet meteen doorgeven waar je bent. De app stuurt je positie naar de
noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30
seconden een update van je positie. Dit kan kostbare
tijdswinst opleveren.
Je kan medische info doorgeven. De operator heeft
deze informatie nog voordat je iets gezegd hebt en
kan dit doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse
komen.

App 112 BE
Dringend hulp nodig? Bel de noodcentrales nu ook via app.

1 app, 3 hulpdiensten

Lokalisatie

Je kan in de app makkelijk
de hulpdienst kiezen
die je nodig hebt.

De noodcentrales kunnen
zien waar je bent.

Extra info

Contactgegevens

+

De noodcentrales weten
waar je woont.

De noodcentrales weten
meteen of je bijvoorbeeld
doof bent, je een hartpatiënt
bent of je allergisch bent
aan bepaalde medicatie.

Chat

....

Als je niet kan spreken of horen,
activeren de noodcentrales
de mogelijkheid om berichtjes te sturen.
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Alarm
Ben je bewusteloos gevallen
en vinden de hulpdiensten
je niet, dan kunnen de
noodcentrales je GSM laten
rinkelen.

Gratis
De app is gratis, net zoals
de noodnummers.

Download
Ga naar de App
of Play
Store,
en zoek naar “112 BE”,
download en installeer de app
op je onthaalscherm.

Seniorenraad
Oproep denktank

 Voornaam
 Achternaam

De seniorenraad behartigt de belangen van de
Leedse 55-plussers door advies te verlenen aan het
bestuur. Daarnaast organiseren ze activiteiten op
maat van senioren. De raad is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Leedse seniorenverenigingen en geïnteresseerde senioren die niet door een
vereniging zijn afgevaardigd.
Onlangs stelde de seniorenraad voor om een
seniorenbeleidsplan uit te werken. De senioren
vertegenwoordigen immers 33 procent van de Leedse
bevolking en zal met de jaren nog steeds toenemen.
Voor het opmaken van dit plan richtte de seniorenraad een werkgroep op.

2

 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 Adres
 Met wie kunnen wij contact

opnemen bij een noodgeval?

 Ik ben doof, slechthorend

of heb een spraakstoornis.

3

Bel
Gebruik de app als je
dringend hulp nodig hebt van
brandweer, ambulance of
politie in België.

De gemeente zal een denktank oprichten die
bestaat uit leden van de seniorenraad, mensen van
het OCMW, leden van de diverse politieke fracties en
geïnteresseerde burgers. Laat je ook graag je stem
horen in de denktank? Aarzel dan zeker niet en stel je
kandidaat bij de dienst cultuur.

www.112.be

Registreer
Vul je naam,
je contactgegevens en
extra info in.
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Fotowedstrijd:
Maak een selfie
in je straat
Fototweedaagse

Ben je inwoner van Lede? Mail dan je meest
originele selfie (maximum drie) voor 31 augustus
naar selfie-lede@telenet.be en maak kans op een
prijs! Vergeet je naam niet te vermelden bij je
inzending.
De prijsuitreiking gaat door op zondag 24 september om 11 uur in GC De Volkskring.
Deze wedstrijd is een organisatie van de culturele
raad en Fotoclub Iris.

Kadetgazet

September - december
Bij de start van een nieuw schooljaar hoort een
nieuwe Kadetgazet. Hou dit magazine goed bij want
ze bundelt alle activiteiten, workshops en opvangmogelijkheden voor kinderen tussen 2,5 en 14 jaar.

Kadetgazet wordt op alle Leedse scholen bedeeld.
Gaat je kind niet in Lede naar school? Dan kan je het
magazine afhalen in de bibliotheek, sporthal, academie of het gemeentehuis. Je vindt het vanaf september ook op www.lede.be.

Hou het voetpad
onkruidvrij
Onze gemeente hecht veel belang aan een propere
buurt. De medewerkers van de technische dienst zijn
elke dag in de weer om Lede netjes te houden: gras
maaien, bloembakken en -perken onderhouden,
straten vegen … Maar zo’n intens onderhoud is niet
altijd even vanzelfsprekend. Zeker omdat steden
en gemeenten sinds 1 januari 2015 geen pesticiden
mogen gebruiken om het openbaar domein te onderhouden.
Het gemeentebestuur investeerde in een aantal
milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. We pakken
onkruid aan op twee manieren: thermische onkruidbestrijding met heetwatertoestellen en onkruidbranders en mechanische bestrijding met een borstelmachine. Deze methoden zijn minder effectief dan
chemische middelen want het onkruid komt sneller
terug. Maar het is wel een stuk gezonder want het
gebruik van chemische bestrijdinsmiddelen levert
gevaar op voor de gezondheid van mens en dier.
De technische dienst doet zijn uiterste best om
strijd te voeren tegen onkruid, maar ze kunnen wel
wat hulp gebruiken. Wanneer iedereen het voetpad
voor zijn of haar woning netjes houdt, blijft de hele
gemeente proper. Heel wat mensen weten dat je
in de winter verantwoordelijk bent om het fiets- en
voetpad voor de woning sneeuw- en ijsvrij te houden. Minder bekend is dat dit volgens het politiereglement ook geldt voor onkruid op voetpaden en in
straatgoten. Door af en toe te vegen met een harde
borstel en jonge onkruidplantjes regelmatig uit te
trekken of te begieten met heet water (bv. kookvocht) zorg jij er mee voor dat het voetpad en de
goot of greppel onkruidvrij blijft.
Dus steek een handje toe, hou je eigen stoep
schoon en draag bij tot een mooi en proper Lede!
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Academie
Schooljaar 2017 - 2018

Grasmaaisel
dumpen =
sluikstort!
Grasmaaisel dumpen is minder onschuldig dan sommige mensen denken. Het maaisel bevat veel vocht
en voedingsstoffen. Wanneer je je grasmaaisel aan
de rand van een bos of in de berm dumpt, verrijk
je de plaatselijke bodem. Daardoor verdwijnt de
interessante en bloemenrijke vegetatie en maakt ze
plaats voor ruigtekruiden met als bekendste voorbeeld: de brandnetel.
Ook voor de groendienst, die regelmatig geconfronteerd wordt met bergen grasmaaisel langs onze
wegen en wandelpaden, is dit zeer vervelend. Het
achtergelaten, samengekoekte grasmaaisel zorgt
namelijk voor problemen bij het maaien.

