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Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Nieuwe voorwaarden
Het bestek ligt ter inzage:
• bij de sportdienst, sporthal De Ommegang;
• bij de technische dienst.
Je kan het bestek gratis afhalen tijdens de openingsuren.
Je moet je kandidatuurstelling indienen via het inschrijvings
formulier en bij een ter post aangetekende brief of overhan
digen bij het begin van de openbare zitting (voorafgaand aan
het openen van de inschrijvingen).
De opening van de inschrijvingen gaat door in de raadzaal
van het gemeentehuis op dinsdag 12 juni om 14 uur.
Voor meer info kan je terecht bij de sportfunctionaris op
053 60 68 64 of via sport@lede.be.

Overlijdens maart 2018

Voor de laatste info over de
wegenwerken, surf naar
www.lede.be/wegenwerken.
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Laurent Persyn (°18.07.57)
Bertha De Coensel (°19.09.20)
Raphaëlla Gillis (°10.07.34)
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Henri Mertens (°13.03.36)
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Samen landschap, natuur en
erfgoed versterken
Lede is sinds 1 maart aangesloten bij Regionaal Land
schap ScheldeDurme (RLSD). Maar wat doet zo’n Regi
onaal Landschap en vooral: wat kan het voor jou doen?
In 21 gemeenten en steden onderneemt RLSD actie
om landschap, natuur en erfgoed te beschermen en te
verrijken. Dat doet ze met concrete projecten, waarbij
ze zoveel mogelijk mensen betrekt: van particulieren tot
besturen, van verenigingen tot scholen. Maar ook buiten
deze projecten kan je bij RLSD voor heel wat terecht. Dit
is een greep uit het aanbod:
Advies
Met vragen als ‘Welk soort heg kies ik het best op mijn
perceel?’, ‘Is mijn grond geschikt voor een poel of hoog
stamboomgaard?’ of ‘Hoe wordt een hooiland beheerd?’
kan je terecht bij het Landschapsloket van RLSD. Deze
dienst geeft gratis advies over de aanleg, het onderhoud
of herstel van kleine landschapselementen zoals poelen,
hoogstamboomgaarden en knotbomen. Als je dat wil,
komt RLSD bij jou polshoogte nemen en wordt een voor
stel op maat uitgewerkt. De vereniging kan de werken
praktisch en mogelijk ook financieel ondersteunen.
Wandel en ﬁetsbrochures
De brochures van RLSD nodigen je uit om op ontdekking
te gaan in de regio en het landschap op een andere
manier te beleven, bijvoorbeeld langs vlasrootputten,
doorheen stiltegebied of via trage wegen. Je kan de
brochures gratis downloaden via www.rlsd.be. Ook de
online agenda zorgt voor inspiratie om op stap te gaan
in eigen streek.

Natuur en kinderen
Spelen in een natuurlijke omgeving stimuleert hun ont
wikkeling en vergroot de kans dat ze als volwassene res
pectvol met de natuur zullen omgaan. Daarom begeleidt
RLSD scholen en jeugdverenigingen bij de omvorming
van klassieke (vaak betonnen) speelzones naar avontuurlij
ke speel en leerlandschappen. Bovendien kunnen gidsen
en leerkrachten gratis educatief materiaal ontlenen bij de
uitleenpost. Naast veldwerkmateriaal zoals verrekijkers,
schepnetten en loeppotjes kan je er ook materiaalkoffers,
pakketten, spelletjes en tentoonstellingen uitlenen.
Wat deed RLSD in 2017?
• 13.323 planten met het label ‘Plant van hier’ verspreiden
• 201 adviezen geven over landschap, natuur, educatie
en trage wegen
• 10 speelnatuurprojecten inrichten
• 35 hectare faunaakkers inzaaien
• 21 poelen herstellen of aanleggen in 9 gemeenten
• 8 winterverblijfplaatsen voor vleermuizen inrichten
• 35 zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen inventariseren
• 8 gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van hun
tragewegenplan
• 1.800 knotbomen laten beheren door 810 houtzoekers
• …
Contact
Hemelstraat 133 A, 9200 Dendermonde
www.rlsd.be
info@rlsd.be
052 33 89 10
www.facebook.com/ScheldeDurme

Lede FairTradeGemeente
Al drie jaar dragen wij de titel FairTradeGemeente. Maar dat doen we
niet alleen. In Lede zijn er heel wat partners die Fair Trade een warm
hart toe dragen: Carrefour Market, AD Delhaize, Aldi nv., Colruyt lede,
Restaurant ’t Lavendelken, Gastenverblijf Mirabella, Petit Bear, House
of Portraits, Verbeke Vloerafwerkingen bvba, Advocatenkantoor
Jef Vermassen & partners, Het huis van de wijnmeester Oordegem,
Wijnen Evert Vermoesen, Kapsalon Jurgen De Mol, Nachtwinkel Lede,
’t Feestidee Lede, Stellamatutinacollege Lede, Vrije Kleuterschool Stella
Matutina, Vrije Basisschool ’t Wimpelke Impe, Vredeseilanden Lede,
Oxfam Wereldwinkel. Sinds kort heeft ook het Woonzorgcentrum
Markizaat zich geëngageerd om enkele Fairtradeproducten aan te
bieden in hun cafetaria. Bedankt!
Wie mee wil werken aan het Fairtradeverhaal kan contact opnemen
via cultuur@lede.be.
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leeft

