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Overlijdens februari 2018
Guido Billiet (°03.08.35) † 1 februari
Maria Van Wesemael (°16.02.28) † 2 februari
August Verschooris (°27.11.34) † 3 februari
Kamiel Coppens (°08.06.32) † 4 februari
Willy Van Kerckhove (°10.08.49) † 4 februari
Lucienne Van Langenhoven (°06.06.32) † 5 februari
Yvonne Uyttendaele (°25.03.21) † 8 februari
Elisa Maes (°25.04.35) † 9 februari
Amanda Schouppe (°18.05.37) † 9 februari
Johan De Grauwe (°22.08.66) † 11 februari
Paula Van de Vyver (°26.02.32) † 11 februari
Yvonna Delens (°09.11.31) † 12 februari
Suzanne Troch (°04.02.27) † 16 februari
Ghislain Bellens (°17.04.52) † 17 februari
Aimé Trogh (°09.02.40) † 18 februari
Marcel Lemmens (°23.03.35) † 22 februari
Marleen De Neve (°05.09.63) † 24 februari
Mauritius Van Achter (°13.10.24) † 24 februari
Simonne Ots (°25.11.34) † 25 februari
Madeleine Kellers (°17.04.30) † 26 februari
Frans Troch (°02.09.29) † 26 februari
Stephan Maza Maza (°27.07.52) † 27 februari
Leopoldina Van Der Meersch (°10.11.24) † 27 februari

Handelaars gezocht!
De Pop-up Handelsbeurs is het hoogtepunt van de actie  
Lede zomert. De middenstandsraad is op zoek naar enthou-
siaste handelaars die willen deelnemen aan deze beurs op 
zondag 24 juni.
Zin om je product in de kijker te zetten, dan is dit het ideale 
moment! Samen met andere handelaars zetten jullie je beste 
beentje voor. Wij zorgen voor de juiste omkadering, animatie 
voor klein en groot, persvoorstelling …

Interesse?  
Stuur je gegevens naar info@middenstandsraadlede.be.

Vind ‘Gemeente Lede’  
leuk op Facebook!

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

Radio Lede

Voor de laatste info over de 
wegenwerken, surf naar 

www.lede.be/wegenwerken.

Bib uitzonderlijk gesloten
De bib is uitzonderlijk gesloten op donderdag 24 mei  
van wege een studiedag bij onze buren in Ninove. De uitleen-
datum van je bibliotheekmaterialen wordt automatisch met 
een week verlengd. De inleverbus blijft wel beschikbaar en 
wordt vrijdagochtend geleegd.
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Vorig jaar organiseerde Provincie  
Oost-Vlaanderen een tweede 
groepsaankoop zonnepanelen.  
Meer dan 11.000 Oost-Vlamingen 
schreven zich in. Uiteindelijk werden 
ongeveer 3.000 installaties geplaatst, 
wat overeenkomt met 10 voetbal-
velden aan zonnepanelen. 

Ook vandaag blijven zonnepanelen 
een erg interessante investering die 
meer opbrengt dan spaargeld op de 
bank. De Provincie Oost-Vlaanderen 
organiseert voor de derde keer deze 
groepsaankoop en maakt zo duur-
zame zonne-energie toegankelijker 
voor haar inwoners. Door samen 
aan te kopen, verkrijgen we een 
scherp groepsvoordeel. Bovendien 
sluit deze actie naadloos aan bij de 
ambitie van de Provincie om samen 
met inwoners, organisatie, steden 
en gemeenten, bedrijven ... werk te 
maken van een klimaatgezond Oost 
Vlaanderen. De Provincie wil de uit-
stoot van broeikasgassen drastisch 
terugdringen en tegen 2050 klimaat-
neutraal zijn. Ze doet dit o.a. door 
maximaal in te zetten op energiebe-
sparing en productie van hernieuw-
bare energie.
Ook onze gemeente ondersteunt dit 
initiatief en ondertekende in 2017 
het Europese Burgemeestersconve-
nant waarbij we ons engageren om 
de CO2-uitstoot met minstens  
40 procent te verminderen tegen 
2030 (ten opzichte van 2011). 

Waarom kiezen voor zonnepanelen?
• De zon is een onuitputtelijke bron 

van energie. Dit in tegenstelling 
tot schaarse grondstoffen zoals 
olie, gas en steenkool.

• Met zonnepanelen wek je zelf je 
energie op. Daardoor bespaar je 
jarenlang op je energiekosten. 
Gemiddeld is een installatie op 
minder dan 8 jaar terugverdiend. 
Ook vandaag blijven zonnepa-
nelen een erg interessante inves-
tering, die meer opbrengt dan 

spaargeld op de bank. Daarna 
betaal je minstens 17 jaar een veel 
lagere elektriciteitsrekening. 

• Hoe meer stroom jouw zonne-
panelen opleveren, hoe minder 
stroom je nodig hebt van je ener-
gieleverancier.

• Door te kiezen voor zonnepanelen 
draag je bij aan de vermindering 
van CO2-uitstoot en aan een  
klimaatgezond Oost-Vlaanderen. 

Hoe werkt de groepsaankoop?
1. Inschrijven: je kunt je tot en met  

1 mei gratis en vrijblijvend in-
schrijven.

2. Veiling: op 2 mei vindt de veiling 
plaats. Enkel leveranciers die het 
kwalificatieproces met positief re-
sultaat hebben doorlopen, mogen 
deelnemen aan de veiling en hun 
scherpste prijs bieden. 

3. Persoonlijk voorstel op maat: 
vanaf 22 mei ontvang je een per-
soonlijk voorstel op basis van jouw 
inschrijvingsgegevens met een 
indicatie van jouw rendement. 

4. Jij kiest! Vind je het aanbod inte-
ressant? Alleen dan accepteer je 
het persoonlijk voorstel voor  
30 juni. 

5. Installatie: Je gegevens worden 
doorgestuurd naar de winnende 
leverancier. Na een inspectie zal 
jouw zonnepanelensysteem ge-
installeerd worden. We streven 
ernaar om alle installaties af te 
ronden voor 1 februari 2019.

Wie kan deelnemen?
Alle inwoners van Oost-Vlaanderen 
die eigenaar zijn van het dak, of 
huurders die expliciete toestemming 
hebben van de eigenaar kunnen 
deelnemen. De groepsaankoop 
houdt rekening met een maximum 
van 10 kWp geïnstalleerd vermogen 
(dit komt overeen met ongeveer  
40 panelen). Ook als kleine of mid-
delgrote onderneming (KMO) of ver-
eniging van mede-eigenaars (VME) 
kan je je inschrijven.

Meer info
Voor meer informatie over dit  
initiatief, surf naar 
www.oost-vlaanderen.be/zonnepane-
len, bel naar het gratis nummer 
0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 
17 uur) of e-mail naar  
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.

