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Overlijdens januari
Charline Van Hecke (°09.11.1938)

† 2 januari

Celine De Craecker (°10.02.1930)

† 3 januari

105.1 FM

Jeannette De Neve (°01.01.1936)

† 3 januari

of www.radiolede.be

Nicole Malfroy (°18.05.1958)

† 6 januari

Elke zondag van 11 tot 12 uur.
Heruitzending elke donderdag
van 18 tot 19 uur.
Ook 24/24 webradio op www.radiolede.be

James Land (°19.02.1928)

† 8 januari

Yvonne Van Geert (°30.07.1927)

† 12 januari

Christiana Van Lippevelde (°25.01.1928)

† 12 januari

Lucienne Schepens (°23.09.1932)

† 13 januari

Marcellus De Paepe (°27.07.1937)

† 14 januari

Lydia Van der Stricht (°19.04.1931)

† 17 januari

Koen Desimpele (°25.04.1964)

† 18 januari

Irène Roelandt (°09.09.1933)

† 18 januari

Jean Van Den Broecke (°13.12.1934)

† 19 januari

Albert Boelaert (°16.10.1922)

† 20 januari

Jozef Van Der Eecken (°19.06.1930)

† 21 januari

Emilie Dumont (°03.08.1936)

† 22 januari

Marie Van Melkebeke (°05.01.1934)

† 23 januari

Maurice De Dycker (°10.04.1933)

† 25 januari

Maria Casteels (°27.01.1919)

† 26 januari

Theresia De Neve (°10.07.1930)

† 28 januari

Simonne Tjampens (°28.12.1924)

† 29 januari

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Voor de laatste info over de
wegenwerken, surf naar
www.lede.be/wegenwerken.

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 maandag 16 april. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Doe mee aan de Vlaamse
10.000 stappenclash!

bijhouden. Geef dagelijks je aantal stappen in en volg
de route en tussenstand op de wereldkaart. Je kan live
volgen welke gemeente of stad aan de leiding staat.
Bovendien maken alle deelnemers wekelijks kans op
leuke prijzen.
De gemeente of stad die na één maand de meeste
stappen zette, is de grote winnaar en gaat naar huis met
de titel Actiefste gemeente van Vlaanderen!

Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met
10.000 stappen per dag (of 8.000 voor 65-plussers)
beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid.
Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap
meer is een overwinning want elke stap telt!
Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Logo organiseren
met steun van de Vlaamse overheid de Vlaamse
10.000 stappenclash, de stappencompetitie tussen alle
Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden. En Lede
doet mee! Van 1 t.e.m. 31 mei nemen wij het al stappend op tegen de inwoners van meer dan 100 Vlaamse
gemeenten en steden. Alle deelnemende steden en
gemeenten worden naargelang het aantal inwoners
ingedeeld in een categorie. Zo maken zowel de kleine
gemeenten met minder inwoners als de grote steden
evenveel kans.
Stap jij Lede mee naar de overwinning? Registreer je dan
gratis op www.10000stappen.be en sluit aan bij de groep
van onze gemeente. Op deze website of via de app van
10.000 stappen kan je online een stappendagboek

Sven Ornelis, het gezicht van de campagne, geeft het
goede voorbeeld. “Ik ben helemaal klaar om samen met
alle Vlamingen deze uitdaging aan te gaan,” laat hij
weten.
Stappen tellen is eenvoudig, makkelijk en motiverend!
Er zijn verschillende manieren om je stappen te tellen:
apps, activity trackers of een klassieke stappenteller.
Meer info over stappentellers vind je op
www.10000stappen.be.
10.000 stappenroute in Lede!
Omdat we je meer willen doen bewegen, stippelden wij
een aantal jaren geleden al een 10.000 stappenroute uit
op ons grondgebied. De route start aan de sporthal en is
volledig bewegwijzerd. Alle informatie hierover vind je bij
de sportdienst.
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#Bibvooriedereen

De bibliotheek:
u komt toch ook?
De bibliotheek is en blijft een heel laagdrempelige
instelling voor wie op zoek gaat naar informatie.
Heel wat inwoners van Lede en daarbuiten maken
gebruik van de bibliotheken. We merken traditioneel
dat de mannelijke leners wat minder vertegenwoordigd zijn. Jij komt toch ook naar onze bibliotheek?

Iedereen is welkom in de bibliotheek. Je vindt er
computers en wifi, maar evengoed een fijn gesprek.
Het is een veilige en toegankelijke plek waar
mensen met uiteenlopende achtergronden en
opinies elkaar ontmoeten.
De bibliotheek draagt bij aan het maatschappelijke
debat. Ze maakt mensen weerbaar in hun strijd
tegen sociale ongelijkheid, discriminatie, onwetendheid en armoede.
Vind jij de bibliotheek een basisdienst waar elke burger recht op heeft? En vind jij het belangrijk dat het
nieuwe gemeentebestuur in 2019 blijft investeren
in de bib? Vanzelfsprekend is dat niet meer. Sinds
2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht
om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of
een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet
uitbouwen.
Het college van burgemeester en schepenen van
Lede ondertekende het charter waarin staat dat
iedereen toegang moet hebben tot de diensten
die de bib aanbiedt en ontwikkelt. Wil je zelf ook
bijdragen? Onderteken dan de petitie op
www.bibvooriedereen.be of in de bibliotheek.
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Sportgala
Op 23 februari werden de laureaten en kampioenen van het voorbije
sportjaar gehuldigd tijdens het Sportgala in GC De Volkskring.
De winnaars van de avond:
• Sportlaureaat: Serena Capponcelli (atletiek);
• Jeugdsportlaureaat: Bo Goeman (paardrijden) en
Rani De Craim (karate);
• Sportploeg: Taisho Karate Club Lede Miniemen Meisjes;
• Verdienstelijke Ledenaar: Johan De Bruyne (wandelen)
en Winant Van Hauwermeiren (hengelen).

VACATURES

TECHNISCH ASSISTENT(E) SPORTDIENST
niveau D1-D3 - halftijds - contractueel onbepaalde duur
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.
HOE SOLLICITEREN?
Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je
sollicitatiebrief met je cv per post uiterlijk vrijdag 6 april

2018 (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. Vermeld duidelijk
of je beschikt over een rijbewijs.
Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of
via mail komen niet in aanmerking.

TIJDELIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
SPEELPLEINWERKING
niveau C1-C3 – voltijds - contractueel
periode: van 1 juni tot en met 31 augustus 2018
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door de
examencommissie van de Staat of van een van de
gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt in een selectieproef.
HOE SOLLICITEREN?
Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur
je je sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het
vereiste diploma per post uiterlijk vrijdag 6 april 2018
(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. Vermeld duidelijk of je beschikt
over een rijbewijs.
Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of
via mail komen niet in aanmerking.
De selectieproeven vinden plaats op maandag 23 april
en dinsdag 8 mei vanaf 17.30 uur. Wie voldoet aan de
inschrijvingsvoorwaarden zal een uitnodiging ontvangen
voor 23 april. Wie slaagt voor de eerste ronde wordt
uitgenodigd voor de proef op 8 mei.
Je kan alle info vinden op www.lede.be of opvragen bij
de personeelsdienst, op 053 60 68 20 of via
personeel@lede.be.
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Sport- en beweegvriendelijk Lede
Wij horen graag jouw mening!
Zeg het eens ... over sporten
Heel wat inwoners dragen op een of andere manier sporten een warm hart toe: als actieve sporter, sportouder,
vrijwilliger in de sport, individuele sporter, ploegsporter,
ex-sporter … Of je fietst naar het werk of de winkel,
wandelt met je hond … We zijn dus allemaal betrokken
partij als het gaat om een sport- en beweegvriendelijke
gemeente! We weten ook allemaal dat sporten gezond is!
Het houdt ons lichaam en onze geest fit, zorgt voor sociale contacten en leert ons vaardigheden die we ook buiten
de sport nodig hebben.

Vertel ons dus wat je denkt over:
• coole nieuwe sportevenementen in Lede;
• hoe een aantrekkelijk aanbod uitbouwen voor jongeren;
• hoe kansarmen mogelijkheden geven om te sporten;
• hoe onze kinderen en jongeren minder voor het scherm
laten zitten maar meer laten bewegen;
• hoe de gemeente kan meehelpen om iedereen fit oud
te laten worden;
• hoe het sportbeleid even zinvol maken voor de
clubsporter als voor de individuele sporter;
• …

Maar hoe kan Lede er als gemeente voor zorgen dat we
zoveel mogelijk kunnen sporten en bewegen?
De sportraad speelt hierin een belangrijke rol. De wensen
van de georganiseerde sportsector, sportclubs en organisatoren van sportevenementen zijn belangrijk in het
sportbeleid. Maar we willen iedereen horen: jong, oud,
sporter, ‘nog-niet-sporter’, de individuele jogger, fietser,
wandelaar, skater …
We willen graag de mening van Ledenaars over hun
sport, sportwensen, -noden en -dromen. De sportraad wil
geen formeel adviesorgaan zijn maar een grote groep
enthousiaste mensen die graag iets wil zeggen over
sport. Naargelang de interesse gaan we in groepjes
ideeën uitwisselen en samen met de sportdienst werken
aan een sport- en beweegvriendelijk Lede.

Praktisch
Stuur een e-mail naar sportraad@lede.be met als
onderwerp Zeg het eens over sporten en we sturen je een
uitnodiging voor een van de bijeenkomsten. Je kan ons
ook mailen voor meer info.
Op maandag 23 april gaat de algemene vergadering van
de sportraad door in de Bron. Je bent welkom om kennis
te maken met andere enthousiaste geïnteresseerden.
Je kan op elk moment je interesse tonen of je mening
delen en aansluiten bij een werkgroep. Je bepaalt zelf
hoe actief je wil meedenken. Elke mening telt!
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Start to kip
De kippenactie was opnieuw een overdonderend succes:
674 inwoners van Lede kochten samen 1.876 kippen. Een
kip kan jaarlijks tot 50 kg tuin- en keukenafval verwerken.
Dit bespaart dus zo’n 93.800 kg afval per jaar! En de eitjes krijg je er gratis bij.
In de tweede helft van april kunnen de bestelde kippen
afgehaald worden. Iedereen die zich inschreef ontvangt
binnenkort een brief met de exacte afhaaldatum.

Wees slimmer dan de vos en de marter

Kippen moeten altijd over zuiver water beschikken.
Door je kippen elke dag vers water te geven beperk je
het risico op ziektes. Voeg bij vriestemperaturen nooit
zout toe aan het water.

Vossen en marters eten, behalve veel ratten en muizen,
ook wel eens een eitje of kippetje. Aangezien het nachtdieren zijn, is een goed afsluitbaar nachthok voor de
kippen meestal voldoende om problemen te voorkomen.
Maar omdat voorkomen beter is dan genezen, zetten we
nog een aantal tips op een rijtje:
(a) Voorzie de kippenren van een goed afsluitbaar nachthok.
(1) Gebruik voor de omheining stevig (marter)gaas van
minstens 1,5 mm dik. Zo vermijd je dat een steenmarter er doorheen bijt. Neem een maasgrootte van
maximaal 3 x 3 cm.
(2) Maak de omheining voldoende hoog: minimum
1,80 meter.
(3) Zorg dat de omheining naar buiten overhelt (30°,
40 cm) of
(4) plaats aan de buitenzijde 2 schrikdraden: onderaan
op 20 cm hoogte en bovenaan op 160 cm of
(5) overspan de volledige ren met hetzelfde gaas als de
omheining.
(6) Plaats een rij tegels aan de buitenkant van de omheining. De vos zal steeds tegen de omheining beginnen
graven en niet voor de tegels of
(7) zorg dat de omheining diep is ingegraven: minimum
50 cm.

Om je kippen in optimale conditie te houden zorg je ook
voor een goed onderdak. Het nachthok moet voldoende
ruim (minimum 0,75 m² voor 3 kippen), goed verlucht
en verlicht, droog en fris zijn. Voor de buitenren reken je
minsten 3 m² per kip.

Nog een extra tip: Vossen blijven op een veilige afstand
wanneer je geiten of schapen houdt binnen dezelfde
omheining als je kippen, eenden of ganzen. Ook van
honden is een vos bang. Dit geldt jammer genoeg niet
voor marters.