Femma
Femma, de vroegere KAV, is een vrouwenvereniging met
60.000 leden in 800 groepen in Vlaanderen en Brussel.
Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers meer
dan 30.000 activiteiten. We zijn een eigentijdse en
eigenzinnige vrouwenorganisatie met een duidelijke visie
op mens en samenleving. We willen meepraten over wat
vrouwen vandaag denken, voelen en beleven.
Femma Lede telt ondertussen al 120 leden. Wij organise
ren creatieve, culinaire, sportieve, informatieve en cultu
rele activiteiten waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten,
gezelligheid centraal staat en vriendschappen ontstaan.
Naast de zorg voor het gezin en de huishoudelijke taken
zorgen wij dat je de tijd voor jezelf wat gezelliger kan
invullen, andere vrouwen leert kennen om gezellig te
kletsen … Samen genieten, praten en plezier beleven!
‘Ons amuseren onder vrouwen’, dat is het doel.
Doe de Femmatest!
Vink aan wat van toepassing is voor jou:
❏ Ik ga graag op stap met andere vrouwen.
❏ Ik ontdek graag nieuwe doehetzelftrends: koken,
naaien, juweeltjes maken …
❏ Ik hou van uitstapjes, een museumbezoek, reizen ...
maar liever niet alleen.
❏ Ik vind het belangrijk dat een organisatie opkomt voor
de rechten van vrouwen hier en elders in de wereld.
❏ Ik lees graag magazines met verhalen over echte
vrouwen, met wedstrijden en veel doehetzelftips.
❏ Ik hou van mijn gezin en/of job, maar daarnaast neem
ik graag tijd voor mezelf.
Vinkte je minstens drie van de zes stellingen aan?
Dan is Femma zeker iets voor jou! Word nu lid via
www.femma.be/femmapas!

Ladies Surpise Night
Het is de ideale manier om jezelf, samen met vriendinnen,
eens te verwennen. Laat je verrassen!
Wanneer: woensdag 16 mei, van 20 tot 22.30 uur
Waar: Ledebaan 51, Wichelen
Prijs: leden: 10 euro, nietleden: 12 euro, UiTPAS aan
kansentarief: 1,5 euro
Inschrijven: via Steven.mieke@telenet.be, rekeningnummer
Femma BE04 7805 5568 5731.
Meer info over Femma Lede vind je op onze
Facebookpagina Femma Lede.
Meer info over Femma vind je op www.femma.be.
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PWA wordt
Wijkwerken
AalstLede

Zomervakantie in
de kinderopvang
Tijdens de zomervakantie is de kinderopvang in
Wanzele open van vrijdagnamiddag 29 juni tot en
met vrijdag 31 augustus. We zijn gesloten op 11
juli en 15 augustus.
Inschrijven voor deze periode is verplicht en kan en
kel via kinderopvang@lede.be (met inschrijvingsfor
mulier als bijlage):
• op donderdag 24 mei vanaf 18.30 uur:
voor schoolgaande kinderen van het geboortejaar
2014 – 2015 (die niet naar de speelpleinwerking
mogen);
• op donderdag 7 juni vanaf 18.30 uur:
voor kinderen geboren voor 1 januari 2014
(die wel naar de speelpleinwerking mogen).
Voor kinderen die nog niet naar de kinderopvang
kwamen, kan je een inschrijvingsdossier afhalen
bij de dienst kinderopvang of downloaden via
www.lede.be. Het inschrijvingsdossier geef je af
bij de dienst kinderopvang voor je kind naar de
opvang komt.

De gemeente Lede en de stad Aalst hebben de
krachten gebundeld en een gezamenlijke project
vereniging opgericht die instaat voor de organisatie
van Wijkwerken. Sinds 1 januari 2018 vervangt
Wijkwerken het voormalige PWAsysteem.
Wijkwerken biedt de kans aan personen die niet
gemakkelijk aan werk geraken om dicht bij huis werk
ervaring op te doen en zo door te stromen naar een
ander traject, opleiding of vaste job.
Zowel particulieren als scholen, verenigingen en
lokale besturen kunnen beroep doen op wijkwerkers
om kleine opdrachten te laten uitvoeren zoals binnen
of buiten klussen, boodschappen doen, huisdieren
verzorgen, helpen in de cafetaria, kinderopvang bij
mensen thuis, logistieke taken …. Meer info vind je
op www.vdab.be/wijkwerken/gebruiker.
Lede: praktisch
Bemiddelaar: Ingrid Vervoenen

Verlies en diefstal van een
eID of KidsID

Contact:

Vanaf 1 juni 2018 zal een eID of KidsID in geval van
verlies, diefstal of vernietiging onmiddellijk geannu
leerd worden en zullen de elektronische functies van
het identiteitsdocument rechtstreeks ingetrokken
worden.
Dit wil zeggen dat je je verloren of gestolen
identiteitskaart niet meer zal kunnen opnieuw active
ren indien je ze binnen zeven dagen terugvindt.