Sluit je huis of bedrijf aan op de zon!
Groepsaankoop zonnepanelen
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Machariusvrienden Papegem leeft
Al jaar en dag wordt de eerste zondag na 8 mei in Papegem de patroonheilige 
Macharius geëerd tijdens de kermis. In 2001 staken enkele vrienden/buren de 
koppen bij elkaar om de Papegemse kermis nieuw leven in te blazen. 
De Machariusstraat werd afgesloten. Een tent, toog, de lokale bluesgroep Charles 
Travaux Blues en het warme weer zorgden voor een wel heel geslaagde editie. 
Eén ding was duidelijk: dit moest verdergezet worden! De vereniging kreeg het jaar 
nadien de naam De Machariusvrienden. 
Na enkele jaren namen we afscheid van de feesttent. De festiviteiten gaan nu door 
in de Papegemse polyvalente koepel, Papegemstraat 41A.

Na enkele ledenwissels zijn de Machariusvrienden sinds een aantal jaren een vzw 
en een vaste zevenkoppige waarde: Frank Dauwe, Geert Ponnet , Dimitri D’Hauwe, 
David Keppens, Pieter De Neve, Nathalie Van Impe en Cindy Coppens. Ook Anja 
Boelaert en Isabel Labaere helpen vaak een handje mee.

De Machariusvrienden verzorgen tijdens het kermisweekend van zaterdag tot en met 
maandag de kermistoog met een hapje en een drankje aan democratische prijzen. 
We nodigen ook artiesten en/of live bands uit: namen als Stampen en Dagen, 
Katastroof, de Helaasheid der Zingen, ATMID, Paul Severs, Yves Seghers, Noxs ... 
passeerden al de revue. Bovendien zijn de optredens altijd gratis!
Zonder enige vorm van subsidie, met dank aan het trouwe publiek en de gulle 
sponsors, slagen de Machariusvrienden er jaar na jaar in om dit evenement 
draaiende te houden.

Dit jaar valt Papegemkermis op 11, 12, 13 en 14 mei 2018. Op vrijdag 11 mei 
is er een belotting in de kantine van Stormvogels Papegem en een trappistenavond 
in de koepel, georganiseerd door Chiro Papegem. Beide evenementen starten om 
20 uur.

De Machariusvrienden nodigen iedereen uit op:
zaterdag 12 mei, 20.30 uur: ATMID goes FLOWER POWER
zondag 13 mei, 20.30 uur: The Backseat Boppers
maandag 14 mei, 20 uur: Stijn, De Vlaamse Zanger en om 21 uur: Yves Seghers

Op zondag en maandag is ook het Zaalken doorlopend open.
Het eerder ingewijde, in Smetlede gebrouwen bier ter ere van de patroonheilige 
Macharius zal uiteraard ook te degusteren zijn!

Meer info over de Machariusvrienden of de kermis bij Dimitri D’Hauwe op 
0478 64 25 36 of via Dhauwe.dimitri@telenet.be.
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Planten in de voegen van het terras of op het voetpad? 
We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die zijn meestal 
wel efficiënt, maar zijn vaak schadelijk voor de mens en 
het milieu op korte en lange termijn. Ze spoelen bijvoor-
beeld met het regenwater mee naar de riolen en komen 
in onze waterlopen terecht. Of ze dringen in de bodem 
en tasten het grondwater aan. Pesticiden bedreigen zo de 
watervoorraden en dus ook het water waaruit drinkwater 
gemaakt wordt.
Daarom bouwt Vlaanderen al jaren het gebruik van pesti-
ciden af door steeds strengere regels op te leggen.

Een andere aanpak
Een tuin onderhouden zonder pesticiden, kruiden bannen 
van stoep en terras zonder chemische middelen, slakken 
verjagen op een milieuvriendelijke manier: het is perfect 
mogelijk. Maar het vraagt een andere aanpak. 

Een aantal tips:
• Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de natuur 

zijn gang te laten gaan in (een deel van) je tuin help je 
bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlij-
ke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.

• Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je 
tuin. Verhard zo weinig mogelijk.

• Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaat-
sen. Plant bodembedekkers aan of werk met boom-
schors om open bodem te vermijden.

• Gebruik alternatieven. Veeg en borstel regelmatig 
zodat er geen ophoping is van organisch materiaal en 
water. Branden werkt ook goed.

En wat met dat restje van vorig jaar?
Op zaterdag 21 april is er een campagnedag waarbij 
gezinnen hun pesticiden(resten) kunnen binnenbrengen in 
deelnemende recyclageparken. Ook het recyclagepark in 
onze gemeente doet mee. Op 21 april kan je je (restjes) 
pesticiden binnenbrengen en krijg je in ruil een voegen-
borstel (zolang de voorraad strekt)!

Bekendmaking
Het college van burgemeester en 
schepenen deelt mee dat de afschaf-
fing van de voetweg nr. 67 in Oor-
degem, tussen Grote Steenweg 199 
en Ouden heirweg 3, kadastraal 5e 
afdeling, sectie C nrs. 130k, l, w, x, 
131/02a, 225d, 229g, 235b en 237b 
ter inzage ligt in het gemeentehuis 
tot en met 26 april. Je kan tot dan 
zowel mondeling als schriftelijk op-
merkingen en bezwaren indienen.

De 10.000-stappenclash
Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Logo organiseren met steun van 
de Vlaamse overheid de Vlaamse 10.000-stappenclash, de stappen-
competitie tussen alle Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden. 

Van 1 t.e.m. 31 mei nemen wij het  
op tegen de inwoners van meer dan  
100 Vlaamse gemeenten en steden. 
Stap jij Lede mee naar de over- 
winning? Registreer je dan gratis op 
www.10000stappen.be en sluit aan bij 
de groep Lede. 
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Weet jij wat te doen bij een  
nucleair ongeval?

WEET JIJ WAT 
TE DOEN BIJ 
EEN NUCLEAIR 
ONGEVAL?

KOM HET TE WETEN OP
WWW.NUCLEAIRRISICO.BE 

In België zijn er vijf nucleaire sites, meer bepaald in  
Doel, Tihange, Mol, Dessel en Fleurus. Er zijn ook twee 
nucleaire centrales op minder dan 20 kilometer van onze 
landsgrenzen, in Borssele (Nederland) en Chooz  
(Frankrijk). 
De kans op een nucleair ongeval op een van deze sites 
is klein, maar niet volledig uit te sluiten. Daarom is het 
belangrijk dat ook jij het nucleaire risico, de acties van 
de overheid en de juiste manier om jezelf te beschermen 
kent. 

Wat is het nucleaire risico?
Kerncentrales, maar ook de industriële sector en de 
geneeskunde, maken gebruik van radioactiviteit, bij-
voorbeeld bij de productie van elektriciteit of medische 
beeldvorming. Radioactiviteit is eigenlijk een natuurlijk 
fenomeen. Ons lichaam krijgt dagelijks een dosis straling 
van de aarde en uit het heelal. Maar blootstelling aan een 
hoge dosis kan gevolgen hebben voor de gezondheid. 