Tips voor gezonde kippen
Kippen eten natuurlijk allerlei granen. Maar ze lusten
zoveel meer. Toch mag je ze niet alles voorschotelen!
Geeft ze bijvoorbeeld geen schillen van uien, prei,
bananen en citrusvruchten.
Wat wel mag:
• keukenafval: schillen en bladeren van groenten en fruit,
oudbakken brood, rauwe aardappelschillen (in beperkte mate), restjes van bereid voedsel zoals gestoofde
groenten, gekookte aardappelen en frietjes, rijst, soep,
pitten van tomaten, courgettes, meloenen … ;
• tuinafval: onkruid en gemaaid gras (in beperkte mate).
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Lede, een veilige thuis voor zwaluwen?
Het spreekwoord Eén zwaluw maakt nog geen zomer
slaat op de vroege terugkeer van deze sympathieke
trekvogel in zijn broedgebied. Als zwaluwen eind maart
druppelsgewijs terugkomen uit hun overwinterings
gebieden in Centraal- en West-Afrika, zie je eerst maar
een enkeling en is het vaak nog erg koud! Pas vanaf half
april tot mei arriveren ze allemaal en staat de zomer voor
de deur. Gaat het dan om een grote massa? Dat is helaas
verleden tijd.
Toen de mensen nog in grotten woonden, deden de
boerenzwaluwen dat ook. Als alternatief nestelen ze nu in
gebouwen, liefst in stallen waarin dieren worden gehouden. Soms maken ze gebruik van schemerdonkere plekjes
in garages, carports en schuurtjes, op voorwaarde dat
ze altijd vrij in en uit kunnen vliegen. Huiszwaluwen gebruiken overhangende rotsen en maken bij ons hun nest

tegen dakgoten. Gierzwaluwen ruilden rotsspleten voor
muurholtes.
Zwaluwen zijn bij ons dus afhankelijk van de gastvrijheid
van landbouwers en plattelandsbewoners.
Deze vogels komen ook meestal terug naar dezelfde
broedplaats. Het nest van vorig jaar wordt hersteld en
opnieuw door het zwaluwpaar in gebruik genomen. Dat
spaart tijd en energie. Jonge vogels zoeken dikwijls een
plekje in de buurt van de ouders.
Dat zwaluwen geluk brengen en dat de bliksem niet
inslaat in een huis waar de zwaluw haar nest bouwt, is
bijgeloof, maar dat de zwaluw ons in de zomermaanden
van heel wat lastige insecten verlost, is een feit.
In een nest worden na twee weken broeden een vijftal
jongen geboren. In de paar weken dat ze in het nest
zitten, vangen de ouders tienduizenden insecten.
Een zwaluw eet per week wel 50.000 vliegen, muggen
en andere insecten. Zeven mondjes voorzien van 50.000
vliegen, welke vliegenvanger kan daar tegen op!
Gemeentelijke subsidie
En toch worden nesten vaak verwijderd omwille van de
overlast, hoe klein ook.
Als je weet hoe veel deze luchtacrobaten voor ons doen
maar toch nog twijfelt om dat nestje te laten hangen, dan
geeft de gemeente je een extra duwtje in de rug. Mensen
die zwaluwnesten onder hun dakrand behouden ontvangen een gemeentelijke subsidie. Hetzelfde geldt voor
landbouwers die nesten hebben van boerenzwaluw.
Wil je gebruik maken van deze regeling of meer weten,
surf dan naar www.lede.be.

7e groepsaankoop
100% groene
stroom en aardgas
Resultaten

Energieleverancier Engie Electrabel heeft het beste bod
uitgebracht tijdens de veiling van de groepsaankoop van
de Provincie Oost-Vlaanderen. De meer dan 54.000 deelnemers krijgen binnenkort een persoonlijk voorstel.
Gezinnen met een combinatiecontract elektriciteit en
aardgas besparen gemiddeld 347 euro; gezinnen met
enkel elektriciteit 174 euro! De uiteindelijke besparing
zal voor iedereen anders zijn. Voor 20 maart krijg je een

e-mail of brief met je persoonlijke besparing. Vind je dit
interessant? Dan kan je eenvoudig overstappen. Accepteer het aanbod online als je een e-mail kreeg, of kom
voor 30 april naar de milieudienst en breng de brief,
jaarafrekening en bankrekeningnummer mee om over te
stappen. Dit kan enkel na afspraak op 053 60 68 26.
Was je niet ingeschreven, maar wil je toch profiteren van
het aanbod? Voer dan je gegevens in op de campagnewebsite en je ziet onmiddellijk wat je bespaart. Je kan het
aanbod ook meteen accepteren.
Heb je nog vragen?
Surf naar www.samengaanwegroener.be,
bel de gratis infolijn op 0800 76 101 of mail naar
groenestroom@oost-vlaanderen.be.
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UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 18 JANUARI 2018

UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 15 FEBRUARI 2018

Akte grondafstand Nonnenbosstraat
Goedkeuring akte betreffende afstand van een strook
grond met een totale oppervlakte van 67,10 m².

Gemeenteraadscommissie voor samenwerkingsverbanden en gemeenteraadscommissie voor
patrimonium
Vervanging van Franky Van Gyseghem door Stephanie
Camu.

Akte grondafstand Kapellenhoek
Goedkeuring akte betreffende afstand van een strook
grond met een totale oppervlakte van 85,55 m² opgelegd
voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning.
Herinrichten schoolomgevingen en kruispunten
Er wordt gestreefd om alle schoolomgevingen in
Lede veiliger en uniform te maken met aandacht voor
weginrichting en accentverlichting.
Er zijn ook drie kruispunten opgenomen waarbij
de accentuering van de hoofdas niet conform de
wegencategorisering is: Stichelendries – Ouden Heirweg,
Ommeganglaan – Dr Moenslaan – Bellaertstraat en
Steenstraat – Spoorstraat.
Subsidiereglement voor het in stand houden van
bewoonde zwaluwnesten
Goedkeuring.
Wijziging reglement gratis huisvuilzakken als sociale
tegemoetkoming
Inwoners met blijvende incontinentie, PEG-sonde,
stoma- of thuisdialysepatiënt kunnen vanaf nu jaarlijks één
gratis rol huisvuilzakken van 60 liter of 2 rollen van 30 liter
aanvragen bij de dienst milieu.
Ook wanneer je het financieel moeilijk hebt, zal het
OCMW voor jou onderzoeken of je jaarlijks een gratis rol
huisvuilzakken kan krijgen.
Aanschaffen van extra columbariums en bijhorende
bloembakken ter uitbreiding van de bestaande muren
op de begraafplaatsen
Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunning.
De geraamde kostprijs bedraagt 21.780 euro
(inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