In de academie zijn we klaar voor het nieuwe schooljaar! Alle lessen starten vanaf 1 september. Op
www.gamw.lede.be vind je o.a. de uurroosters en
een brochure met info voor starters.
Inschrijvingen
Je kan online inschrijven, maar ook in de academie in
Lede 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.
Betalen kan met Bancontact.
Voor meer informatie over kortingen kan je bij de
academie terecht.

Wie betrapt wordt op het storten van grasmaaisel of
ander tuinafval krijgt, net als alle andere sluikstorters,
een rekening van minimum 250 euro!
Je investeert dus beter in een mulchmaaier of compostbak. Meer info over deze en andere kringlooptechnieken vind je op www.lede.be of breng een
bezoekje aan onze kringlooptuin in het park achter
Huize Moens:
• zaterdag 26 augustus tussen 9.30 en 11.30 uur;
• vrijdag 29 september tussen 17.00 en 19.00 uur;
• zaterdag 21 oktober tussen 9.30 en 11.30 uur.

Repair Café in Lede!
Waarom nieuwe spullen kopen als de oude misschien
nog kunnen hersteld worden? Herstellen is helaas vaak
duur of omslachtig. Daarom willen we in Lede graag
een Repair Café oprichten: een gratis bijeenkomst waar
inwoners met kapotte spullen, en herstellers die graag
anderen helpen en hun kennis doorgeven, elkaar kunnen
vinden. Na onze eerste oproep in maart stelden al vier
handige Harry’s zich kandidaat. Maar onder het moto
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, willen we het Repair
Café-team verder uitbouwen.

We zoeken niet alleen mensen met twee rechterhanden, al zijn die uiteraard ook nog meer dan welkom. We
hebben ook sociale babbelaars voor het onthaal nodig,
personen die juweeltjes kunnen herstellen, een gat in een
kous kunnen stoppen, een broek omleggen of een nieuwe rits kunnen steken …
Herken jij jezelf hier in en wil jij een drietal keer
per jaar meewerken aan ons Repair Café? Mail naar
milieu@lede.be of bel naar 053 60 68 25.
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Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, bracht hulde aan deze
echtparen ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum (50 jaar) en bood hen, samen met hartelijke gelukwensen,
het traditionele geschenk aan.

Gilbert Van Leuven & Georgette De Smet
Lede, 5 mei 1967

Roger Berckmoes & Rita Hofman
Bavegem, 1 juli 1967

Georges De Vuyst & Anita Lanckman
Lede, 7 juli 1967
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 15 JUNI 2017

OCMW: dienstjaarrekening 2015, budgetwijziging
1- 2016, budget 2017, meerjarenplan 2014-2019
Aktename.
De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 2.205.544 euro
bij de budgetwijziging en 2.216.616 euro bij het budget.
Kerkfabriek Sint-Denijs Impe
Buitengewone toelage van 6.360,97 euro ter financiering
van de werken in de Sint-Denijskerk.
Samenwerkingsovereenkomst met Erpe-Mere in het
kader van Huis van het Kind
Goedkeuring. De inwoners van Lede zullen vanaf 1 september 2017 ook gebruik kunnen maken van de dienstverlening in het fysieke Huis van het Kind van Erpe-Mere.
Heraanleg Markt en omgeving: aanstraling gebouwen
De gemeenteraad keurt de offertes van Eandis goed:
• verlichting gemeentehuis – 16.916,75 euro;
• verlichting kerk - 45.200,69 euro;
• verlichting huize Moens – 12.065,71 euro;
• bekabeling gebouwen en toevoerkabel – 53.043,34
euro.
Totaal: 127.226,49 euro (exclusief btw).
Afkoppeling Stationsstraat - Kasteel Mesen - Vijver
Nachtegaallaan: uitbreiding werken
Goedkeuring. Geraamde kostprijs 191.348,77 euro
(inclusief btw), waarvan 116.988,37 euro ten laste van
Farys en 74.360,40 euro ten laste van de gemeente.
Akte grondafstand verkaveling Diepestraat 16 - 18
Goedkeuring.
Academie: aanpassing retributiereglement en
vernieuwing verhuurreglement instrumenten
Goedkeuring.
Technische dienst: aankoop lichte bestelwagen via
raamcontract Eandis
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Door
de heraanleg van diverse straten wordt een extra ploeg
ingeschakeld om de grasperken te onderhouden. Voor
deze ploeg is er een bijkomende bestelwagen nodig.
Opmaak masterplan en begeleiding oprichting nieuw
gemeentehuis
Met het oog op de integratie tussen gemeente en
OCMW is het wenselijk de administratieve diensten
samen te huisvesten. Gezien het huidige gemeentehuis
hiervoor ontoereikend is, is het aangewezen een nieuw
gemeentehuis op te richten.

Aanstelling SolvA om de opmaak van een masterplan te
begeleiden, alsook voor de begeleiding van de bouw van
een nieuw gemeentehuis, dit om een visie te ontwikkelen
op korte en lange termijn voor de centrumzone
(afgebakend tussen Kerkevijverstraat, Markt, Nieuwstraat,
Rammelstraat en Vijverstraat) en om te bepalen hoe de
invulling van de diensten optimaal kan gebeuren.
Gedeeltelijke verlegging bw. 38 en 42 Impe
Aanpassing ontwerp, voorlopig vastgesteld in de
gemeenteraad van 20 oktober 2016. Een nieuw openbaar
onderzoek wordt georganiseerd door het college.
Toetreding Berlare, Dendermonde, Wetteren en
Wichelen tot de samenwerkingsovereenkomst UiTPAS
Regio Dender
Momenteel maken vijf gemeenten deel uit van dit
akkoord: Aalst, Erpe-Mere, Lede, Haaltert en Ninove.
Goedkeuring toetreding vanaf 1 september 2017.
Opmaak klimaatplan en project Klimaatgezond ZuidOost-Vlaanderen
Toetreding tot het project en opmaak van een
klimaatplan tegen mei 2018 in het kader van het
Burgemeestersconvenant .
Guchtstraat: ontwerp wegenis
Goedkeuring ontwerp met het oog op het indienen van
de bouwaanvraag.
Openbare verkoop van percelen langs de Essestraat
Principebeslissing.
Verkeersreglement houdende invoering fietsstraat in
Nieuwstraat en Benedenstraat
Instelling statuut fietsstraat bij aanvullend
verkeersreglement.
Verkeersreglement houdende invoering
tonnagebeperking in de Heiplasweg en Wichelsestraat
Instelling tonnagebeperking van 3,5 ton met uitzondering
van plaatselijk verkeer bij aanvullend verkeersreglement.
Busvervoer kinderopvang 2017 - 2018 en 2018 - 2019
Vaststelling bestek. De geraamde kostprijs bedraagt
70.000 euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod voor
periode 2017 - 2019
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met SHM
Denderstreek en SVK Zuidoost-Vlaanderen in kader van
het te realiseren sociaal objectief.
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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 7 september vanaf 18.30
uur. Voor woensdag 6 september moet je
vooraf niet inschrijven.
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
• woensdag 1 november: Allerheiligen
• donderdag 2 november: Allerzielen
• woensdag 15 november: Feest van de Dynastie
• maandag 25 december: Kerstmis
• dinsdag 26 december: tweede kerstdag