Rammelstraat 1A
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.be
www.facebook.com/wijkwerkenaalstlede

Openingsuren:
dinsdag: 9 – 12 uur (van 14 tot 16 uur op afspraak)
donderdag: 9 – 12 uur (van 14 tot 16 uur op afspraak)
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Speelpleinwerking

Pleinspeelgoed

De speelpleinwerking gaat door van woensdag
4 juli tot en met dinsdag 28 augustus.
Op woensdag 11 juli en 15 augustus is het speelplein
gesloten.
Kinderen vanaf geboortejaar 2013 tot en met de leeftijd
van 13 jaar kunnen naar de speelpleinwerking komen.

Bij de boom met elfenbankjes in het parkje
achter Huize Moens staat een grote geel
groene koffer met pleinspeelgoed. Je kan
spelen met de spelletjes die je hierin vindt.
Na je spel berg je het speelgoed terug op in
de koffer, zo vinden andere kinderen het
makkelijk terug.

Je moet je kind(eren) inschrijven via het inlichtingen
formulier. Dit vind je via het eloket, op www.lede.be
of bij de jeugddienst.
Op het speelplein meldt ieder kind zich aan met een
badge. Deze badge kan je kopen bij de jeugddienst in
mei en juni:
• elke woensdag van 14 tot 16 uur;
• elke donderdag van 16 tot 19 uur.
Je hoeft niet op voorhand door te geven wanneer
je kind naar het plein komt.

Wie nog bruikbaar buitenspeelgoed heeft,
kan dit aan de jeugddienst bezorgen.
Wij kleven er stickers op zodat het
speelgoed herkenbaar is.

De betaling gebeurt achteraf met een factuur. De tarieven
blijven onveranderd ten opzichte van 2017.
We zetten in op gezondheid en bieden vanaf deze zomer
tijdens het middageten enkel water aan. Ook nieuw dit
jaar is dat er een strengere aanpak is voor verbaal en fysiek
geweld. Meer info hierover vind je op www.lede.be.

VACATURE

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten zomervakantie 2018
Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeente
AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers bestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1,
van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het minis 9340 Lede en dit voor donderdag 31 mei.
terieel besluit van 23 mei 2014.
Voor de functiekaart en meer informatie kan je terecht bij
de dienst kinderopvang.
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Een proper
Lede!
Tijdens de Grote lenteschoonmaak
op 24 en 25 maart haalden meer dan
180 enthousiaste inwoners in totaal
132 vuilzakken met zwerfvuil op.
Een record! Langs de verschillende
parcours werden ook 4 gevallen
van sluikstorten gesignaleerd.
Dit werd intussen door het
gemeentepersoneel opgeruimd.
Via www.mooimakers.be hebben zich
ook 14 inwoners aangemeld om een
stukje van hun buurt, een wandel
route of pleintje regelmatig op te
ruimen. Deze ‘mooimakers’ krijgen
van de milieudienst een mooimaker
pakket: een linnen tas, een afvalgrij
per, witte vuilzakken en een affiche.
De witte vuilzakken worden na een
seintje opgehaald door de techni
sche dienst. Wil je ook een stukje
Lede claimen? Aanmelden kan nog
steeds via mooimakers.be. Vink aan
dat de gemeente jou mag contac
teren zodat we jou ook een pakket
kunnen bezorgen.
Het gemeentebestuur wil alle vrijwil
ligers van de Grote lenteschoonmaak
en de ‘mooimakers’ hartelijk bedan
ken voor hun belangeloze inzet! Lede
is een pak schoner dankzij de vele
helpende handen!
Deze recordhoeveelheid opgehaald
zwerfvuil is natuurlijk ook een triest
hoogtepunt. De zwerfvuilploeg van
de technische dienst is dagelijks in
de weer om langs straten en bermen
blikjes, plastic, papiertjes … te rui
men. Het is een eindeloze en dure
strijd. Voor bijvoorbeeld landbouwers
loopt de prijs nog hoger op wanneer
rondslingerde blikjes, plastic … in het
voer van hun dieren terecht komt.
Er is maar één plaats voor afval: in
de vuilbak. Als iedereen zijn steen
tje bijdraagt, wordt ons Lede nog
properder!
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Bebloemings
wedstrijd

Zet je graag de
bloemetjes buiten?
Verzorgde en bebloemde vensterbanken, gevels
en voortuintjes frissen de straten volledig op. Ook
ecologisch beheerde voortuinen zijn een streling
voor het oog. Om Lede in de bloemetjes te zetten,
organiseert het gemeentebestuur voor de zevende
keer een bebloemingswedstrijd.