Aankoopakte Kasteeldreef 93
Goedkeuring van de aankoopakte d.d. 11 januari 2018
van een strook grond.
Verkaveling Houtzagerijstraat: op te leggen
grondafstand
Vaststelling.
Aanvullend verkeersreglement: instellen van stilstanden parkeerverbod in de Willem de Bettelaan (tussen
parking WZC en Kasteelstraat, langs beide zijden)
Goedkeuring.
Herinrichten schoolomgevingen en kruispunten – studie
Goedkeuring bestek, lastvoorwaarden en wijze van
gunning. De geraamde kostprijs bedraagt 72.600
euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Aankoop meubilair OC Wanzele
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en
raming. De geraamde kostprijs bedraagt 102.619,50
euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Afbraak woningen Rammelstraat 3 en 5
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met SOLVA.
Vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme
Toetreding en aanstelling van een vertegenwoordiger
en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk
en gemeentelijk onderwijs
Goedkeuring.
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Woonzorgcentrum Markizaat
zoekt vrijwilligers
WZC Markizaat biedt een warme thuis aan 93 zorg
behoevende ouderen, verdeeld over drie afdelingen:
de Orangerie, de Hoeve en het Paviljoen.
Naast kwalitatieve zorg en aandacht voor de mogelijkheden van elke bewoner, proberen we de betrokkenheid
bij het maatschappelijk leven te verhogen door sociale
contacten te stimuleren en door aangepaste activiteiten
en een ruim aanbod aan zinvolle tijdsbesteding aan te
bieden.
In ons woonzorgcentrum zetten vele vrijwilligers zich
dagelijks in voor een kwaliteitsvolle zorg, het behouden
of verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners of
voor een grotere betrokkenheid bij het maatschappelijk
leven.
Dagelijks ondervinden we hoe belangrijk de extra
aandacht van de vrijwilliger is voor de zorgbehoevende
bewoner.
De inzet van de vrijwilliger is steeds belangeloos.
De dankbaarheid van de bewoners is enorm, maar ook
het OCMW bedankt de vrijwilligers met enkele attenties.
Daarenboven kom je terecht in een fijn team van vrijwillige en professionele medewerkers.

Om onze werking te ondersteunen zijn we op zoek naar:

BEGELEID(ST)ER ANIMATIE ACTIVITEITEN
Profiel
Je bent creatief, sociaal, neemt vlot initiatief en hebt een
hart voor ouderen.
Taakomschrijving
Je begeleidt de bewoners, individueel of in groep,
bij activiteiten zoals koken, quizzen, bloemschikken,
knutselen, breien, kaarten, petanque, bingo, computerles,
krantenuurtje ...
Je begeleidt de activiteit zelfstandig, houdt toezicht en
staat open voor een praatje met de bewoners.
Met jouw hulp bezorgen we onze bewoners een leuke en
zinvolle dag.
Je springt bij waar je kan op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent welkom op regelmatige basis (bv. wekelijks) of af en toe.

NACHTOPPAS
Profiel
Je kan je ’s avonds of ’s nachts enkele uren vrijmaken om
de afdeling te ondersteunen. Je kan je inleven in de
wereld van mensen met dementie, hebt een hart voor
ouderen en je kan rustig bezig zijn.
Taakomschrijving
Onze beschermde afdeling, de Orangerie, is op zoek naar
een nachtoppas die een ondersteunende aanwezigheid
biedt aan bewoners met dementie.
Soms zijn er bewoners die in de late avond of de nacht
niet kunnen slapen en nood hebben aan een warme hand
en een luisterend oor.
De uren van onze nachten situeren zich tussen 21 uur en
7 uur, je kan deze vrij invullen naargelang je eigen ritme of
mogelijkheden.
Dit is geen voor de hand liggende vacature. Maar we
durven de vraag stellen omdat we geloven dat er mensen
zijn die zich aangesproken voelen om onze werking ook
’s avonds of ’s nachts te ondersteunen.

INTERESSE?
Wil je je graag inzetten als activiteitenbegeleider of
nachtoppas of wens je bijkomende info, neem dan
contact op met onze coördinator vrijwilligerswerking,
Sabrina Vandenbussche via sabrina.vandenbussche@
ocmw.lede.be of op 053 60 12 09.
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Huis van het Kind Erpe-Mere/Lede
Het onlangs opgestarte samenwerkingsverband Huis van
het Kind Erpe-Mere/Lede werd eind 2017 erkend door
Kind en Gezin.
Naast donderdagnamiddag kan je nu ook op dinsdagavond tussen 16 en 19 uur langskomen om er in een
aangename sfeer andere ouders te ontmoeten bij een
tasje koffie. Je krijgt er info over opvoedingsthema’s of de
Katrolwerking en kan er snuisteren in de weggeefkasten.
Tussen 18 en 19 uur kan je kennismaken met onze psychologe en vragen in verband met opvoeding stellen.
Heb je een zorg of vraag die meer tijd nodig heeft, maak
dan een afspraak voor een individueel gesprek via
huisvanhetkind@erpe-mere.be of het Sociaal Huis op
053 60 34 90.

Facebook
Je vindt ons nu ook op Facebook! Like de pagina
HuisvanhetKindErpeMereLede, zo blijf je op de hoogte
van actueel nieuws en activiteiten.
Info
jolien.vankut@erpe-mere.be
0475 78 14 30

Activiteiten
22 maart: Babymassage i.s.m. CM
29 maart: Peuterpraatavond rond thema ‘zindelijkheid en
kleuterschool’
23 mei:
kindernamiddag in zaal Pax (Week van de
opvoeding)
Katrolwerking
Katrolwerking, dat is studie- en opvoedingsondersteuning
aan huis bij kwetsbare gezinnen. Hiervoor hebben zich al
15 vrijwilligers gemeld. Maar we kunnen nog altijd
mensen gebruiken. Ook gezinnen die een beroep
willen doen op deze ondersteuning of meer
informatie wensen, zijn uiteraard welkom.

Gezocht: peters/meters van
zwerfbibliotheekjes!
De bibliotheek is op zoek naar verenigingen of mensen die graag peter of meter willen
zijn van een ruilbibliotheek. Dit zijn kleine boekenkastjes gemaakt door de technische
dienst van de gemeente. De kastjes zullen overal in Lede te vinden zijn en bevatten
boeken voor jong of oud. Het zijn geen nieuwe boeken maar wat oudere exemplaren die
een tweede leven verdienen. Je kan de boeken lezen en terugbrengen, ruilen of zelfs
houden. Je kan er ook zelf wat oude boeken inzetten die je nog de moeite waard vindt!
Om dit project in goede banen te leiden, hebben we hulp nodig van een vereniging of buurtbewoner die een
goede plaats zoekt voor het boekenhuisje, de boeken aanvult, het netjes houdt en defecten signaleert.
Ben je geïnteresseerd om te helpen? Bezorg dan je naam, e-mailadres en telefoon aan de bibliotheek via
053 82 53 30 of bibliotheek@lede.be. Op een startvergadering spreken we dan de verdere stappen af.
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leeft