Inschrijvingsdata najaar
donderdag 5 oktober vanaf 18.30 uur
• voor de herfstvakantie
• voor woensdagnamiddagen in november en
december
donderdag 30 november vanaf 18.30 uur
• voor de kerstvakantie
• voor woensdagnamiddagen in januari en
februari
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VACATURES

TECHNISCH ASSISTENT(E) GROEN
technische dienst
niveau D1-D3 - voltijds - statutair
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor
de categorie B.
• Je slaagt voor een aanwervingsexamen.
TAKEN
• Je biedt technische ondersteuning bij de
werkzaamheden van de groendienst.
• Je verzorgt het onderhoud van bermen, grasvelden,
bloemenperken en ander groenpatrimonium dat
eigendom is van de gemeente.

• Je reinigt wegen, straten, pleinen en markten met
aangepaste materialen.
• Je bestrijdt sneeuw en ijzelvorming van de routes
van het openbaar vervoer, straten en de grote
verkeersassen.
• Je onderhouden werkplaatsen, materieel, voertuigen
en machines.
OPGELET
Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 8 september 2017.

BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
vervangingscontract (langdurig zwangerschapsverlof) - 3/5
vanaf 18 september 2017
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor
medewerkers van kinderopvangvoorzieningen zoals
vermeld in het ministerieel besluit van 23 mei 2014.
• Je beschikt over een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt voor een selectieproef.
TAKEN
• Je zorgt voor de begeleiding en staat in voor de
dagelijkse verzorging van de kinderen.
• Je organiseert van activiteiten.

• Je verzorgt het contact met de ouders.
• Je draagt verantwoordelijkheid in verband met de
infrastructuur en inrichting.
• Je vervult administratieve taken met betrekking tot de
kinderopvang.
OPGELET
Uiterste inschrijvingsdatum:
donderdag 31 augustus 2017.
Het examen vindt plaats op
donderdag 7 september 2017 vanaf 17 uur.

SOLLICITATIEPROCEDURE VOOR ALLE FUNCTIES
Om deel te nemen aan de selectieprocedures stuur je je sollicitatiebrief met je cv uitsluitend per post
(datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.
Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat of bij de personeelsdienst. Inschrijvingen
per mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus worden niet aanvaard.
Meer informatie over het examenprogramma en de functiekaarten kan je raadplegen op www.lede.be
of opvragen bij de personeelsdienst (053 60 68 20 of via personeel@lede.be).
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in Lede
Bib Oordegem
Opendeurdagen
De uitleenpost zet haar
deuren open van vrijdag
25 tot en met zondag 27
augustus. Dit jaar zetten
we in samenwerking met
het Davidsfonds lokaal
talent in de kijker. Smetleedse kunstenaar Marcel
Beeckman laat zijn werk
beïnvloeden door prikkels
van de buitenwereld.
Karakteriserend zijn het
felle rood en geel dat gul op het doek aanwezig
zijn. Zijn werk straalt intensiteit uit, wat de thematiek van vertrekken en ontsnappen alleen maar
kracht bijzet.
We openen deze gratis tentoonstelling op vrijdag
om 19 uur met een receptie. De expositie kan je
ook op zaterdag (9 - 12 uur, 17 - 21 uur) en
zondag (10 - 12 uur, 16 - 20 uur) bezoeken.
Vertel- en spelnamiddag
Bompa is een grote, vergeetachtige olifant. Wat
ging hij alweer doen? Gelukkig is zijn vriend aap
er om hem te helpen herinneren.
Kom op maandag 28 augustus naar de vertelnamiddag. Kinderen tussen vijf en negen jaar zijn
vanaf 14 uur welkom om te luisteren naar dit
grappig verhaal. Nadien knutselen we erop los!
Reserveren is verplicht en kan tot 21 augustus in
de bib van Lede of Oordegem, op 053 82 53 30 of
via www.lede.be of via www.bibliotheek.lede.be.

Leeskring Leorim
Enschede, 2000. Joni Sigerius is de dochter van de
rector magnificus van de Twentse universiteit. Ze
drijft samen met haar vriend Aaron een handeltje
dat ze liever verborgen houdt voor haar vader.
Tijdens het jaar van de vuurwerkramp barst de
bom ook binnen haar gezin. Niet alleen lopen Joni
en Aaron tegen de lamp, ook komt de zoon van
Sigerius vrij uit de gevangenis van Scheveningen.
Acht jaar later, wanneer Joni miljoenen verdient in
Los Angeles, verneemt Aaron wat er zich werkelijk
heeft afgespeeld.
Op woensdag 20 september om 20 uur komt
leeskring Leorim samen in de bib om de debuutroman van Peter Buwalda, Bonita Avenue, te
bespreken. Je kan aan de balie van de bib het
leeskringboek ontlenen, maar je mag ook komen
luisteren zonder het boek gelezen te hebben. De
leeskring wordt begeleid door vzw Leesweb en is in
samenwerking met BibArt en Davidsfonds Lede en
Oordegem.
Kan je er deze keer niet bij zijn? De leeskring komt
ook samen op donderdag 23 november om het
boek Gaan, ging, gegaan van Jenny Erpenbeck te
bespreken.
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Je burn-out aanpakken
Cursus

Soepconcert
Zomer van Vlieg
De zomer loopt op zijn einde en Vlieg zzzoeft er
weer bijna vandoor! Deelnemen aan de knutselactie, de speurtocht in de bib en/of de fietstocht
kan nog tot en met donderdag 31 augustus.
Meer info vind je op vlieg.lede.be.
Benieuwd of je in de prijzen valt? Ontdek het op
zaterdag 23 september tijdens het Soepconcert
met vliegen! Meer info vind je in de volgende
editie van Lede informeert.