Meedoen aan deze wedstrijd is gratis en je maakt
kans op mooie prijzen. Bovendien worden de eige
naars van de mooiste en/of meest ecologische
tuinen op de prijsuitreiking in de bloemetjes gezet.
Dit zal doorgaan in het najaar in het gemeentehuis.
Alle deelnemers krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Wil je zelf meedoen of jouw buur, vriend, broer/zus
… nomineren? Inschrijven kan tot en met vrijdag
1 juni bij de dienst milieu en landbouw, via
milieu@lede.be of op 053 60 68 25. Geef bij de
inschrijving naam, adres, telefoonnummer en de ca
tegorie door. Je kan het wedstrijdreglement nalezen
op www.lede.be of bij de dienst milieu en landbouw.
Het gemeentebestuur wenst je veel tuinierplezier!

Recycleer mee!
Breng tussen 1 en 30 juni 2018 je gebruikte batterijen*
binnen in een Bebat inzamelpunt (supermarkt, school,
recyclagepark, …) en maak kans op stijlvolle picknicktafels
uit gerecycleerd materiaal voor onze gemeente!

V.U. : Bebat vzw - Peter Coonen
Walstraat 5 – 3300 Tienen

Je kan meedoen in twee categorieën: Bebloemde
vensterbanken, gevels of (voor)tuintjes of Ecologi
sche tuin. Voorwaarde is dat de gevels en tuinen
vanaf de straat zichtbaar zijn. Nieuw dit jaar is dat je
ook een andere tuin kan nomineren.
Twee juryleden komen tussen 15 juni en 31 augus
tus twee keer onaangekondigd langs en geven
punten aan de deelnemende gevels en tuinen.

www.bebat.be

* De totale score van de gemeente wordt berekend in functie van het aantal inwoners.
Zo heeft elke gemeente, ongeacht de grootte, evenveel kans om te winnen!

BEBPRD1179_action picknick_A4_NL.indd 1

22/03/18 16:05

Recycleer mee!

Inzamelwedstrijd Bebat
Tussen 1 en 30 juni organiseert Bebat een grote
inzamelactie in Oost-Vlaanderen. De gemeente die
tijdens deze periode het grootste gewicht gebruikte
batterijen* per inwoner inzamelt, wint stijlvolle pick
nicktafels uit gerecycleerd materiaal. Uiteraard gaat
ook Lede deze uitdaging aan! Help jij ons aan de
overwinning?
Je batterijtje bijdragen doe je zo:
• Ga thuis op zoek naar gebruikte batterijen
(schuiven, zolder, berging …).
• Breng ze tussen 1 en 30 juni binnen in een
Bebatinzamelpunt in Lede (supermarkt, recyclage
park, gemeentehuis …).
• Spoor je buren, vrienden en familie aan om
hetzelfde te doen.
Je kan de inzamelpunten vinden via www.bebat.be
of de Recycle!-app.

* Het totaal aantal kg wordt berekend in functie van
het aantal inwoners van de gemeente.
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 19 APRIL 2018
Samenwerkingsovereenkomst met Dendermonde
inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke
administratieve sancties
Goedkeuring.
Belasting op de afgifte van administratieve
documenten
Vervanging van het reglement. Er wordt een
superspoedprocedure voor een reispas ingesteld.
De prijs bedraagt 340 euro.

Aankoop containersysteem met bijhorende containers
voor de technische dienst
Goedkeuring lastvoorwaarden. De geraamde kostprijs
bedraagt 29.645 euro (inclusief btw). De opdracht
wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
OC Wanzele
Goedkeuring van de aanpassing van de raming
(2.110.460,02 euro  inclusief btw).

Akte grondafstand Billegemstraat
Goedkeuring akte tot afstand van een strook grond met
een oppervlakte van 84,81 m² langs de Billegemstraat
(naast nr.71), opgelegd voor het verkrijgen van een
verkavelingsvergunning.
Reglement voor gebruik gemeentelijk materieel
Aanvulling van het reglement met betrekking tot
mogelijkheid vaan het ontlenen van materieel aan
buurtwerkingen.
Verkaveling Blikstraat 9: op te leggen grondafstand
Vaststelling.
Huur en onderhoud werkkledij
Goedkeuring lastvoorwaarden. De geraamde
kostprijs bedraagt 90.299 euro (inclusief btw) voor
een periode van 3 jaar. De opdracht wordt gegund
bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

Aankoop en opbouw sneeuwruimer voor een
vrachtwagen van de technische dienst
Goedkeuring lastvoorwaarden. De geraamde kostprijs
bedraagt 20.570 euro (inclusief btw). De opdracht
wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Aankoop nadaraanhangwagen met bijhorende nadars
voor de technische dienst
Goedkeuring lastvoorwaarden. De geraamde kostprijs
bedraagt 15.730 euro (inclusief btw). De opdracht
wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Aansluiten bij de statiegeldalliantie
Goedkeuring.
Uitbating van de cafetaria op het sportcomplex
De Ommegang
Vaststelling van de voorwaarden. Zie ook pagina 2.