Als er ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen iets 
misloopt in een nucleaire installatie, treden er verschil-
lende procedures en noodplannen in werking. Die moe-
ten ervoor te zorgen dat de gevolgen van het incident 
beperkt blijven voor mens en milieu. Uitzonderlijk kan er 
een radioactieve uitstoot zijn in de lucht, in het water of 
op de bodem. Bij het vrijkomen van radioactieve stoffen 
is er kans op besmetting (radioactieve deeltjes op je huid 
of kleding) of bestraling (radioactieve straling vanop af-
stand). 

Wat doet de overheid?
De overheid en de uitbaters werken samen om de risico’s 
verbonden aan nucleaire installaties tot een minimum te 
beperken. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Con-
trole (FANC) houdt nauw toezicht op de veiligheid van 
deze sites en controleren of alle veiligheidsvoorwaarden 
strikt worden nageleefd.
Omdat een noodsituatie nooit uit te sluiten is, stellen de 
overheid, de uitbaters en de hulpdiensten noodplannen 
op die ze regelmatig inoefenen. Aan de hand van deze 
plannen en procedures proberen zij de noodsituatie zo 
snel mogelijk onder controle te brengen en de impact op 
de bevolking en leefmilieu zo laag mogelijk te houden.   

Wat kan ik doen?
Als er zich toch een nucleair ongeval voordoet, bescherm 
jezelf dan door te schuilen. Dat is de beste manier om 
bestraling of besmetting te voorkomen.
Ga dus naar binnen en blijf daar. Sluit ramen en deuren 
en zet ventilatiesystemen af. Luister ook naar de aanbeve-
lingen van de overheid. 

Omwonenden van een nucleaire site, jongeren tot 18 jaar, 
zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, 
kunnen ook het advies krijgen om jodiumtabletten te 
nemen. Die jodiumtabletten kan je gratis en preventief bij 
de apotheker halen. 

Deze campagne is een initiatief van het Crisiscentrum, 
naar aanleiding van de herziening van het nationaal  
nucleair noodplan. 
Alle info vind je op www.nucleairrisico.be.
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Speelplein Krawietel
De speelpleinwerking gaat door van woensdag 4 juli 
tot en met dinsdag 28 augustus. Woensdag 11 juli en 
woensdag 15 augustus is er geen speelpleinwerking.

Ieder kind vanaf geboortejaar 2013 tot en met de leeftijd 
van 13 jaar kan naar de speelpleinwerking komen. 
Het is verplicht vooraf:
• een correct ingevuld inlichtingenformulier te bezorgen 

aan de jeugddienst. Vanaf 2 mei vind je het formulier 
op www.lede.be, in het e-loket en bij de jeugddienst. 

• per kind een badge te voorzien. Je kan de badge enkel 
kopen in mei en juni, iedere woensdag tussen 14 en 
16 uur en donderdag tussen 16 en 19 uur.

Je hoeft niet vooraf de dagen waarop je kind komt, door 
te geven.
De kinderen melden zich met hun badge aan tussen 8 tot 
9.15 uur. ’s Middags kan je je kind(eren) afhalen tussen 
11.45 en 12 uur, maar ze kunnen ook hun meegebrachte 
boterhammetjes opeten in de refter.
In de namiddag kan je je kind(eren) aanmelden tussen 
13 en 13.30 uur.

Na een dagje speelplein kan je je kind(eren) vanaf 16.30 
uur afhalen. We vragen deze uren te respecteren. Ouders 
die vroeger opvang nodig hebben voor hun speelplein-
kind, kunnen vanaf 6.45 uur en na het speelplein tot 
18.30 uur bij de buitenschoolse opvang terecht. 

Betaling gebeurt achteraf met factuur. De tarieven voor 
speelpleinwerking blijven grotendeels onveranderd. Enkel 
het tarief voor kinderen met een UiTPAS aan kansentarief 
werd verlaagd van 3 euro naar 1,50 euro per dag.

Nieuw in 2018!
Tijdens het middageten krijgen de kinderen enkel water. 
Om 16 uur is er keuze tussen water en frisdrank. Eigen 
drankjes worden niet toegestaan. Uiteraard is er de ganse 
dag door water te verkrijgen.

Ook het huishoudelijk reglement werd aan-
gepast: verbaal en fysiek geweld worden 
strenger aangepakt. Het reglement kan je 
raadplegen op www.lede.be.

VACATURE

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten zomervakantie 2018

AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers 
van kinderop-vangvoorzieningen zoals vermeld in het  
ministerieel besluit van 23 mei 2014.

Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeente-
bestuur Lede, dienst kin-deropvang, Markt 1, 9340 Lede 
en dit voor donderdag 31 mei 2018.

Voor de functiekaart en verdere inlichtingen kan je terecht 
bij de dienst kinderopvang.
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Ver weg of dichtbij op reis?  
Laat je liever vaccineren! 
Wanneer vaccineren?
Of je nu een exotische reis maakt, een citytrip in Europa 
boekt of een weekend naar de Ardennen gaat: vaccinaties 
zijn altijd belangrijk. De Europese Vaccinatieweek, van 
23 tot 29 april, focust dit jaar op de dicht(er)bijvakanties. 
Jongvolwassenen die de wereld intrekken, beschermen 
zich best met een prikje voor vertrek. Zo vermijd je dat je 
in het buitenland ziek wordt en breng je geen ziektes mee 
naar huis. Zo besmet je ook je omgeving niet wanneer je 
terug bent. Vaccineren doe je dus zowel voor jezelf als 
voor je omgeving en de maatschappij. 

Vaccinaties tegen mazelen, hepatitis A en  
tekenencefalitis 
Mazelen komt in Vlaanderen niet zo vaak meer voor, maar 
in Roemenië, Italië en Frankrijk duikt de ziekte nog fre-
quent op. Dat kan gevaarlijk zijn als je niet gevaccineerd 
bent. Want mazelen kan ernstige complicaties, zoals long-
ontsteking of een acute hersenontsteking, teweegbren-
gen. Check daarom voor vertrek of je twee vaccinaties 
gekregen hebt tegen mazelen, bof en rubella. Dan pas 
ben je optimaal beschermd. 

Trek je naar Turkije, Noord-Afrika of Oost-Europa, dan 
bescherm je je best tegen hepatitis A. Hepatitis A kan 
doorgegeven worden wanneer voedsel onhygiënisch 
bereid wordt. Denk er aan dat water om groenten en fruit 
te spoelen in die gebieden ook niet altijd zuiver is. Als je 
voor je reis al minstens één vaccinatie gekregen hebt, is 
de kans klein dat je tijdens de reis of bij thuiskomst hepa-
titis A krijgt. Twee prikjes beschermen je levenslang. 