Moe, futloos, neerslachtig, vergeetachtig en/of
gespannen? Je wil opnieuw sterk en aanwezig zijn,
maar kan het niet? De bibliotheek organiseert in
samenwerking met Vormingplus een cursus rond
omgaan met een burn-out. In deze vierdelige workshop krijg je duidelijke inzichten, handgrepen en
tips om je burn-out aan te pakken.
De opleiding gaat door in de bib op donderdag
14, 21, 28 september en 5 oktober. De sessies
starten om 19.30 uur en eindigen rond 22 uur.
Kostprijs is 40 euro, de sociale prijs is 8 euro.
Inschrijven kan bij VormingPlus via www.vormingplus-vlad.be of op 09 330 21 30. Vermeld steeds de
code 172625! De plaatsen zijn beperkt.

Zomerconcert
NoXs
Op vrijdag 18 augustus organiseert het feestcomité het laatste zomerconcert van 2017 in het
park achter Huize Moens. NoXS speelt rock-covernummers van de jaren zeventig tot nu. Ambiance
verzekerd!

Kermissen
Zondag 27 augustus: Oordegem.
Maandag 28 augustus: vuurwerk.
Zondag 3 september: Smetlede.
Maandag 4 september: vuurwerk.
Zondag 10 september: Wanzele.
Vrijdag 8 september: vuurwerk.
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Week van de Wereld
Wereldkermis
Op zondag 24 september tussen 14 en 18 uur geniet
je opnieuw van een muzikaal en culinair programma. Je
kan proeven van wereldse lekkernijen en de educatieve
standjes met aandacht voor ontwikkelingssamenwerking
bezoeken. Kinderen kunnen deelnemen aan een muziekworkshop.

Vorming: Eerlijke handel in rijst
De sterke mondiale vraag naar rijst zorgt ervoor dat grote
voedselbedrijven meer en meer hun weg vinden naar landen in het Zuiden, waar ze het gewas op industriële schaal
telen. Deze rush dreigt ten koste te gaan van de lokale
voedselvoorziening en rijke rijstdiversiteit. Oxfam biedt
hierop een antwoord in haar beleidswerk en partnerondersteuning.
De workshop door Helga Duhou gaat door op
woensdag 4 oktober om 19.30 uur in De Bron. Inkom
is 5 euro (drankje en rijstproevertjes inbegrepen). Deze
activiteit komt ook in aanmerking voor mensen met een
UiTPAS aan kansentarief. Kaarten kan je kopen bij de cultuurdienst.

Debatavond: Afrika trekt zichzelf met
de haren uit het moeras
Dit gaat door op woensdag 27 september om 20 uur
in GC De Volkskring en is gratis. Panelleden zijn Herman
Van de Velde (voorzitter Van de Velde NV - Marie-Jo),
Katelijne Suetens (beleidsmedewerker Broederlijk Delen),
Jan Schockaert (afdelingschef aankoop fruit Colruytgroep) en deputé Eddy Couckuyt (Provincie Oost-Vlaanderen). Vrt-journalist Johan De Rycke is moderator.
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Café del Mundo is aan zijn 5e editie toe

Muziekgala voor
50-plussers

Het belooft dan ook speciaal te worden op zaterdag
7 oktober! De band Rootman J & The Zionyouth Crew
heeft roots in Sierra Leone en Jamaica en is een reggaegroep van de bovenste plank. Rootman J. is songwriter,
arrangeur, bassist, gitarist, zanger en percussionist. Hij
maakte twee succesvolle CD’s met The Zionyouth Crew.
De groep speelde al op heel wat festivals in binnen- en
buitenland waaronder Couleur Café, Reggae Geel en
Mano Mundo.

Zangers Tom De Man (winnaar The Voice 2014) en
Jan-Pieter Delcour zijn dan weer te gast bij de band Bal
Mundial onder leiding van Dirk Doyen.

Traditioneel wordt er afgesloten met een spetterende
set van dj-duo Neffest.
De deuren gaan open om 20 uur. Kaarten kosten 8 euro
in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Studenten betalen 3 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa. Café
del Mundo komt ook in aanmerking voor mensen met
een UiTPAS aan kansentarief.

Deze muzikale show wordt je aangeboden door de
seniorenraad voor 25 euro (vervoer en vieruurtje
inbegrepen). Kaarten kan je kopen bij de cultuurdienst tot 21 september. Wees er snel bij want de
plaatsen zijn beperkt.
De bus vertrekt aan de sporthal om 12.30 uur stipt!
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Volksbal: Stampen & Dagen en hun Leedse vrienden
Frank Galan, Men from the Barn en No Dogs Allowed
Het Volksbal was zowel in 2015 als 2016 een fantastische
afsluiter van de zomer. Er werd gedanst, gelachen, gezongen ... Kortom: twee keer op rij een avond om nooit te
vergeten. Wegens het overweldigende succes organiseert
het gemeentebestuur ook dit jaar een Volksbal op het
dorpsplein, met een uitgebreide Leedse affiche.