JUBILEA

Gouden huwelijksjubileum (50 jaar)
Alfred Van de Velde & Anna De Smet
Lede, 29 maart 1968
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We hebben een klimaatplan!
Onze gemeente engageert zich om, samen met twaalf
buurgemeenten, de Provincie, SOLVA en Streekoverleg
ZuidOostVlaanderen, de uitstoot van broeikasgassen
drastisch terug te dringen. Afwachten is niet langer een
optie! Daarom werd er de afgelopen maanden een am
bitieus actieplan uitgewerkt voor een klimaatgezond
ZuidOostVlaanderen. Zo willen we de CO2uitstoot op
ons grondgebied met 40% verminderen tegen 2030.
Daarnaast willen we ook maatregelen om de negatieve
effecten van de klimaatverandering zo veel mogelijk te
verzachten.

Ook werden vijftien werkgroepen georganiseerd rond
volgende thema’s: gebouwen, mobiliteit, duurzame ener
gie, landbouw, industrie en adaptatie. Hierop mochten
wij ook externe partners en experts verwelkomen.
Het onderwerp werd bovendien op de agenda van
verschillende adviesraden gezet.
Tot slot ook werden dertien klimaattafels georganiseerd.
Alle bedrijven, organisaties, inwoners, middenveld, raden
e.a. werden hierop door hun stad of gemeente uitgeno
digd. In onze gemeente leverden veertig burgers extra
input voor ons lokaal plan.

Hoe kwam ons plan tot stand?
Aan de opmaak van het klimaatplan ging een partici
patieproces van tien maanden vooraf. In die periode
werden interne en externe stakeholders en experten
gevraagd om input te geven rond mogelijke opportuni
teiten.
Zo werden dertien klimaatteams, bestaande uit
verschillende stedelijke en gemeentelijke diensten en
beleidsmakers, opgericht.

En het resultaat?
Het werd een lijvig plan dat bestaat uit twee delen:
een beleidstekst en de maatregelentabel. Deze laatste
bestaat uit maatregelen gericht op de werking van de ge
meente (het verduurzamen van de criteria in bestekken),
maar ook maatregelen waar de burger een steentje kan
bijdragen (het verduurzamen van ons woonwerkverkeer).
Meer weten?
Kom dan zeker naar de milieuraad op woensdag
23 mei om 19.30 uur in De Bron.
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Projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking
Aanvraag
Jaarlijks geeft de gemeente een subsidie voor een
project in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De
ingediende projecten moeten leiden tot een verbetering
van de situatie van de armste bevolkingsgroepen in ont
wikkelingslanden buiten Europa (vermeld op de DAC-lijst
van de OESO). De voorkeur gaat uit naar projecten,
al dan niet gespreid over verschillende jaren, waar de
nadruk ligt op werkgelegenheid, zelfredzaamheid,
gezondheidszorg, landbouw, scholing en vorming van
bepaalde doelgroepen. Ook stages en georganiseerde
reizen voor vrijwilligerswerk in een DAC-ontwikkelings
land komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.
Het reglement en het aanvraagformulier vind je terug op
www.lede.be (diensten – cultuur – ontwikkelingssamen
werking).
Deze formulieren kan je ook afhalen bij de cultuurdienst
Je moet je aanvraag indienen voor vrijdag 29 juni.

Een wereld van verschil!
Het Leedse psychiatrisch centrum Ariadne zorgt via een
partnerschap met het Rwandese ziekenhuis centre psychi
atrique Caraes Butare voor professionele geestelijke ge
zondheidszorg over de grenzen heen. Vorig jaar ontving
dit partnerschap van de gemeente de projectsubsidie.
Caraes Butare is een van de enige twee psychiatrische
centra in Rwanda. Dit centrum van de Broeders van Liefde
biedt residentiële en ambulante psychiatrische hulp.
Mede dankzij de financiële steun van de gemeente Lede
kan Caraes starten met de opsplitsing van de overvolle
mannenafdeling.
In het verleden mocht het project al steun ontvangen
voor de opsplitsing van de vrouwenafdeling in een
crisisunit en een unit voor gestabiliseerde patiënten.
Rik De Coninck, werkzaam in het psychiatrisch zieken
huis Ariadne en aangesloten bij de Broeders van Liefde,
bezocht het Rwandese ziekenhuis in februari en zag een
wereld van verschil voor de patiënten!
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Op reis zonder zorgen