Een lang weekend of een weekje erop uit om te gaan 
wandelen in de natuur of de bergen? Pas dan op voor 
teken. Teken kunnen niet alleen de ziekte van Lyme ver-
oorzaken (waar geen vaccin tegen bestaat), maar kunnen 
ook een virus verspreiden dat hersen- en hersenvliesont-
steking kan geven: tekenencefalitis of TBE. Je krijgt best 
twee prikjes voor je vertrekt. Dit volstaat om je te be-
schermen. De vaccinatie kun je dan vervolledigen na de 

reis met een derde vaccinatie. Na een tocht in de natuur 
controleer je ook best of er geen teken zich op je huid 
vastgebeten hebben. Is dat wel het geval, verwijder ze 
dan zo snel mogelijk met een speciaal pincetje. 

Eens je volledig gevaccineerd bent tegen mazelen en he-
patitis A, ben je voor het leven beschermd en hoef je die 
inentingen niet te herhalen. Voor blijvende bescherming 
tegen tekenencefalitis is later wel een herhalingsinenting 
nodig. 

Check je vaccinaties! 
Als je twijfelt of je alle nodige vaccinaties gekregen hebt, 
kun je dat eerst zelf online checken via de Patient Health-
Viewer. Via die toepassing van de mutualiteiten kan je je 
vaccinatiegegevens raadplegen, voor zover ze in Vaccin-
net werden geregistreerd. Vind je daar geen info, vraag 
het dan aan je huisarts en ga na of een inhaalvaccinatie 
aanbevolen is. 

Meer info vind je op www.vaccinatieweek.be.
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 15 MAART 2018  

OCMW
Kennisname van: 
• de budgetwijziging 2017/2 (beleidsnota en financiële 

nota). De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 
2.216.616 euro.

• het gewijzigd meerjarenplan 2014 – 2019 (strategische 
nota en financiële nota).

• het budget 2018 (beleidsnota en financiële nota). De 
gemeentelijke tussenkomst bedraagt 2.245.814 euro.

 
Akte grondafstand Billegemstraat 
Goedkeuring van de akte tot afstand van een strook 
grond met een totale oppervlakte van 84,81 m² langs de 
Billegemstraat (naast nr.71), opgelegd voor het verkrijgen 
van een verkavelingsvergunning.

Grondafstand
Vaststelling op te leggen grondafstand naar aanleiding van 
een verkavelingsaanvraag voor:
• Blikstraat 9;
• Impedorp 6-6A.
 

Aanvullend verkeersreglement: voorzien van 
parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van 
elektrische voertuigen 
Goedkeuring voor parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen (uitsluitend personenwagens) op 
volgende locaties:
• 2 parkeerplaatsen op de parking van GC De Volkskring 

(Kasteeldreef);
• 2 parkeerplaatsen op de parking van WZC Markizaat 

(Willem de Bettelaan);
• 2 parkeerplaatsen op de parking van OC Impe 

(Langehaag).
 
Aankoop 2 (elektrische) personenwagens administratie 
ter vervanging van 2 voertuigen
Goedkeuring principe, lastvoorwaarden en raming.  
De wagens worden aangekocht via het raamcontract van 
Eandis betreffende het aankopen van duurzame wagens.

Gouden huwelijksjubileum (50 jaar)
Paul Quipor en Paula De Pauw 
Oordegem, 20 juli 1967

JUBILEA
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Gebruik sportinfrastructuur 2018 - 2019 
Personen, verenigingen en instellingen die voor de periode augustus 2018 - juni 2019 gebruik willen maken van de 
sportinfrastructuur in gemeentelijk beheer, kunnen bij de sportdienst terecht voor een aanvraagformulier en informatie. 
Het aanvraagformulier kan je ook downloaden op www.lede.be. Je kan je aanvraag binnenbrengen tot en met 20 april 
2018.

Algemene vergadering sportraad 
De sportraad organiseert op maandag 23 april om  
19.30 uur een algemene vergadering in de vergaderzaal  
van De Bron. 

Agenda
• ontvangst
• woordje van de schepen
• statutair gedeelte
• infosessie verenigingswerk
• varia en rondvraag
• afsluitend woordje van de voorzitter
• receptie

Prijs voor cultuur en cultuurlaureaat
Op 25 maart werden twee culturele prijzen uitgereikt in GC De Volkskring. De prijs voor de Cultuurlaureaat, bedoeld 
voor iemand die een bijzondere artistieke prestatie heeft geleverd, ging naar muzikant en dirigent Joost De Smedt.  
Hij ontving een foto van het park van Mesen, genomen door André De Grauwe. De andere genomineerde was  
Etienne Lerno.  
De Cultuurprijs, bestemd voor een vereniging die cultureel actief is, werd uitgereikt aan Koninklijke Harmonie  
Sint-Cecilia. Zij kregen een cheque van 500 euro. De andere genomineerden waren Heemschut Lede, 11 november-
comité, Theater Rosie vzw, Indietronic, Lee Matinée, Fotoclub Iris en Sint-Gregoriuskoor.
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in Lede

Getuigen onderweg … 
Getuigenis van een slachtoffer van 
een verkeersongeval 

Op vrijdag 4 mei organiseert de preventiegroep 
Vooruit met de Geit in samenwerking met vzw 
Rondpunt een educatieve avond rond verkeers-
veiligheid.

Mario De Witte werd het slachtoffer van een (motor)
ongeval veroorzaakt door iemand die alle verkeers-
reglementen aan zijn laars lapte. Hij vertelt over het 
ongeval en de impact op zijn leven en dat van zijn 
vrienden en familie. Het is een aangrijpende getui-
genis over de potentiële gevolgen van onverant-
woord gedrag in het verkeer.

De getuigenis is voornamelijk gericht naar jongeren 
van 17 en 18 jaar die binnenkort zelf een rijbewijs 
hebben. We willen niet choqueren maar deze jon-
geren bewust maken van de gevaren in het verkeer.
Verkeersveiligheid is uiteraard niet enkel een zaak 
van jonge mensen alleen. Ook heel wat volwasse-
nen vertonen soms risicovol gedrag en/of werden 
al eens geconfronteerd met de gevolgen van een 
verkeersongeval. We nodigen dan ook iedereen uit 
om naar deze getuigenis te komen luisteren.

Deze avond gaat door in de kapel van het  
Stella-Matutinacollege en start om 19.30 uur. 

Roefel  
Zaterdag 23 juni is het Roefeldag  
aan Sportcomplex De Ommegang. 
Voor dit kinderfeest voorzien we veel 
waterpret, buitengewone spelletjes, 
springkastelen, een kokosboom om 
in te klimmen, een goochelaar, rodeo-stier,  
mini-jeeps, bumperballen en nog veel meer .... 
Activiteiten zijn leeftijdsgericht en we doen ons 
uiterste best om bij het samenstellen van groepjes 
vriendjes zoveel mogelijk samen te houden.