Theater Rosie bestaat 10 jaar
en dat gaan we vieren!
Theater Rosie werd in 2007 opgericht
door een groep enthousiaste jongeren
met een passie voor theater en is sindsdien uitgegroeid tot een vaste waarde
op de Leedse cultuuragenda. Heel wat
nieuwe creatievelingen hebben zich aangesloten bij de oude garde en Theater
Rosie blijft groeien. Daarom brengen we
dit jaar niet één, maar twee producties
op de planken.
In december kon je al genieten van onze
10de voorstelling Bal van de Pompiers,
een stuk van Max Frisch, geregisseerd
door Jean-Pierre D’Hondt. Deze muziektheatervoorstelling vertelt hoe waarheid
soms de beste leugen wordt.
In april brengen we Met vuur spelen
onder leiding van gastregisseur Tom Van
de Velde. Deze voorstelling gaat over
een vurige driehoeksrelatie waarin de
personages hongerig op zoek zijn naar
liefde en erkenning maar tegelijk ook
angstig zijn om alles te verliezen.
“Weet ge, ik ben soms zo wreed dat ik
naar een groot verdriet verlang, een
epidemie, een grote brand.”
“Er is dit jaar zoveel dat mij verontrust
in dit huis. Er is hier iets rot in het vooronder.”
“Het is toch maar een spelletje.”
“Ja, een spelletje met allumeurs, messen
en dynamiet.”
“Wat wilt ge dan?”
“Ik weet het niet. We hebben het net
zelf geknoopt en nu zitten we erin. Ik
haat hem als hij weg is, maar als hij me
op die manier aankijkt, hou ik weer van
hem, als een broer…”

“Laten we er dan mee ophouden nu het
nog kan! Ga de zee in om af te koelen.”
Een landhuis aan de zee. Routineuze
saaiheid. Het repetitieve klotsen van de
golven. Levens die ergens toe leiden,
maar waarheen weet niemand … en dan
komt hij na een jaar weer terug …
“Zouk-willek-joak-neïk“.
De kans om de routine te doorbreken
staat regelrecht tegenover de angst voor
gezichtsverlies en het onbekende.
Ook voor de tweede productie van het
seizoen kiest Theater Rosie voor een tekst
die niet aan relevantie moet inboeten.
Mocht Strindberg het stuk in deze eeuw
hebben geschreven, de hoofdpersonages
zouden Pommeline of Fabrizio heten.
Praktisch
Met vuur spelen - August Strindberg
Regie: Tom Van de Velde
Speeldata: 27 en 28 april om 20 uur,
29 april om 19 uur
Locatie: GC De Volkskring
Prijs: volwassenen: 10 euro, studenten
en 60+: 9 euro
Reservatie via www.theaterrosie.be
Het UiTPAS-kansentarief is geldig aan
de kassa. Zie ook pagina 17.
Lid worden?
Theater Rosie is steeds op zoek naar
nieuwe leden. Heb je interesse om voor
of achter de schermen mee te werken
aan onze volgende productie, contacteer
ons via info@theaterrosie.be. Twijfel je of
theater spelen iets voor jou is, schrijf je
dan in voor onze theaterinitiatie in mei.
Alle info via de website.
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Erfgoeddag 2018
Het thema dit jaar is: KIEZEN. Op zondag 22 april ligt de keuze dus voor de hand:
allemaal samen naar Erfgoeddag!
Die dag wordt in Lede het boek Het Kasteel van Lede gepresenteerd en wordt de geconsolideerde ruïne van het Markizaat voor de eerste keer opengesteld voor bezoekers.
Meer info in de volgende editie van Lede informeert.

Onze voorouders gaan digitaal!
Help mee om oude bevolkingsregisters online raadpleegbaar te maken

Ben jij ook op zoek naar je verleden? Aan de hand van
sleutelmomenten (geboorte, huwelijk, overlijden) in het
leven van iedere burger is het mogelijk om het leven van
je voorouders te reconstrueren. Maar dan moeten de
bronnen die hierbij kunnen helpen, zoals de bevolkingsregisters, wel makkelijk raadpleegbaar zijn.
De gemeentearchieven van Denderleeuw, Erpe-Mere,
Lede en Ninove bewaren en ontsluiten deze bevolkingsregisters. Ze bevatten de resultaten van de tienjaarlijkse
volkstellingen. Per adres vind je er informatie over elke
bewoner: de naam en voornamen, maar ook de burgerlijke stand (gehuwd, ongehuwd, weduwe of weduwnaar),
beroep, geboorteplaats en -datum.
Deze gegevens zijn niet enkel interessant voor genea-

logen en familieonderzoekers, maar voor iedereen.
Aan de hand van deze data kan je je voorouders terugvinden of zelfs een stamboom opstellen.
Maar om deze oude bevolkingsregisters online raadpleegbaar te maken hebben we jouw hulp nodig. Jij kan
van thuis uit deelnemen aan dit project. Je voert online
een beperkt aantal velden uit de bevolkingsregisters in
een systeem in. Eens het project is afgerond, kan iedereen deze gegevens raadplegen via de regionale erfgoedbank MADEinDENDERLAND.be. Een voorouder terugvinden wordt dan een fluitje van een cent!
Geïnteresseerd? Kijk snel op velehanden.nl/project
‘Bevolkingsregisters uit Denderleeuw, Erpe-Mere,
Lede en Ninove’.
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in Lede

Seniorenfilms
Flying Home

Camping Cultuur
in Oordegem
Op zondag 10 juni strijkt onze Camping
Cultuurkaravaan neer in Oordegem.
Net als de vorige edities in Smetlede,
Papegem, Wanzele en Impe zal je er
kunnen genieten van circus, muziek,
theater en zoveel meer.
Om dit project te laten slagen, hopen wij
op de medewerking van de Oordegemse
verenigingen en enthousiaste vrijwilligers.
Op donderdag 29 maart om 19.30 uur
organiseren wij een infomoment in
OC Oordegem. Iedereen die graag meer
wil weten of wil meewerken, is welkom!

De Vlaamse wedstrijdduif Wittekop is eigendom van
duivenliefhebber Jos Pauwels. Een rijke sjeik uit Dubai wil
Wittekop kopen. Hiervoor schakelt hij als tussenpersoon
Colin, een vlotte Amerikaanse gezant, in. Maar Jos denkt
niet aan verkopen. Bovendien is zijn kleindochter Isabelle
geïnteresseerd in Colin.
Flying Home is een Belgische film uit 2014, geregisseerd
door Dominique Deruddere. De hoofdrollen worden
vertolkt door Jamie Dornan, Jan Decleir en Charlotte De
Bruyne. De film wordt vertoond op maandag 9 april om
14 uur in GC De Volkskring en duurt 95 minuten. Er is na
de film vrijblijvend koffie en gebak voor 4 euro (vooraf
betalen bij de dienst cultuur).
Je plaats reserveren is verplicht via seniorenfilms@lede.be
of 053 60 68 61.