Frank Galan zal ons dan weer in Zuiderse sferen brengen.
Wij konden niet wachten tot dan en maakten nu al een
afspraak.
Frank, je professionele muziekcarrière startte in 1994.
Toen werd je tweede in De Soundmixshow, met Quiereme Mucho van Julio Iglesias. Was je al lang bezig
met muziek?
Ik had van kindsaf aan een grote platencollectie: Julio
Iglesias, Demis Roussos, Neil Diamond, Elton John,
Baccara, Vicky Leandros. Op de jaarlijkse Dekenijfeesten
in Lede mocht ik van mijn vader een bandje inspreken
voor alle sponsors. De muziek mocht ik zelf kiezen. Ik was
opgetogen toen ik mijn eigen stem en muziek door de
speakers in de straten hoorde. Ook mocht ik ’s avonds als
dj fungeren, een toffe tijd!
Op mijn twaalfde was ik vooral in de ban van Julio Iglesias. Al zijn platen heb ik gekocht en bestudeerd. Ik kon
zelfs alles accentloos nazingen.

Men from the Barn geeft de aftrap. Zij beschrijven zichzelf
als een “plezante Leedse covergroep” en brengen voor
de gelegenheid ook een nummer van Stampen & Dagen.

Mijn ouders hadden ook een grote toonzaal in de Nieuwstraat waar een stereo-installatie met een microfoon
stond. Zo kon ik luidkeels door een zestal speakers alle
liedjes meezingen. Hilarisch als je dit vergelijkt met de
techniek vandaag.
Je treedt ook vaak op in het buitenland. Merk je een
groot verschil bij het publiek?
Momenteel liggen de optredens verspreid in België,
Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Polen en Spanje. Elk
land heeft zijn eigen publiek. Duisland bijvoorbeeld heeft
81 miljoen inwoners. In 2009 - 2010 heb ik in verschillende
steden 170 concerten gegeven, telkens voor een publiek
tussen de 2.000 en 6.000 personen. De concerthallen zijn
er dan ook immens groot. Ook de organisaties zijn zeer
professioneel. Drie maanden lang elke dag toeren is daar
geen uitzondering. Het publiek is ook nog altijd trouw aan
de muziek van de jaren zeventig. Je moet uiteraard ook
volledig in het Duits kunnen zingen.
Je zingt regelmatig een duet met je vrouw Christel.
Zal zij er ook bijzijn op het Volksbal?

Na hen is het de beurt aan No Dogs Allowed. Met een
verfrissende mix aan nummers brengen zij een muzikale
reis door de tijd die ervoor zorgt dat het dak er gegarandeerd af gaat.

Ja hoor, we zijn al 16 jaar een hecht koppel en ook muzikaal zijn we altijd bij elkaar. Christel heeft een ongelooﬂijk
charisma en het publiek houdt van haar. Lede kent mijn
echtgenote nog niet, daarom neem ik haar zeker mee om
kennis te maken met alle Ledenaars.
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Kijk je uit naar het Volksbal?
Absoluut! Het is altijd fijn om voor eigen publiek te mogen
optreden. En ambiance, sfeer en temperament zullen
aanwezig zijn! Ik breng ook een vijftalig repertoire, dus
voor elk wat wils. Uiteraard zal ik een tandje bijsteken om
de Ledenaars tevreden te stellen. Mochten mijn ouders
nog leven, zouden ze heel fier geweest zijn want het is toch
een unieke belevenis. Mijn vader was ook altijd artistiek
geïnspireerd en hield eveneens van het podium. Het zal
ook een ode aan hen zijn.
Leedse groepen zoals Men from the Barn en No Dogs
Allowed zijn nog niet zo lang bezig als jij. Stampen &
Dagen daarentegen zijn oude rotten in het vak. Heb je
al ooit eens met hen op het podium gestaan?
Ik ken Stampen & Dagen uiteraard omdat zij al actief waren
in mijn jeugdjaren. Ik heb met hen ook al eens opgetreden
in de Volkskring heel lang geleden. Men from the Barn en
No Dogs Allowed ken ik niet, maar ik wil deze groepen beter leren kennen. We zullen er met z’n allen een fantastisch
volksfeest van maken!
Bedankt Frank en tot binnenkort!
Stampen & Dagen is er naar goede gewoonte ook weer bij
en sluit het Volksbal af. Tijd om mee te dansen en zingen
met Den boemeltrein, Ons strotjen, Marie-Claire en zoveel
andere hits!

Je woont al een hele tijd niet meer in Lede. Kom je hier
nog af en toe?
Mijn ouders liggen hier allebei begraven en ik ga soms naar
het kerkhof na een optreden. Ik rij dan eerst in de gemeente rond om te kijken of alles er nog staat zoals toen en of ik
nog mensen zie die ik destijds kende. Ik ben in 1983 naar
Spanje vertrokken, dus ik woon hier al 33 jaar niet meer.
Maar toch blijft de band groot. Zeker als je wat ouder
wordt, komen bepaalde jeugdherinneringen terug naar
boven. Je roots kan je nooit verloochenen en telkens ik hier
ben, voelt het toch een beetje als thuiskomen. Ik heb hier
een fijne jeugd gehad en mijn eerste zelfstandige stappen
gezet.

Het volksbal begint om 19.30 uur op vrijdag 25 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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1000 jaar Smetlede en Open Monumentendag
Dit jaar viert Smetlede
haar duizendste verjaardag en dat kunnen we
niet zomaar laten voorbijgaan! De gemeente sloeg
de handen in elkaar met
de Smetleedse verenigingen, de culturele raad
en Breydel en organiseert een groot feest op
zondag 10 september op
Smetlededorp.

Programma

Open Monumentendag
De culturele raad organiseert
verschillende tentoonstellingen in de Sint-Pharaïlidiskerk.
Je vindt er de schilderijen van
Marcel Beeckman, maar ook
een overzicht van de Smetleedse
kerkschatten. Je kan gratis een
brochure en een boek over 1000
jaar Smetlede krijgen.
Postzegelkring Leda presenteert
er voor deze gelegenheid ook de speciale postzegel
Smetlede 1000 jaar. Je kan deze postzegel ook kopen.
Verder is er ook een zoektocht voor kinderen en de leerlingen van de academie brengen korte optredens in de
kerk om 15 uur en 17 uur.