Om te kunnen deelnemen, moet je je inschrijven. 
Het inschrijvingsformulier vind je in de Kadetgazet 
of kan je downloaden op www.lede.be.
Inschrijven kan je:
• iedere donderdagavond van 3 mei tot en met  

7 juni van 16 tot 19 uur; 
• dinsdag 15 mei van 9.00 tot 11.45 uur;
• woensdag 30 mei van 13.30 tot 16 uur;
• online via het e-loket (overschrijving).
Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. 

Voor inwoners kost een namiddag roefelen 6 
euro, niet-inwoners betalen 9 euro. In ruil voor 10 
UiTPAS-punten krijg je 2,5 euro korting. Met een 
UiTPAS aan kansentarief kost de activiteit 1,5 euro. 
Je betaalt vooraf contant of via overschrijving. 

Je roefelpas haal je zaterdag 23 juni af in de 
sporthal tussen 12.10 en 12.40 uur. Om 13 uur stipt 
starten de activiteiten. We eindigen met een slot-
show om 17.15 uur.  

Hulp gevraagd!
We zoeken nog hulp om die dag een activiteit of 
een groepje kinderen te begeleiden. Zie jij dit wel 
zitten, neem dan contact op met de jeugddienst.
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Trek je speelkleren aan en kom op woensdag 18 april van 14 tot 17 uur naar de Buitenspeeldag! Je kan buiten 
spelen op het speelplein in de Bovenstraat (Papegem) en aan de sporthal. 
Tot dan!

Muziek- en Woorddag
In het kader van de Week van de amateurkunsten organiseert de academie een Muziek- en Woorddag op zaterdag 
5 mei. Wij willen op deze dag een brug slaan tussen de strijk- en symfonische orkesten uit de regio, maar ook tussen 
alle toneelverenigingen uit de buurt.

Muziek
De dag staat in het teken van samenspel (8-12 jaar: alle 
instrumenten, 12+: strijkinstrumenten). De leerkrachten 
van de academie, Greet Verhulst van het strijkorkest 
Violet en Bruno De Schaepdrijver van het Oost-Vlaams 
Kamerorkest bieden iedereen op zijn of haar niveau een 
leerrijke dag aan. Om 15 uur kan je in GC De Volkskring 
genieten van een toonmoment met het resultaat.

 
Woord
Hier ligt het accent op expressief acteren en schrijven. 
Voor beide workshops slaan we de handen in elkaar 
met Open Doek. Sarah Van Overwaelle en Peter Michel 
verleenden alvast hun medewerking. Deze dag wordt 
afgesloten met een praatcafé in De Bron vanaf 18 uur.

Voor alle info en inschrijvingen kan je terecht op 
www.gamw.lede.be.
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Een man die Ove heet
Filmavond CinéFolie Humoristique

De norse man Ove heerst over het woonerf waar 
hij ooit met zijn vrouw woonde, alsof het van hem 
is. Totdat er nieuwe bewoners komen die kans 
zien om door zijn pantser te breken.

Train je lachspieren voor de themafilmavond op 
donderdag 3 mei in GC De Volkskring. 
We kleden de zaal aan in het thema en verloten 
een prijs onder de aanwezigen. Om 19.45 uur 
start de inleiding en om 20 uur begint de film. 
Kaarten kan je kopen in de bib aan 4 euro of voor 
10 UiTPAS-punten. Aan de kassa betaal je 6 euro.

Leeskring Leorim

Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New 
York: de charmante acteur Willem, de excentrieke 
kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcom 
en Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken, slim 
en raadselachtig. Zijn vrienden weten beter dan 
vragen te stellen over zijn verleden en proberen 
zijn pijn te verlichten. Maar naarmate de decennia 
verstrijken, dringt de vraag zich op of Jude wel 
verlost kan worden van de demonen uit zijn 
verleden.

Op donderdag 24 mei bespreekt leeskring 
Leorim de roman Een klein leven van Hanya 
Yanagihara. We komen samen om 20 uur in de 
bib. Toegangsprijs is 2 euro of 1,50 euro aan 
kansentarief. Je kan aan de balie het leeskringboek 
ontlenen, maar je hoeft het boek niet te lezen om 
te komen luisteren.

De leesgroep is een samenwerking van BibArt, 
Davidsfonds Lede en Oordegem en vzw Leesweb.
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Ontdek je talent!
Pop-up kindertalentenfluisteraar

Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat 
niet over het uitblinken in iets, maar over elke activiteit die 
vanzelf gaat en voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd 
vliegt en dat je je batterijen oplaadt.
Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent.  
De kindertalentenfluistaar kan hierbij helpen!

Wil je je talenten graag ontdekken in een talenteninterview? 
Kom dan langs op zaterdag 28 april in de bibliotheek. 
Tussen 9 en 12 uur kan je een vrolijk gesprek voeren met 
de kindertalentenfluisteraar. Je gaat naar huis met je eigen 
talentkaart.
Om zeker te zijn van een gesprekje, stuur je voor 25 april een 
mail naar adepuydt@hotmail.com.

Fairtradefietstocht
Voor de vierde keer organiseren we in onze 
gemeente de Fairtradefietstocht. Onder het 
motto Taste the Fairtrade hopen we zoveel 
mogelijk mensen mee op de fiets te krijgen 
en zo de lokale handelaars en boeren uit 
het Zuiden te steunen. We bezoeken lokale 
handelaars en laten zien hoe belangrijk 
eerlijke handel is. Je maakt ook kennis met 
het korteketensysteem door een bezoek 
aan de Volkstuintjes en de Kortenboshoeve. 
Zo willen we iedereen stimuleren om meer 
fairtradeproducten te gebruiken.

De fietstocht gaat door op zondag 6 mei en 
omvat 20 kilometer. We starten om 14 uur 
aan Huize Moens. Na de fietstocht kunnen de 
deelnemers genieten van een fairtradehapje 
en -drankje, vergezeld van sfeermuziek door 
de band Bucklefish. Je kan ook meedoen aan 
een quiz en een leuke prijs winnen. 

Deelnemen kost 2 euro per persoon.  
In deze prijs is het bezoek aan de 
Volkstuintjes, de Kortenboshoeve en een 
gratis consumptie inbegrepen. Inschrijven kan 
via cultuur@lede.be met vermelding van je 
naam en het aantal deelnemende personen. 
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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! 
Aangezien er in 2018 lokale verkiezingen worden 
gehouden is het thema op het eerste zicht een logisch 
vertrekpunt. Maar daarnaast wil Erfgoeddag ook 
oproepen om te kiezen voor cultureel erfgoed. Hoe 
bepalen erfgoedinstellingen wat wordt bijgehouden? 
Welke beslissingen brengt het digitale tijdperk?  
Hoe kunnen we ervoor kiezen om het lokale erfgoed  
in de kijker te zetten? 
Op de website erfgoedceldenderland.be vind je 
het programma voor onze streek. Eind maart brengt 
Erfgoedcel Denderland ook een brochure uit met alle 
(gratis) Erfgoeddagactiviteiten in Denderland. 