Paaseierenworp
In Lede gaat de paaseierenworp door op zondag 1 april. Om 11 uur
komen alle kinderen van de eerste, tweede en derde kleuterklas samen
op het domein van het Markizaat (ingang langs de Kasteeldreef). Tussen
de honderden paaseieren zit ook een ‘gouden ei’. Om 11.40 uur (na de
hoogmis) verzamelen de kinderen van het eerste tot en met vierde leerjaar
voor het gemeentehuis. Ook hier zit een ‘gouden ei’ tussen de paaseieren.
Deze winnaars ontvangen achteraf een smakelijke hoofdprijs.
Ook in de andere deelgemeenten kan je terecht voor paaseieren:
• Wanzele: zaterdag 31 maart om 17 uur in de tuin van de Vrije
Basisschool;
• Smetlede: zondag 1 april om 10 uur in de tuin aan het Veerleheem;
• Oordegem: paasmaandag 2 april om 9.30 uur in de tuin van de
buitenschoolse kinderopvang;
• Impe/Papegem: zondag 8 april om 14.15 uur op het speelplein van
Papegem (Bovenstraat).
Dit is een organisatie van de cultuurraad, de lokale gezinsbonden en de Chiro van Papegem.
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Buitenspeeldag

Spelletjeskoffer

Kom op woensdag 18 april van 14 tot 17 uur naar het
speelplein in de Bovenstraat (Papegem) of sportcomplex
De Ommegang en leef je uit tijdens de Buitenspeeldag!
Buiten spelen staat voorop, daarom is het een open
speeldag, gratis en zonder inschrijvingen. Er is dus geen
kinderopvang of toezicht voorzien, kinderen spelen onder de
verantwoordelijkheid van hun ouders.
Voor de kinderen zijn er opnieuw spelletjes, grote ballen,
hooi en een zandcontainer.
Ouders raden we aan een stoeltje of picknickdekentje mee
te brengen. Snuister tussen je recepten welke taart je graag
bakt om er een heerlijke namiddag van te maken. Wij zorgen
voor een tasje koffie!

Ter gelegenheid van de Buitenspeeldag
staat op woensdag 18 april in het parkje
achter Huize Moens een spelletjeskoffer
met spelmateriaal om ter plaatse mee
te spelen. Na het spelen leg je het
speelgoed terug in de koffer.
Wie bruikbaar spelmateriaal heeft, kan
dit aan de jeugddienst bezorgen. Wij
merken het speelgoed zodat het vlot
herkenbaar is.

Bouwen met een 3D-pen
Zaterdag 24 maart maken we in deze workshop voor
beginners de mooiste creaties met de 3D-pen. Kom los van
het papier en geef je tekening een derde dimensie!
Na de instructies ga je aan de slag met het maken van je
eigen in 3D getekende object. Er komt geen inkt uit de pen,
maar vloeibaar plastiek dat direct stolt maar toch flexibel
blijft. Zo maak je na wat oefenen een juweel, fiets, bril of
dier. Na afloop neem je jouw creatie mee naar huis.
De workshop is voor kinderen van 10 tot 13 jaar en gaat
door in het knutselatelier van 14.00 tot 16.30 uur.
Vanaf donderdag 1 maart om 16 uur kan je inschrijven bij
de jeugddienst, via mail kan dit vanaf vrijdag 2 maart naar
jeugd@lede.be.
Inwoners of leerlingen uit Lede betalen 10 euro, nietinwoners betalen 14 euro. Met een UiTPAS aan kansentarief
betaal je 1,5 euro. In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je een
korting van 2,5 euro.
Kosteloos annuleren kan tot drie werkdagen voor de sessie
of op vertoon van een doktersbriefje.
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Verhaaltje voor het slapengaan
Een leeuw in mijn cornﬂakes

Wie wil er geen lieve, schattige leeuw als huisdier? Zo een die je kan
uitlaten, die jou kan afzetten bij school en waarbij je op zijn rug kan
zitten? Je bent niet de enige want dit is ook de grote droom van de
twee broers uit Een leeuw in mijn cornflakes. Hun droom komt (bijna)
uit als hun favoriete merk cornflakes leeuwen weggeeft. Dat is de start
voor een opeenvolging van hilarische situaties.
Trek je beste pyjama aan voor het leukste uurtje van de week:
voorleesuurtje in de bib! Op vrijdag 23 maart verwachten we jou om
19 uur in de bib van Oordegem. Terwijl de kinderen genieten van een
verhaal, kunnen ouders snuisteren in de bib. Voorleesexperts staan er
klaar met een kop koffie en toffe boekentips.
Deze gratis activiteit is geschikt voor kinderen van 5 tot 8 jaar.
Je moet je wel op voorhand inschrijven op de website van de bib.

Tentoonstelling

Postkaarten 1 april en Pasen
Wil je weten hoe Pasen en 1 april honderd jaar
geleden werden gevierd en wat men elkaar in die tijd
toewenste?
Van 3 tot en met 30 april kan je in onze bibliotheek
terecht voor een unieke tentoonstelling van oude
prentkaarten, verzameld door Ledenaar Marc
Schockaert met medewerking van Heemschut Lede.
Kom zeker een kijkje nemen en laat je verrassen!

Paashaas op de markt
Op dinsdag 3 april brengt de paashaas een bezoekje aan de markt en
deelt gratis paaseitjes uit aan alle kinderen!
Ben je jonger dan 12 jaar dan kan je een extra prijs in de wacht slepen als
je een mooie tekening maakt. Deponeer je kunstwerk in de kist naast de
koffiebar in de Kasteelstraat. Schrijf er zeker je naam, adres, telefoonnummer
en leeftijd bij. Om 11 uur trekt de paashaas twintig winnaars uit de binnengebrachte werkjes. De prijsuitreiking gaat door in de Kasteelstraat
ter hoogte van de koffiebar. Wees er zeker bij want je kan enkel je prijs
ontvangen als je aanwezig bent.
Tot dan!
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UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER
Draadloze speakers
Vanaf donderdag 5 april om 16 uur kan je in de
sporthal draadloze speakers omruilen voor
25 UiTPAS-punten. De speakers zijn eenvoudig
te bedienen, oplaadbaar en geschikt voor de
meest gangbare mobiele apparaten of tablets.
Snel zijn is de boodschap! Dit voordeel is geldig
zolang de voorraad strekt.