Om 11 uur start Concertband Oordegem met een aperitiefconcert. De gemeente trakteert alle aanwezigen op
een gratis openingsreceptie.
’s Middags kan je een heerlijke Breydelmaaltijd met
frietjes eten. Kaarten kan je in voorverkoop kopen aan 7
euro bij Noël Wynant, Benny Heirman en Kris Wyndaele,
café Roste Mon of de gemeente. Op de dag zelf betaal
je 10 euro. Voor kinderen betaal je 4 euro in voorverkoop
en 7 euro aan de kassa. Een deel van de opbrengst gaat
naar de school in Smetlede en naar het goede doel TRIAS, een ngo die zich inzet voor landbouw-economische
projecten in het Zuiden.
Om 14 uur is er een optreden van Vroink, een swingende muziekgroep voor
kinderen en ouders. Hun
sprankelende liedjes zijn echte verhalen met herkenbare
onderwerpen zoals groeien,
wiebelende konten, angsten, verliefdheid, slijmerige
wezens, heerlijk snoepen,
een tandartsbezoek, kleine
pijntjes en groot plezier!
Om 16 uur wordt het podium in gepalmd door The Kissingers. Zij brengen hun zomerprogramma Pédaleurs de
charme. Denk aan de mooie Franse chansons, maar ook
vele hits van vroeger, van Roy Orbison tot Raymond.
De afsluiter van de dag is NOXS. De groep brengt gekende rock-covernummers van de jaren zeventig tot nu.

En verder …
Aan het Veerleheem zal een springkasteel staan. Zij kunnen zich ook laten grimeren en hun haar laten doen.
Gezinsbond Smetlede organiseert een dj-feest voor
kinderen in het Veerleheem om 17 uur.
De Chiro van Smetlede is niet meer actief, maar enkele
oud-leden brengen hun chirodagen weer tot leven met
een tentoonstelling in de school van Smetlede.
Ook andere Smetleedse verenigingen stellen zichzelf
voor in de schoolgebouwen. Verder vind je er mooie,
oude foto’s van Smetlede tentoongesteld.
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Dag van de
vrije tijd

Test je knutselkunsten uit in
het knutselatelier!

In september start het nieuwe schooljaar. Ook heel wat verenigingen
beginnen dan aan een nieuw werkjaar.
Een ideaal moment voor jong en oud
om alle vrijetijdsmogelijkheden in Lede
te verkennen. Wil je starten met een
nieuwe hobby? Ben je benieuwd naar
wat er allemaal te doen is? Of heb je
gewoon zin in een uitstapje? Kom dan
naar de Dag van de vrije tijd!
Zowel de academie, bibliotheek,
cultuur-, jeugd- en sportdienst als
meer dan dertig Leedse verenigingen
stellen hun werking voor. Maar je kan
ook deelnemen aan activiteiten. Voor
de kinderen is er het grote DenkDoeDurf-spel waarbij ze een medaille
kunnen verdienen. Bovendien is er een
springkasteel, suikerpoppenfee en een
muziekoptreden.
Dag van de vrije tijd is dus een ideale
gelegenheid om met de familie op
stap te gaan. Kom langs op zondag
3 september van 14 tot 18 uur in de
sporthal. De toegang is gratis.

Alle kinderen uit de lagere school kunnen er samen met hun
leeftijdgenootjes terecht op woensdagnamiddag om de leukste
werkjes te maken.
Je kan kiezen uit een sessie van 13.30 tot 15.30 uur (2 groepen,
maximum 30 deelnemers) of van 14 tot 16 uur (15 deelnemers).
Een knutselsessie kost 4 euro, niet-inwoners betalen 6 euro. Het
knutselatelier komt in aanmerking voor mensen met een UiTPAS
aan kansentarief. De betaling gebeurt via facturatie. Annuleren
kan tot de dag vooraf via mail of met een ziektebriefje.
Inschrijven kan vanaf donderdag 7 september om 16 uur bij de
jeugddienst. Via mail inschrijven kan vanaf vrijdag
8 september naar knutselatelier@lede.be Om het inschrijven
vlotter te laten verlopen, kan je het inschrijvingsstrookje al
invullen. Je vindt dit terug op www.lede.be (diensten – jeugd –
jeugdactiviteiten – knutselatelier).

Programma 1ste - 2de leerjaar
20 september: dierenthermometer
4 oktober: stokpaard
18 oktober: gekke figuren
15 november: dinosaurus
29 november: aftelkalender kerstmis
13 december: kerstversiering
10 januari: giraf

Programma 3de - 6de leerjaar
27 september: gipsen hart
11 oktober: kunstwerk
25 oktober: raamhanger
22 november: koken - Lede Gesmaakt
6 december: kurken kerstboom
20 december: emailleren (Beperkt aantal plaatsen!)
17 januari: knopenkunst
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Movietime op
woensdagnamiddag

Stoere
roofvogelnamiddag

Dit najaar start de jeugddienst met filmvertoningen
voor kinderen en jongeren.

Ben jij stoer genoeg om oog in oog te staan met
een roofvogel? Mis deze kans dan niet! Tijdens
onze workshop word je ondergedompeld in de
wondere wereld van roofvogels en uilen. Je leert
het loeren en kan ook zelf met de vogels vliegen!

Het doek gaat de eerste keer open op 4 oktober
met Rogue One, een film voor voor +8-jarigen.
Op 25 oktober vertonen we voor kinderen van
+3 jaar Brandweerman Sam en op 6 december
kijken we met kinderen van +5 jaar naar
Zootropolis.
Alle vertoningen beginnen om 14 uur en gaan door
in GC De Volkskring. De toegang is gratis.

Kinderen van 8 tot 14 jaar kunnen op zondag 1
oktober van 14 tot 17 uur deze workshop volgen
op speelplein Krawietel.
Deelnemen kost 5 euro (UiTPAS aan kansentarief
mogelijk) en inschrijven kan vanaf 11 september
bij de jeugddienst. Hou er rekening mee dat het
aantal plaatsen beperkt is.
Dit is een organisatie van de jeugddienst in
samenwerking met Valkerij De Kaproen.