(Mar)Kiezen in Lede 
De geconsolideerde ruïne van het Markizaat, waar de 
laatste Markies heeft gewoond, wordt op Erfgoeddag 
voor de eerste keer opengesteld voor bezoekers. Loop 
net als de markies naar het park langs de grote trap, 
aanschouw de authentieke vloertegels en wandel door 
de oude salons en kelders. 

Op Erfgoeddag wordt ook het boek Het Kasteel 
van Lede gepresenteerd door de Heemkundige 
Kring Heemschut Lede. Deze publicatie legt de link 
tussen het visueel waarneembare van de ruïne en het 
achterliggende verhaal van de toenmalige tijdsgeest. 
Een verhaal, van de middeleeuwen tot nu, dat Lede 
heeft gevormd. 

Postzegelkring Leda stelt er ook een speciale editie 
voor van postzegels met afbeeldingen van het Markizaat 
door de jaren heen. 

In de namiddag komt Archeo Loco, het poppenspel 
van archeoloog Dré, langs voor de kinderen. Zijn 
interactieve voorstelling wordt opgevoerd om 14 uur, 
14.45 uur en 15.30 uur. 

De culturele raad en heemkundige kring zorgen elk 
uur, van 10 uur tot en met 17 uur, voor een rondleiding 
doorheen het Markizaat. Je kan ook op eigen houtje het 
Markizaat verkennen en iets drinken op het domein. 

Lede Creatief
In het kader van de Week van de amateurkunsten kan 
je ook dit jaar Lede Creatief bezoeken. De 23ste editie 
gaat door in De Bron op zaterdag 28 en zondag 29 
april. Op zaterdag is de beurs open van 14 tot 18 uur, 
op zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. De 
inkom is gratis.

Er zijn meer dan 30 exposanten: juwelen, kalligrafie, 
schilderen, beeldhouwen, keramiek, borduren … 
Op 26 april nemen honderden leerlingen van het 
derde leerjaar deel aan de Dag van de 
Cultuurinitiatie waar zij kunnen proeven 
van verschillende kunsten. Op Lede 
Creatief worden ook deze kunstwerken 
tentoongesteld in de balkonzaal.
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Plus Minus 
50+

Van 1 mei tot en met 30 september biedt de 
sportdienst volgend zomerprogramma aan:
• maandag: wandelen (vertrek sporthal om 13.30 uur).
• dinsdag: kubb (sporthal, van 14 tot 16 uur) en/of 

badminton (sporthal, van 15 tot 16 uur. In juli is de 
sporthal gesloten.).

• woensdag: zwemmen (Wetteren, van 12 tot 13 uur).  
In juli en augustus gaat het zwemmen door in Aalst.

• donderdag: conditiegym (sporthal, van 15.30 tot 
16.30 uur). In juli en augustus is er geen conditiegym 
en gaan we fietsen.

• vrijdag: fietsen (vertrek sporthal om 13.30 uur).
Voor informatie over de tarieven en de terugbetaling 
van je mutualiteit kan je terecht bij de sportdienst.

Sportelen@C 
50+

Op donderdag 7 juni organiseert onze sportdienst 
i.s.m. de collega’s van de ILV Regiosportdienst 
Zuid-Oost Vlaanderen een sportieve uitstap voor 
vijftigplussers naar Cadzand. 
We gaan met de bus en vertrekken om 8 uur stipt 
aan de sporthal. Tijdens de voormiddag bieden we 
verschillende sportactiviteiten via een doorschuifsysteem 

aan op het strand. Je mag je eigen lunchpakket 
meebrengen, maar kan ook ter plaatse lunchen.  
Na de middag volgt er een wandeling van ongeveer  
5 kilometer. We sluiten af met een bezoek aan Sluis.  
Rond 19 uur zijn we terug in Lede.
De prijs bedraagt 15 euro en inschrijven kan voor 
woensdag 16 mei bij de sportdienst.

Wandelnamiddag 
Ronkenburgpad
Doe op zondag 27 mei mee aan de inter-
actieve wandeling onder begeleiding van 
vzw De Streekspiegel en de cultuurdienst. 
We starten om 14 uur aan het Poorten-
driespleintje. Je kan kiezen voor de verkorte 
versie van 5 km of de route van 8,3 km. 

Meer info in de volgende Lede informeert 
en op www.lede.be. 
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Lede Agenda

Bezoek Fauconniersmolen
Grote Steenweg, Oordegem
Op aanvraag maaldemonstraties met een 
molenaar.
Provincie Oost-Vlaanderen
Info: 09 342 42 40, 
mola@oost-vlaanderen.be, 
www.oost-vlaanderen.be/molamolens

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. 

Tentoonstelling Aprilvissen   
en paashazen: postkaarten uit de 
oude doos
nog tot 30 april 
Bibliotheek  

China en 5000 jaar authentieke 
Chinese cultuur
maandag 16 april van 19.30 tot 22 uur
De Bron
Hoe groeide China uit van een 
eeuwenoud keizerrijk tot een moderne 
grootmacht? Spreker: Nico Bijnens.
Markant Lede
Info: marie.samson@telenet.be

Bloed geven
dinsdag 17 april van 18.30 tot 21 uur
OC Oordegem, Dorp 29
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be. 
Ook verenigingen en scholen mogen zich 
als groep inschrijven. 
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Openklasmoment in de peuterklas
woensdag 18 april en 2 mei, telkens van 
9 tot 11 uur
GO! De Kleine Prins, Meirveld 13,  
Br. De Saedeleerstraat 82
Info: 053 80 18 48

Zwemmen en relaxen 
woensdag 18 april, 2 mei, 30 mei, 
telkens van 20.30 tot 22.30 uur
De Waterhoeve, Serskampstraat 32
Geniet van de Finse sauna, verwarmd 
binnenbad en de vernieuwde jacuzzi.
KVLV Wichelen
KVLV-leden: 55 euro, niet-leden: 65 euro.
Info: 053 80 39 02, wclaus@telenet.be

Buitenspeeldag   
woensdag 18 april van 14 tot 17 uur
Jeugddienst  

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

Workshops en vormingssessies  
in aquarel
donderdag 19 april van 19 tot 22 uur
De Bron
Kunstgroep Experimentele Art Lede
8 euro
Info: spresiaux@hotmail.com

Wijndegustatie: Bourgondië
donderdag 19 april van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Ook 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 aan 
kansentarief: 1,5 euro). 

Campagnedag pesticiden  
zaterdag 21 april
Zie pagina 5.

Erfgoeddag  
zondag 22 april 
Zie pagina 15.

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

Algemene vergadering sportraad
maandag 23 april
Zie pagina 10.