4

UiTPAS
PUNTEN

Theater Rosie
Voor 4 UiTPAS-punten krijg je een glas cava voor de
voorstelling Met vuur spelen op 27, 28 en 29 april.
Zie ook pagina 12.
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UiTPAS
PUNTEN
Workshop:
Nespressojuwelen, een feest!
Gezinsbond Lede organiseert op zaterdag 28 april om 14.30
uur in het kader van Lede Creatief deze workshop in de Bron.
Begin alvast jullie kleurrijke Nespressocups te verzamelen en
samen toveren we ze om in een originele juweeltjes.
Ben je 8 of 88 jaar, iedereen is welkom!
Vooraf inschrijven is verplicht op 0473 29 38 72.
Deze workshop is i.s.m. met Samana Crea.
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UiTPAS
PUNTEN

Paasontbijt
Gezinsbond Lede presenteert maandag 2 april
een heerlijk paasontbijt in de Bron. Het buffet is
open van 9 uur tot 10 uur. Iedereen is welkom,
maar je moet op voorhand inschrijven.
Meer info op www.gezinsbondlede.be of de
Facebookpagina.
In ruil voor 10 UiTPAS-punten kan je een heerlijk
stukje chocolade ruilen. Dit aanbod is beperkt.

Je betaalt in ruil voor 10 UiTPAS-punten slechts
2,5 euro (i.p.v. 5 euro) voor de cursus.

Toneelkring Vreugd In Deugd
brengt In de sacoche
In ruil voor 10 UiTPAS-punten
krijg je vooraf in de foyer een
inleiding op de voorstelling
en een gratis drankje. Na
de voorstelling voorzien we
een rondleiding achter de
schermen met een blik op het
decor en een woordje uitleg
van enkele spelers.
Dit aanbod is geldig bij de
première in GC De Volkskring
op zaterdag 24 maart en
is beperkt tot de eerste 10
inschrijvers.
De voorstelling bijwonen (8 euro) is niet inbegrepen in het
aanbod.
Afspraak om 19.30 uur voor de inleiding, om 20 uur begint de
voorstelling. Heb je interesse, mail naar reservatie@vidlede.be.
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UiTPAS
PUNTEN
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UiTPAS
PUNTEN

18
Vergadering AA-groep
De Leeuwerik

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

Start to Run (0 - 5km)

van 6 maart tot 11 mei, elke dinsdag
en vrijdag om 19 uur
Grote Steenweg 304
30 euro (ook UiTPAS kansentarief mogelijk)
Info: starttorun@vlierzelesportief.be

Zwemmen en relaxen

woensdag 14 maart, 18 april, 2 mei,
30 mei, telkens van 20.30 tot 22.30 uur
De Waterhoeve, Serskampstraat 32
KVLV Wichelen
Leden: 55 euro, niet-leden: 65 euro.
Info: 053 80 39 02, wclaus@telenet.be

Linedance

donderdag 15 maart van 19 tot 20 uur
OC Impe, Essestraat 4
KVLV lede

De man van morgen Steven Goegebeur

donderdag 15 maart van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Cultuurdienst

100 jaar vluchten

donderdag 15 maart van 20 tot 22 uur
De Bron
Landelijke gilde Lede
Info: evert.vermoesen@telenet.be

Inhuldiging bier ter ere van
Macharius

vrijdag 16 maart van 18 tot 20.30 uur
‘t Hof te Papegem, Papegemstraat
Start om 18 uur in Smetlede (oud
gemeenteschooltje), 19 uur: Hof te
Papegem, 20 uur: zaaltje Papegem.
Info: 0476 65 63 64

Koken met kids: de seizoenen

zaterdag 17 maart van 14 tot 17 uur
Rammelstraat 1A
Jeugddienst
Inwoners: 8 euro, niet-inwoners: 12 euro
(UiTPAS kansentarief: 1,5 euro).

Voorleesuurtje in de bib

zaterdag 17 maart van 11 tot 11.30 uur
Verhalen over sterren en planeten.
BibArt i.s.m. Odisee Hogeschool Aalst

Namiddag voor 55+

zondag 18 maart van 14 tot 19 uur
De Bron
KVLV lede

Lede
Agenda
15 euro
Info: 053 80 28 71

Iedereen held Helden van de race

zondag 18 maart van 15 tot 16.30 uur
GC De Volkskring
Cultuurdienst
14 euro (-26,65+: 12 euro, UiTPAS
kansentarief: 1,5 euro)

Dynamische ademmeditatie

zondag 18 maart van 16 tot 17.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
30 euro (UiTPAS kansentarief: 1,5 euro)
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Nacht van de geschiedenis: religie

dinsdag 20 maart van 10 tot 12 en van
19 tot 21 uur, donderdag 22 maart van
10 tot 12 en van 19 tot 21 uur
Sint-Martinuskerk Oordegem
Tentoonstelling van religieuze kunstschatten en diamontage van oude foto’s.
Davidsfonds Oordegem
Info: www.davidsfonds.be

Leeskring Leorim: De Geruchten Hugo Claus
donderdag 22 maart om 20 uur
Bibliotheek
Door vzw Leesweb.
I.s.m. BibArt en Davidsfonds Lede en
Oordegem
2 euro
Info: 053 82 53 30

Workshop bloemschikken:
Enamorado

donderdag 22 maart van 20 tot 22 uur
De Bron
Inschrijven via www.gezinsbondlede.be of
0473 29 38 72.
Gezinsbond Lede
30 euro
Info: 0473 29 38 72,
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Gelukspoppetjes haken

vrijdag 23 maart, 30 maart, telkens van
19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
KVLV Smetlede
Leden: 2 euro, niet-leden: 4 euro.
Info: 0495 69 09 91

Verhaaltje voor het
slapengaan

vrijdag 23 maart van 19 tot 20 uur
Bibliotheek Oordegem
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Inschrijven
is verplicht.