Vraag tijdig je reisdocumenten aan
Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële
reisdocumenten nodig. Maar wanneer heb je nu juist wat
nodig? Een overzicht:
De elektronische identiteitskaart
Wanneer je binnen de Europese Unie reist en 12 jaar
of ouder bent, volstaat de Belgische identiteitskaart.
Een elektronische identiteitskaart aanmaken duurt
ongeveer drie weken en kost 20 euro.
Hou er rekening mee dat voor verschillende landen je
identiteitskaart nog een bepaalde tijd geldig moet zijn.
Ook in sommige andere landen buiten de Europese Unie
volstaat een identiteitskaart. Informeer je dus goed over
de voorwaarden per land!
Identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar:
KidsID
Een kind jonger dan 12 jaar dat reist binnen Europa moet
in het bezit zijn van een KidsID. De kaart is drie jaar gel
dig en kost 10 euro. Om je KidsID tijdig te ontvangen,
moet je de kaart ook minstens drie weken voor je vertrek
bij de gemeente aanvragen. Niet alle landen aanvaarden
de KidsID. Informeer je ook hier goed over de
voorwaarden!
Reispas
Voor de meeste landen buiten de Europese Unie is een
geldige reispas of paspoort vereist, ook voor kinderen.
Deze pas is zeven jaar geldig voor meerderjarigen en vijf
jaar voor minderjarigen. Minderjarigen die een reispas
nodig hebben, hebben de machtiging van vader, moeder
of voogd nodig.

Voor het verkrijgen van een reispas moet je rekening
houden met een termijn van minstens vijf werkdagen.
Een reispas kost 90 euro voor meerderjarigen en 60 euro
voor minderjarigen.
Reismachtiging voor minderjarigen die zonder
hun ouders naar het buitenland reizen
Wanneer je kind meereist naar het buitenland met
iemand anders dan (een van) de ouders, dan is een
ouderlijke toestemming nodig. Zo zal je bijvoorbeeld een
dergelijke toestemming moeten geven wanneer je kind
meegaat met school of met de jeugdbeweging naar het
buitenland.
Je kan steeds navragen bij de ambassade of het consu
laat van het land van bestemming of er bijkomende
documenten nodig zijn.
Spoedprocedures
Je kan een identiteitskaart, KidsID of reispas ook aanvra
gen via een aantal spoedprocedures. Deze zijn uiteraard
een stuk duurder.
Meer info
Voor meer info kan je terecht bij de dienst burgerzaken of
op www.ibz.rrn.fgov.be.
Voor elk vertrek naar het buitenland informeer je je best
over de vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind je
in je reisbureau of op de website van Buitenlandse Zaken,
diplomatie.belgium.be.
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in Lede
De leerlingen van de
academie laten zien
wat ze kunnen!
Van 15 mei tot 15 juni kan je in de academie de
openbare examens bijwonen. Onze leerlingen
laten op het podium horen en zien wat ze geleerd
hebben.
Meer info over data, uur en plaats vind je op onze
website en via Facebook.

Verhaaltje voor het
slapengaan
Trek je beste pyjama aan voor het voorleesuurtje
in de bib! Op vrijdag 25 mei organiseren we
een knusse verhaaltjesavond voor kinderen van
5 tot 8 jaar. Terwijl de kinderen genieten van
een verhaal, kunnen ouders snuisteren in de bib.
Voorleesexperts staan klaar met een kop koffie en
toffe boekentips.
Afspraak om 19 uur in de bibliotheek! Je moet
je op voorhand inschrijven. Dat kan in de bib,
telefonisch of via de website.

Zomer van Vlieg
Deze zomer zoeft Vlieg weer door onze gemeente. Vanaf 1 juli zoekt hij op de tast zijn weg met als motto: voel jij
wat ik voel? Op het programma staan de Fietzzztocht van Vlieg, Knutzzzelen met Vlieg, Vlieg dwars door Lede en
een Zzzoektocht in de bib. Bzzzenieuwd? Je ontdekt het volledige programma vanaf juni op www.vlieg.lede.be of in
de volgende editie van Lede informeert!
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Camping Cultuur
Op zondag 10 juni strijkt onze cultuurkaravaan neer in
de Klinkaard in Oordegem. Zonneschijn kunnen we niet
garanderen maar Camping Cultuur wordt sowieso een
warm evenement! De bibliotheek, jeugd en cultuurdienst
verwelkomen jou, je familie en vrienden voor een leuk
dagje uit.

PROGRAMMA
9.30 uur: fanfare Vooruit met de Kuit
We starten de dag met een gekke fanfarestoet. Op
plekken waar iets te vieren valt, duikt Vooruit met de
Kuit op. Het is een enthousiast stelletje ongeregeld van
dolle majoretten en rare muzikanten. We verzamelen in
Residentie Het Prieelshof voor een kort optreden, vandaar
vertrekken we in een feestelijke stoet naar de weide in de
Klinkaard.
11 uur: Circus
Elk jaar programmeren we een spetterende circusshow.
We houden je nog even in spanning en verklappen de act
nog niet.
14 uur: Straattheater Sulky M1 – Compagny Mobil
Sulky M1 en zijn onhandige bestuurder zijn samen
op pad om de bloemetjes buiten te zetten. Met zijn
onvermoeibare enthousiasme probeert hij een vrouw
aan de haak te slaan. De man lijkt alles onder controle te
hebben, maar schijn bedriegt. Zijn autootje staat plots vol
rook. Dan begint zijn ononderbroken poging om goed
voor de dag te komen. Een kopje koffie, een diner voor
twee, aan alles is gedacht. Maar een man alleen heeft ook
zo zijn beperkingen. Hij lijkt telkens zijn eigen ondergang
tegemoet te gaan.