Starten met Dhammakayameditatie
dinsdag 24 april - 26 juni, telkens van 
19.30 tot 21.30 uur
Wat Phra Dhammakaya Benelux, 
Ronkenburgstraat 25
10 opeenvolgende lessen. Dhammakaya-
meditatie wordt gekenmerkt door 
eenvoud, diepe ontspanning en stilte van 
geest in het centrum van ons lichaam. 
Begeleid door monnik Ruben. Tussenin is 
er een kwartier pauze (incl. thee en koffie). 
Inschrijving ter plaatse.
7 euro per les, studenten: 5 euro.
Info: 0486 36 27 43, be@
dhammakayabenelux.org,  
www.dhammakayabenelux.org

Kookworkshop voor kinderen: 
Streetfood
woensdag 25 april van 14 tot 16
Veerleheem, Smetlededorp 20 
Door Christine Willems.
Info: 09 369 84 39, 0495 69 09 91,  
kvlv.smetlede@outlook.be

Knutselatelier 
woensdag 25 april, 2 mei, 9 mei,  
16 mei, 23 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni
Jeugddienst  

Workshop: snoeptaart maken
woensdag 25 april van 14 tot 16.30 uur
OC Oordegem, Dorp 29
Inschrijven verplicht via mail.
Leden: 10 euro; niet-leden: 12,5 euro.
Info: k.schollaert@telenet.be

Piloxing
donderdag 26 april van 20 tot 21.30 uur
Bloso, Grote Steenweg 304
Best Pittig Lede
Lede: 8 euro; niet-leden: 10 euro.

Workshop: cocktails maken  
(ladies only)
vrijdag 27 april om 19.30 uur
Parochiaal Centrum Sint-Denijs,  
Impedorp 57
Vergezeld van lekkere hapjes en leuke 
muziek tijdens een sfeervolle avond! 
Schrijf je in t.e.m. 20 april.  
Overschrijven op Gezinsbond Impe-
Papegem BE18 7805 7291 6365 met 
vermelding van je naam + aantal 
personen. 
Gezinsbond Impe
Leden: 25 euro, niet-leden: 30 euro.
Info: 053 80 19 21,  
chris.vandermeersch@telenet.be
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Lede Agenda

Met vuur spelen  
vrijdag 27 en zaterdag 28 april van  
20 tot 22 uur, zondag 29 april van  
19 tot 21 uur
GC De Volkskring
Een brutaal en grappig steekspel waarbij 
de honger naar passie als inzet dient.  
Wie verbrandt uiteindelijk de vingers?  
Een tekst van August Strindberg in een 
knappe vertaling van Judith Herzberg.
Theater Rosie VZW
10 euro, studenten en 60+: 9 euro (UiTPAS 
aan kansentarief: 1,5 euro).
Info: www.theaterrosie.be 

Rommelmarkt Impedorp en 
Wijmenstraat  
zaterdag 28 april 
Info: Frankydeschrijver@skynet.be,  
053 80 46 16 

Pop-up kindertalenten-  
fluisteraar
zaterdag 28 april 
Zie pagina 14.

Lede Creatief  
zaterdag 28 en zondag 29 april 
O.a. met koor Amici Cantores.  
Zie ook pagina 15.
Culturele raad Lede - cultuurdienst 

Meiavond-zingen 
maandag 30 april van 18.30 tot 23.30 uur
Markt
Serenade bij vrienden en sympathisanten 
van het koor. 
Amici Cantores
Info: amicicantores@hotmail.com

Rommelmarkt:  
Het rommelt in Lede - 2e editie
dinsdag 1 mei van 10 tot 17 uur
Sportcomplex De Ommegang
Gratis toegang voor bezoekers. 
Standhouders: 5 euro/2,5 meter. 
Inschrijven als standhouder via  
info@hetrommeltinlede.be. 
Info: www.hetrommeltinlede.be

Theatervoorstelling: Nacht, moeder
woensdag 2 mei van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Een moeder zal er alles aan moeten doen 
om haar dochter ervan te overtuigen 
zichzelf niet van het leven te beroven. 
Een aangrijpende confrontatie. Schrijfster 
Marsha Norman behandelt het onderwerp 
suïcide met humor, spanning en drama. 
De toegang is gratis maar inschrijven 
is verplicht via benedicte.de.waele@
fracarita.org. 
Psychiatrisch Centrum Ariadne i.s.m. Paljas 
Produkties vzw

Babymassage met ontmoeting
donderdag 3 mei van 18.30 tot 20.30 uur
Consultatiebureau Kind & Preventie, 
Kerkevijverstraat 19
Inschrijven op naam van de baby. (Groot-)
ouder of onthaalouder en baby tussen  
6 weken en 6 maanden. 
CM Midden-Vlaanderen - 
Gezondheidspromotie
Info: 09 267 57 35, 
gezondheidsbevordering.mvl@cm.be, 
www.cm.be

CinéFolie Humoristique:   
Een man die Ove heet
donderdag 3 mei van 19 tot 22 uur
Zie pagina 13.

Getuigen onderweg, een   
getuigenis oververkeersslachtoffers
vrijdag 4 mei van 19.30 tot 20.45 uur
Zie pagina 11.

Muziek- en Woorddag 
zaterdag 5 mei
Zie pagina 12.

Ontmoetingsmoment
zaterdag 5 mei van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Was het nu 70, 80, 90 of later
zaterdag 5 mei 
GC De Volkskring
Muziekavond met enkele gastvedetten.
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Lede Vzw
10 euro
Info: freddy.chanterie@telenet.be

Fairtradefietstocht   
zondag 6 mei 
Zie pagina 14.

Wandeling: Grote oversteek in de 
Hoge Venen met Landschap vzw
zondag 6 mei 
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
20 km o.l.v. een erkende natuurgids.
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Lenteontbijt
zondag 6 mei 
Werkgroep Heiplas
Volwassenen: 8 euro; kinderen: 4 euro.
Info: ellen_de_vlieger@hotmail.com

Dauwwandeling met ontbijt
zondag 6 mei 
Wandeling door de Geelstervallei.  
Het ontbijt vindt plaats in het OC Impe, 
Essestraat 4. Ook mensen die niet mee 
wandelen, zijn welkom! Vertrek: 6.30 uur 
aan de kerk van Impe. Einde wandeling en 
start ontbijt: 9 uur. 
Natuurpunt Lede
Ontbijtbuffet: 8 euro, <12 jaar: 5 euro. 
Uiterlijk 1 mei overschrijven op  
BE69 6528 5095 8652.
Info: 0479 30 24 77,  
saerens_yvette@hotmail.com,  
www.natuurpunt.be

Opening Kenta Padel
donderdag 10 mei, van 10 tot 17 uur
Paddestraat 40 
Opening 2 padelcourts, gratis initiatie, 
demowedstrijden, kinderanimatie, food, 
drinks, music …
Gratis.
Info: 0485 72 37 82, info@tskenta.be,  
www.tskenta.be

Workshop: juweel in zilverklei
zaterdag 12 mei van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
75 euro
Info: 0486 14 24 93,  
info@juwelenkaatvanhove.be,  
www.juwelenkaatvanhove.be
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Infosessie: Kritisch en gezond 
maandag 14 mei van 19 tot 22 uur
De Bron
Hoe moet je omgaan met online 
gezondheidsinformatie? Door Liesbeth 
Mattart, Zorg-Saam, CM.
Markant Lede
Info: Marie.samson@telenet.be