Kruidenbabbel: Voorjaarsmoeheid

vrijdag 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur
Ontmoetingscentrum Impe, Essestraat 4
Inschrijven tot 19 maart.
Natuurpunt Lede
10 euro
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Retro T-Dansant jaren ‘60-’70
zaterdag 24 maart
Zaal De Kuip, Nieuwstraat
Info: 0474 56 62 58,
Tania.vanbrakel@pandora.be

Atmid nodigt uit

zaterdag 24 maart om 20 uur
De koepel in Papegem, Papegemstraat 41a
Info: 0476 65 63 64, Facebook

Zwerfvuilactie

zaterdag 24 maart om 13 uur
Ga samen met jouw vereniging, buren,
vrienden of familie de strijd aan! Schrijf je
in bij de dienst milieu en landbouw.

Bouwen met een 3D-pen

zaterdag 24 maart van 14 tot 16.30 uur
Zie pagina 15.

Tweedehandsbeurs kinderartikelen
zaterdag 24 maart van 14 tot 17 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Inschrijven kan tot 21 maart.
Gezinsbond Smetlede
Info: 0486 45 31 45,
leentje_weymeersch@hotmail.com,
home.scarlet.be/gezinsbondsmetlede

In de sacoche

zaterdag 24 maart, vrijdag 30 maart,
zaterdag 31 maart, telkens van 20 tot
22 uur
GC De Volkskring
Reservatie verplicht.
Zie ook pagina 17.
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
Info: 0497 29 39 83 of reservatie@vidlede.be

Yoga met je peuter

zondag 25 maart van 10 tot 10.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
15 euro (UiTPAS kansentarief: 1,5 euro)
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Kundalinimeditatie

zondag 25 maart van 16 tot 17.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
30 euro (UiTPAS kansentarief: 1,5 euro)
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Lede
Agenda
Paasworkshop voor kinderen
vanaf 8 jaar

woensdag 28 maart van 14.30 tot
16.30 uur
De Bron
Inschrijven verplicht.
Gezinsbond Lede i.s.m. Meander
10 euro
Info: 0473 29 38 72,
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Bouw je eigen raket

woensdag 28 maart van 14 tot 17 uur
Bibliotheek
Je leert over de stand van de planeten,
de onderdelen van een spaceshuttle en
ontdekt wat het betekent om in de ruimte
te leven. Daarna is het tijd om jouw raket
te bouwen en te lanceren! Inschrijven is
verplicht.
BibArt i.s.m. JCW vzw
3 euro (UiTPAS kansentarief: 1,5 euro)

Vergadering Camping Cultuur
donderdag 29 maart
Zie pagina 14.

Kaarting - belotten

zaterdag 31 maart van 20 tot 23 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Paaseitjes rapen - Wanzele
zaterdag 31 maart
Zie pagina 14.

Paaseitjes rapen - Lede
zondag 1 april
Zie pagina 14.

Paasontbijt en paaseitjes rapen Smetlede

zondag 1 april van 8 tot 11 uur
Zaal Veerleheem, Smetlededorp 20
Het paasontbijt is betalend, het paaseitjes
rapen is gratis. Inschrijven is verplicht.
Zie ook pagina 14.
Gezinsbond Smetlede
Info: 0499 16 36 69,
eddy.de.backer@scarlet.be,
home.scarlet.be/gezinsbondsmetlede

Paasontbijt en paaseitjes rapen Oordegem

maandag 2 april van 8 tot 10 uur
OC Oordegem, Dorp 29
Gratis paaseieren rapen om 9.30 uur.
Kaarten bij de bestuursleden.
Zie ook pagina 14.
Gezinsbond Oordegem
Leden: 6 euro, niet-leden: 8 euro.
Info: 09 366 28 30, k.schollaert@telenet.be

Paasontbijt

maandag 2 april
De Bron
Buffet van van 9 tot 10 uur.
Zie ook pagina 14 en 17.
8 euro (UiTPAS kansentarief: 1,5 euro)
Info: www.gezinsbondlede.be

Tentoonstelling postkaarten
van 3 t.e.m. 30 april
Zie pagina 16.

Paashaas op de markt
dinsdag 3 april
Zie pagina 16.

Workshop zilverklei

zaterdag 7 april van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
65 euro
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be,
www.juwelenkaatvanhove.be

Ontmoetingsmoment

zaterdag 7 april van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruislokaal, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Voordracht: houtig kleinfruit

zaterdag 7 april van 14 tot 17 uur
De Bron
Aanplanten, snoeien, bemesting,
vermeerdering, ziekten en plagen van
bessenstruiken.
Volkstuin Lede
Info: norbert.nijs@skynet.be

Paaseitjes rapen - Impe/Papegem
zondag 8 april
Zie pagina 14.

Film: Flying Home

maandag 9 april van 14 tot 15.40 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 14.

Poppentheater Pedrolino:
Een springlevend sprookjesboek

vrijdag 13 april van 14 tot 17 uur
Vrije Basisschool, Wanzeledorp 7
Vanaf 5 jaar. Inschrijven verplicht. Kinderen
moeten onder begeleiding van een
volwassene zijn.
Gezinsbond Wanzele
5 euro
Info: 0472 83 46 81,
dana.de.rick@hotmail.com,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele,
gezinsbondwanzele
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Optreden Malahide: Pure Folk

vrijdag 13 april van 20 tot 22 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Ierse en Schotse tradionele muziek.
Meaningfool
VVK: 10 euro, ADK: 13 euro.
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
meaningfool.org, www.den-bonten-os.be

Openklasmoment in de peuterklas
woensdag 18 april van 9 tot 11 uur
GO! basisschool De Kleine Prins,
Meirveld 13, Br. De Saedeleerstraat 82
Info: 053 80 18 48

Buitenspeeldag

woensdag 18 april van 14 tot 17 uur
Zie pagina 15.

Vreemd koken

woensdag 18 april van 19.30 tot 22 uur
OC, Essestraat 4
Info: hildeke.degendt@skynet.be

Wijndegustatie: Bourgondië

donderdag 19 april van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Niet-leden: 30 euro.
Info: www.commanderijmolenberg.be

Hells Bells - Ben Segers en co

vrijdag 20 april van 20 tot 23 uur
GC De Volkskring
Cultuurdienst
18 euro, -26,65+: 16 euro (UiTPAS
kansentarief: 1,5 euro)

Wandeling in het Zoniënwoud
zondag 22 april
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
20 km.
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Grootste bloemenpark van Lede
zondag 22 april van 14 tot 16 uur
Papegembos, Benedenstraat 87
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Piloxing

donderdag 26 april van 20 tot 21 uur
Bloso, Grote Steenweg 304
Best Pittig Lede

Workshop: Nespressojuwelen,
een feest!
zaterdag 28 april
Zie pagina 17.

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: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22

Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
OCMW: administratie
053 80 20 22
info@ocmw.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
Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

Wijk-werken Aalst-Lede
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.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