Dag van de jeugdbeweging SPEELT!
Op vrijdag 20 oktober dost de Vlaamse jeugd
zich weer uit in jeugdbewegingshemden, -shirts
en -sjaaltjes. Zo vieren we het engagement van
duizenden leiders en leidsters die zich jaar in jaar
uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen.
Ben je lid van een jeugdbeweging en ga je die dag
in uniform naar school? Dan nodigt de jeugdraad
jou om 15.45 uur in het park achter Huize Moens
voor een vieruurtje.
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Sportelweek 50+
Van maandag 18 tot en met vrijdag
22 september kunnen vijftigplussers van 8.45
tot 11.45 uur genieten van een waaier aan sporten zoals conditie-gym, zumba, schlagerspel …
afgewisseld met infosessies zoals rugscholing en
lachsessies. De lessen en infosessies worden verzorgd door gekwalificeerde sportleerkrachten. De
week wordt afgerond met een dauwtrip, ontbijt en
aperitief.
Kan je je geen volledige week vrijmaken, dan mag
je je ook inschrijven voor een of een aantal dagen.
Deelnemen kost 25 euro voor de volledige week
of 6 euro per dag en gaat door in de sporthal. Wie
een UiTPAS aan kansentarief heeft, kan aan verminderd tarief sporten.

Move@50
Op donderdag 19 oktober kan je deelnemen aan
Move@50, een seniorensportdag met een breed
aanbod van activiteiten waar sport, spel en plezier
centraal staan. Je kan kiezen uit schlagersport,
sportelteam, volksspelen ...
Je wordt verwacht in Aalst om 9 uur. Om 9.30 uur
beginnen de activiteiten (twee met een korte pauze
tussenin). Na de middag staan er opnieuw twee
activiteiten gepland (inclusief een korte pauze). We
sluiten deze editie af om 16 uur.
Je kan je inschrijven via sport@lede.be. Vermeld bij
je inschrijving het aantal deelnemers en of je al dan
niet een broodje (préparé, smos of tonijn) wenst.
Deelnemen kost 7 euro, een broodje kost 3 euro.
Twijfel niet want sportelen, dat is samen van het
leven en van sport genieten!

Barbarian Obstacle Run
Sinds vorig jaar organiseert Regiosportdienst
Zuid-Oost-Vlaanderen een Obstacle Run in het
provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen.
Deze loopwedstrijd gaat door op zaterdag
18 november en bevat meer dan twintig uitdagende
obstakels. Deelnemers kunnen kiezen tussen een
parcours van 6 en van 10 km.
De eerste editie was met 800 deelnemers onmiddellijk
volzet. Voor haar tweede editie mikt de organisatie op
meer dan 1000 deelnemers. Alle praktische informatie
vind je op www.regiosportzov.be. Op de Facebookpagina @Barbarianobstaclerun vind je foto’s terug van
de editie in 2016.
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Vergadering AA-groep
De Leeuwerik

Zijn er vleermuizen in de
Geelstervallei?

elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Stella Matutina College, Bellaertstraat 11
ADB Antwerpen: 03 239 14 15 of
deleeuweriklede@hotmail.com.
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

nog tot en met 31 augustus
Zie pagina 13.

vrijdag 18 augustus van 20.30 tot
22 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Met vleermuizenkenner Linda Garré gaan
wij op onderzoek. Stevig schoeisel.
Bij regen of nat weer laarzen.
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Zomerfietsen

Zomerse kruidenwandeling

Zomer van vlieg

nog tot 29 augustus, elke dinsdag
van 19 tot 22 uur
Kerk Lede
25 km. Korte stop voorzien.
Gratis.
Davidsfonds Lede - Gezinsbond Lede en
Sport Vlaanderen
Info: 0477 59 87 49 (Bij regen bel de
infolijn), www.gezinsbondlede.be,
info@davidsfondslede.be,
www.davidsfondslede.be

Fototentoonstelling:
Toon wat ik zie, de wereld van vier
gevluchte vrouwen in beeld
nog tot 29 augustus
Bibliotheek
Het resultaat van een sociaal-artistiek
project. 4 duo’s, telkens bestaande uit
een gevluchte vrouw en een fotografe,
leerden elkaar beter kennen. Dat werd
vertaald in een reeks beelden. De nadruk
ligt niet op het verhaal achter de vluchteling of op de herkomst van de vrouwen,
maar wel op wat ze zelf willen vertellen:
waar ze van houden, hoe de maatschappij
op hen reageert, hun (hoge) opleiding ...
Vrouwenvereniging VIVA-SVV i.s.m. Globe
Aroma. Met dank aan bon (Agentschap
Inburgering en Integratie).

Schatten van Vlieg in Lede:
Familiefietzzztocht!
nog tot 31 augustus
Pik een Vliegfolder op in de bib, in het
gemeentehuis of bij de sportdienst of surf
naar de website. Je folder kan je tot en
met 31 augustus binnenbrengen.

Gamen in de bib
woensdag 16 augustus van 14.45 tot
19 uur
Op Playstation 4.

Opendeurdagen bib Oordegem
vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 augustus
Zie pagina 12.

zondag 20 augustus van 14.30 tot
17 uur
Wanzeledorp 2
Een herborist vertelt over de helende
eigenschappen van de planten die we
tegenkomen.
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Kermis Oordegem

Sportkampen voor 11 - 14 jaar:
keuze uit ropeskipping en
omnisport, hiphop, hiphop voor
gevorderden, tennis en omnisport,
mountainbike en omnisport

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

maandag 21 t.e.m. vrijdag 25 augustus,
telkens van 9 tot 17 uur
Grote Steenweg 304
Internaat: 208 euro, externaat: 152,3 euro.
Sport Vlaanderen
Info: 02 209 45 11

Een boeddhistisch klooster in
België
vrijdag 25 augustus
Phra Dhammakaya Lede
Volzet.
Info: 09 330 21 30

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

Volksbal: Stampen en Dagen en
hun Leedse vrienden
vrijdag 25 augustus om 20 uur
Zie pagina 16.

Zomerconcert

Demo kringlooptuinieren

vrijdag 18 augustus
Zie pagina 13.

zaterdag 26 augustus
Kringlooptuin, Kerkevijverstraat
Onze kringloopkrachten geven je tips
over het verwerken en voorkomen van
tuin- en keukenafval.
Info: 053 60 68 25,
kringloopkracht@lede.be

zondag 27 augustus
Zie pagina 13.

Vertel- en spelnamiddag bib
Oordegem
maandag 28 augustus van 14 tot 16 uur
Zie pagina 12.

Ontmoetingsmoment

Dag van de vrije tijd
zondag 3 september van 14 tot 18 uur
Zie pagina 19. Ook met Amici Cantores gemengd koor.