16 uur: toonmoment van de leerlingen van Het
Kwikstaartje
17 uur: Bluegrassband The Sons of Navarone
Laat je meevoeren op de countrytonen van deze
bluegrassband. Wanneer het viertal begint te spelen, zal je
je voeten niet kunnen stilhouden. Zelf omschrijven ze hun
muziek als traditioneel én hedendaags met een flinke dosis
eigenzinnige humor.
Doorlopend
Carpool
Carpool is een wel heel speciaal zwembad: een badkuip
in een oude Volkswagenkever. Wie oververhit raakt, kan
dus een duik nemen! Breng je badpak/zwembroek en een
handdoek mee.
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(H)eerlijke
portretten van
(h)eerlijke mensen
Na de tentoonstelling Lede, mooi tot in zijn details
in 2017 kreeg Roland Lemmens de vraag om ook
dit jaar detailfoto’s te maken van huizen, kapellen,
gevels … uit Leedse straten. Hij breidde dit thema
verder uit met privéreportages en specifieke
verhalen van de bewoners.

De bibwagen
Kinderen die graag naar verhaaltjes luisteren, kunnen
genieten van de vertel en voorleesmomenten in
ons lichtblauwe busje. Je vindt er ook een collectie
stripverhalen, romans en prentenboeken voor kinderen
en volwassenen om ter plaatse te lezen of te bekijken.

Acht koppels en drie tuinmannen verleenden hun
medewerking aan dit project. De diversiteit kon
niet groter zijn. Van beginnend jonge zelfstandige,
over gepassioneerd wijnmaker, bewoners
van een prachtig herenhuis, prijswinnaars en
gepensioneerde tuinmannen tot de bijna 90jarige
nog actieve boer …
Het werd the real life van (h)eerlijke mensen in hun
dagelijkse habitat!
Deze tentoonstelling kan je bekijken in Huize Moens
op zaterdag 2 en zondag 3 juni, telkens van 10 tot
18 uur. De inkom is gratis.

Expo fotoproject: Ledenaars en hun uniform
Elk jaar trekken we met een fotograaf door onze
gemeente om bijzondere portretten te maken van
18 Ledenaars. Naast prachtige opnames krijg je nog
een woordje uitleg over het leven, de dromen en
hobby’s van deze inwoners.

Dit is een organisatie van Davidsfonds Lede en de
culturele raad.

Workshops en activiteiten door Oordegemse
verenigingen
Kijk op campingcultuur.lede.be, posters en affiches
voor het definitieve programma.
Onder andere Gezinsbond Oordegem, Davidsfonds
Oordegem, Showkorps SintMartinus, VLOT,
SintGregoriuskoor, Sport en Nering, Concertband,
SintAdrianusgilde, De Goeie Sloebers, De Trienen en
het Rode Kruis verwennen jou met leuke eetstandjes,
workshops en activiteiten.

Inhuldiging
standbeeld

OMRUILVOORDEEL
Je kan voor 5 UiTPASpunten een Rode Duivels
gadget ontvangen als je je persoonlijk aanmeldt met je
UiTPAS. Dit omruilvoordeel is alleen verkrijgbaar tijdens
Camping Cultuur en zolang de voorraad strekt.
Alle info vind je op campingcultuur.lede.be.
Camping Cultuur wordt georganiseerd met de steun van
provincie OostVlaanderen.

Op vrijdag 22 juni om 19.30 uur wordt een nieuw
standbeeld gehuldigd op het Markizaatsdomein.
Het kunstwerk, een ontwerp van JeanLuc Bertel,
verwijst naar een ontmoeting tussen mensen, een
ontmoeting van het verleden en het heden. We
voorzien een kleine receptie en de leerlingen van de
academie zorgen voor een passende omkadering.
Iedereen is welkom
op de inhuldiging.
Je moet wel voor
15 juni inschrijven via
cultuur@lede.be.
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Roefeldag
De Roefeldag gaat door op zaterdag 23 juni van
13 tot 17.15 uur aan de sporthal. De terreinen worden
omgetoverd tot een echt paradijs met coole attracties
zoals bumperballen, rijden met minijeeps, brandjes
blussen, springkastelen, rodeostier, waterpret en nog
veel meer!
Zaterdag 23 juni haal je in de sporthal tussen 12.10 en
12.40 uur je Roefelpas af. De activiteiten starten om
13 uur. Om 17.15 uur eindigen we deze dag met een
slotshow. Ouders zijn welkom voor deze show!
Breng zeker mee: een rugzak met zwembroek/bikini,
zonnecrème, handdoek, reservekledij en een (regen)jas.