Workshops en vormingssessies in 
aquarel
donderdag 17 mei, 24 mei, 14 juni, 21 
juni, 28 juni, telkens van 19 tot 22 uur
De Bron
Kunstgroep Experimentele Art Lede
8 euro
Info: spresiaux@hotmail.com

Ladies Night
donderdag 17 mei van 19.30 tot 22 uur
Ledebaan 51, Wichelen 
Info: hildeke.degendt@skynet.be

Pittig op de dansvloer: #Salsa
vrijdag 18 mei van 20 tot 22 uur
De Bron
Leden: 8 euro, niet-leden: 13 euro.
Info: www.bestpittiglede.be

Workshop: juweel in zilverklei
zaterdag 19 mei van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
75 euro
Info: 0486 14 24 93,  
info@juwelenkaatvanhove.be,  
www.juwelenkaatvanhove.be

Infoavond: Fiets ze veilig!
woensdag 23 mei van 20 tot 22 uur
De Bron
Uitwisseling tussen ouders over kinderen 
op de fiets in het verkeer. Op 26 mei is er 
ook een praktijkgedeelte.
Gezinsbond Lede
Info: 0477 52 91 34,  
gezinsbondlede@gmail.com

Lee Soirée: speciale avondeditie 
van Lee Matinée
donderdag 24 mei van 19.30 tot 23 uur
GC De Volkskring
De Leedse Persclub wandelt doorheen de 
geschiedenis van 40 jaar Amici Cantores. 
Rudi De Koker leest uit zijn nieuwste 
bundel Van het naakte nu. Het koor 
luistert de voorstelling op. De dichtbundel 
is te koop en de opbrengst is t.v.v.  
St.-Vincentiusgenootschap.
Amici Cantores
5 euro
Info: 053 80 08 37, 0475 98 10 04,  
rudi.dekoker@skynet.be

Leeskring Leorim:   
Een klein leven - Hanya Yanagihara
donderdag 24 mei om 20 uur
Zie pagina 13.

TiniTiaTief quizt: De 8 van Lee - 
Etappe 2
vrijdag 25 mei om 20 uur
De Bron
Algemene quiz met hoge 
amusementswaarde! Je kan online 
inschrijven via het inschrijvingsformulier.  
1 ploeg mag uit max. 4 personen bestaan. 
vzw TiniTiaTief
20 euro
Info: www.tinitiatief.be

Workshop: Fiets(je) vaardig
zaterdag 26 mei van 14 tot 16.30 uur
Sportcomplex De Ommegang
Hoe fietsvaardig is je kind? Jonge 
ouders krijgen tips om hun kind beter 
te begeleiden in de overstap naar 
(zelfstandig) fietsen op straat. 
Gezinsbond Lede
Info: 0477 52 91 34,  
gezinsbondlede@gmail.com

IFAM Outdoor
zaterdag 26 mei 
Bloso, Grote Steenweg 304
Topsportatletiekmeeting met tal van 
binnen- en buitenlandse topatleten.
Maspoe Events
Info: 0479 02 02 33, leden@ifam.be, 
leden@maspoe.be, www.ifam.be,  
www.maspoe.be

Bezoek aan de brandweerkazerne
zaterdag 26 mei van 14 tot 15.30 uur
Vijverstraat 2A
Voor kinderen vanaf 4 jaar (2de kleuterklas) 
tot 8 jaar (2de leerjaar). Voor de 
allerkleinsten vragen wij een begeleider 
mee te brengen. De kinderen worden met 
eigen vervoer naar de kazerne gebracht. 
Rubberen laarsjes aandoen en kleine 
handdoek meebrengen. Tijdig inschrijven 
via Gezinsbonderpe@gmail.com. 
Overschrijven op BE82 0015 0632 9568. 
Gezinsbond Erpe
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro.
Info: gezinsbonderpe@gmail.com,  
www.gezinsbond-erpe.be

Street food festival
zaterdag 26 en zondag 27 mei
Impedorp
Gratis.
Met kinderanimatie, optredens
Info: Frankydeschrijver@skynet.be, 
049 68 756 24

Contakids Aalst/Lede
zaterdag 26 mei, 2 juni, 16 juni, 23 juni, 
telkens van 11 tot 11.45 uur
Danszolder, Suikerstraat 103
Speel- en beweegmomenten voor 1 
(groot-)ouder, plusouder of andere 
begeleider en 1 kind van 2,5 tot 5 jaar. 
Als je graag wil deelnemen in een andere 
ouder(s)-kind(eren) samenstelling, neem 
dan contact op. Dit is een samenwerking 
tussen Dans en Grietje (Griet van 
Schuylenbergh) en Caroline D’Haese, 
ervaren dansdocenten en gediplomeerde 
contakidsteachers.
48 euro
Info: contakids.aalst.lede@gmail.com,  
goo.gl/forms/6EPZUetapCqd5W603

Contakids Aalst/Lede
zondag 27 mei, 3 juni, 17 juni, 24 juni, 
telkens van 11 tot 11.45 uur
Danszolder, Suikerstraat 103
Speel- en beweegmomenten voor 1 
(groot-)ouder, plusouder of andere 
begeleider en 1 kind van 2,5 tot 5 jaar. 
Als je graag wil deelnemen in een andere 
ouder(s)-kind(eren) samenstelling, neem 
dan contact op. Dit is een samenwerking 
tussen Dans en Grietje (Griet van 
Schuylenbergh) en Caroline D’Haese, 
ervaren dansdocenten en gediplomeerde 
contakidsteachers.
48 euro
Info: contakids.aalst.lede@gmail.com,  
goo.gl/forms/6EPZUetapCqd5W603

Wandelnamiddag   
Ronkenburgpad
zondag 27 mei
Zie pagina 16.

Bezoek geitenboerderij  
De Klaverlochting 
zondag 27 mei van 14 tot 17 uur
Vertrek: 14 uur - Parochiaal Centrum 
Impe en dan te voet naar de boerderij 
(Hofsmeer 23) voor een rondleiding en 
proeverij. Voorzie laarzen en kledij die vuil 
mag worden. Schrijf je in voor 20 mei via 
moerenhout161079@hotmail.com of  
0476 60 07 12.
Gezinsbond Impe
5 euro
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Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS 
Markt 1 
9340 Lede
Openingsuren: 
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur  

13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur 

16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur

Burgerzaken (bevolking en 
burgerlijke stand) 
053 60 68 10 
burgerzaken@lede.be

Cultuur  
053 60 68 60 
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80 
financien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

Technische dienst
053 60 68 30  
technische.dienst@lede.be

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

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

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 

Buitenschoolse kinderopvang 
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7  
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29 
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13 
053 82 85 00

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A 
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18 
9340 Lede

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

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
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