Kermis Smetlede
zondag 3 september
Zie pagina 13.

Kookles: Alles in een pot
maandag 4 september van 19.30
tot 22.30 uur
Stella-Matutina, Kluisberg 1
KVLV lede

Kookles: Winterkost spécial
donderdag 7 september van 19 tot
22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Lid: 4 euro, niet-lid: 8 euro.
Info: 0495 69 09 91,
kvlv.smetlede@outlook.be

Ontdek, proef en beleef wijn:
vierdelige initiatiecursus
do 7, 14, 28 september en 5 oktober,
telkens van 20.15 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Druivenrassen, vinificatie, degustatie,
witte, rode en schuimwijnen. Voor
(beginnende) liefhebbers. Deelnemers die
tijdens de cursus lid worden krijgen 50
euro korting op het lidgeld.
80 euro
Info: commanderijmolenberg@gmail.com

Lede
Agenda
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Rode Kruis Lede bestaat 70 jaar

Veldloop

Workshop: detox

vrijdag 8 t.e.m. zondag 10 september
GC De Volkskring
Vrijdag: quiz. Zaterdag: sneukeltocht,
kaarting en optredens the Antonio’s en
Stampen & Dagen. Zondag: academische
zitting en opendeurdag. Alle info op
www.rodekruis.be/afdeling/lede.
Info: rodekruislede@hotmail.com

zondag 17 september van 13 tot 19 uur
SMC, ingang Nieuwstraat
Eerste start om 14 uur. Inschrijven vanaf
13 uur of via www.ouderraadvlslede.be.
Parcours: 200m tot 800m. Medaille en
prijs voor iedere deelnemer.
Info: www.ouderraadvlslede.be

Breydelfeesten 1000 jaar Smetlede
en Open Monumentendag

maandag 18 t.e.m. vrijdag 22
september
Zie pagina 21.

dinsdag 26 september van 19 tot
21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
Voelt u zich futloos, prikkelbaar of heb je
kwaaltjes en/of darmproblemen? Zuiver je
lichaam en voel je terug vitaal! Ontdek de
verschillende detox-mogelijkheden.
15 euro
Info: 0496 62 88 93,
la-vie-pure@hotmail.com,
www.la-vie-pure.be/workshops

zondag 10 september
Zie pagina 18.

Sportelweek 50+

Kermis Wanzele

woensdag 27 september
Zie pagina 14.

zondag 10 september
Zie pagina 13.

Demo kringlooptuinieren

Familiewandeltocht
zondag 10 september om 13.30 uur
Impedorp
Met brouwerijbezoek, ijsje voor de kids en
spaghetti.
De Gemzen vzw

Het hoe en waarom van
herfstkleuren in de Geelstervallei
zondag 10 september van 14.30 tot
17 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Waarom verkleuren bomen? En hoe gaat
dat in zijn werk? Breng zeker je fototoestel mee! Bij regen: laarzen noodzakelijk.
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Kookles: feest!
donderdag 14 september van 19 tot
22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Lid: 4 euro, niet-lid: 8 euro.
Info: 0495 69 09 91,
kvlv.smetlede@outlook.be

Je burn-out aanpakken
donderdag 14, 21, 28 september en
5 oktober, telkens van 19.30 tot 22 uur
Zie pagina 13.

Leeskring Leorim
woensdag 20 september
Zie pagina 12.

vrijdag 29 september van 17 tot 19 uur
Kringlooptuin, Kerkevijverstraat
Onze kringloopkrachten geven je tips
over het verwerken én voorkomen van
tuin- en keukenafval.
Info: 053 60 68 25,
kringloopkracht@lede.be

Soepconcert met vliegen
zaterdag 23 september
Zie pagina 13.

Fototweedaagse
zaterdag 23 september van 15 tot
20 uur, zondag 24 september van
10 tot 19 uur
GC De Volkskring
Fototentoonstelling, digitale projectie en
prijsuitreiking 5e nationaal fotosalon.
Fotoclub Iris Lede en culturele raad
Info: 053 80 25 84,
jozefreynaert1@telenet.be,
www.irislede.be

Wereldkermis
zondag 24 september
Zie pagina 14.

Benefiet voor psychiatrisch
ziekenhuis Caraes Butare Rwanda
zaterdag 16 september om 14 uur
PC Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13A
14 uur: minivoetbaltornooi, 16 uur:
poppentheater Sloef, 17 uur: cavabar met
hapjes en optreden, 18 uur: gastspreker
Pieter-Jan Hamels (11.be) over Rwanda,
18-20.30 uur: spaghettifestijn (à volonté,
volwassenen: 12 euro, kinderen: 8 euro).
Doorlopend: open cafetaria, tentoonstelling en verkoop Afrikaanse souvenirs.
Gratis toegang.
Info: 053 76 21 11

Debatavond: Afrika trekt zichzelf
met de haren uit het moeras

Femmadaguitsap Overijse
‘tafeldruif’
zaterdag 30 september van 9 tot
19.30 uur
Vertrek: sporthal.
10 uur: koffie en bezoek aan centrum
‘dru!f,’ 11.30 uur: rondleiding druivenserre
en wijnkelder, 12.30 uur: lunch, 13.45 uur:
rondrit door het Dijleland met bezoek
aan Cymbiﬂor, 17 uur: vrije tijd Leuven,
18.30 uur: vertrek. Voor 15 september
inschrijven en betalen via 0475 93 87 68
of hildeke.degendt@skynet.be en storten
op BE04 7805 5568 5731 met vermelding
van je naam.
Femmalid en partner: 57 euro, niet-lid:
62 euro.

Koorconcert:
Thank You for The Music

Ardennenwandeling
zondag 24 september
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Pittige wandeling van ca. 20 km.
Info: annetom@telenet.be

zaterdag 30 september van 19.30 tot
21.30 uur, zondag 1 oktober van 16 tot
18 uur
Sportzaal SMC, Bellaertstraat 11
Muzikale ondersteuning van Jonathan’s
Popband. Gastvedette: Tom De Man (The
Voice 2014).
15 euro (t.e.m. 12 jaar: gratis).
Amici Cantores
Info: 053 80 08 37,
amicicantores@hotmail.com

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