Inschrijven
Deelnemen kan enkel als je vooraf ingeschreven bent.
Het inschrijvingsformulier vind je in Kadetgazet of kan
je downloaden via www.lede.be. Je kan dit jaar ook
inschrijven via het eloket en het geld overschrijven.
We aanvaarden geen telefonische inschrijvingen.
Inschrijven bij de jeugddienst kan nog:
• elke donderdag tot en met 7 juni van 16 tot
19 uur;
• woensdag 30 mei van 13.30 tot 16 uur.
Prijs
Inwoner/ leerling in Lede
Nietinwoner
UiTPAS met kansentarief
10 UiTPASpunten

6 euro
9 euro
1,50 euro
2,50 euro korting

Wil jij helpen?
We zoeken nog hulp om die dag een activiteit of een
groepje kinderen te begeleiden. Wil je graag helpen,
neem dan contact op met de jeugddienst via roefel@
lede.be.

17

Wandel mee langs het Ronkenburgpad!

Wil je op een interactieve manier het Ronkenburg
pad leren kennen? Neem dan deel aan de gezins
wandeling op zondag 27 mei. We starten om 14 uur
aan het Poortendriespleintje. Je kan kiezen uit een
groepswandeling van 5 km of van 8,3 km en dit onder
deskundige begeleiding van vzw De Streekspiegel en
de cultuurdienst.

nen) of zoektochtformulier (kinderen).
Inschrijven kan door te mailen naar toerisme@lede.be.
Ben jij al benieuwd naar de wandeling? Los volgende
woordzoeker op! Ga op zoek naar straten, gebouwen …
die je bij de wandeling ook zal passeren.
De woorden kunnen van links naar rechts en van rechts
naar links geschreven zijn, zowel horizontaal, verticaal als
diagonaal.

Nodig familie, vrienden en kennissen uit om samen te
genieten van de mooie natuur, de rustige wandelpaden
en het historisch erfgoed van Lede.
Wie inschrijft voor 21 mei krijgt bij start een drankje,
een versnapering en een wedstrijdformulier (volwasse
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BARREVOETSEHOEK
BESILLESTRAAT
BLIKSTRAAT
BOSSTRAAT
BRAEKENHAAG
BRUINE PALEN
CULTUURDIENST
DE JAEGER
DHAMMAKAYA
GEESTHOEKREDE
GERY HELDERENBERG
HEERLIJKHEID
HERDERGEMSESTRAAT
HOF TEN BOSSCHE
HOVENIERSWONING
HUIZE RONKENBURG
KASTEEL VAN BLANCQUAERT
KASTEEL VAN WAERSEGGERS
KERCHOVELAAN
KOEKOEKSTRAAT
KROMMEELLEBOOGSTRAAT
KSA
LEDE ANDERS BEKEKEN
MOENS
MONNIKEN
NACHTEGAALLAAN
NATUUR
POORTENDRIES
SOSELHOF
STREEKSPIEGEL
TKANTIENTJE
VEILIGWONEN
VOGELENZANG
VOSSEDREEF
WANDELSCHOENEN
ZIJPSTRAAT
ZWALUWSTRAAT
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Opening ontmoetingscentrum
en speelplein Wanzele
Het ontmoetingscentrum en speelplein in Wanzele
openen op zaterdag 2 juni feestelijk de deuren.
Het gebouw onderging een grondige renovatie en is
klaar voor een nieuwe start. Iedereen is tussen 14 en
18 uur welkom om het nieuwe gebouw te verkennen en
deel te nemen aan activiteiten voor jong en oud.
Alle aanwezigen worden bovendien verwelkomd met
een feestelijke aperitief.

Familievoorstelling Momotaro
In het kleuterlokaal speelt Momotaro, een eeuwenoud
Japans verhaal over een kleine perzikjongen, over
groot geluk, over vrienden en vijanden en hoe je samen
sterk, moedig en wijs kan zijn. Het verhaal reisde langs
duizenden lippen, van oor tot oor en kwam vanuit het
verre oosten hierheen glippen …
De voorstelling duurt 20 minuten en wordt 3 keer
opgevoerd: om 14.30 uur, 15.15 uur en 16 uur.

FloroOFoon
Een verteller loopt rond met een mooie
bloementelefoon. Als luisteraar kies en hoor je een van
de vier sprookjes uit het prachtige boeket.

Spelletjeslokaal
In het monitorenlokaal verrassen de monitoren van
het speelplein alle kinderen met knotsgekke spelletjes.
Een voorsmaakje op de speelpleinzomer!

Showcooking – demonstratie sushi
In de keuken kan je een echte sushikok aan het werk
zien. Charlotte bereidt enkele speciale sushirolls en
geeft uitleg bij de verschillende technieken. Je mag
daarna ook proeven!
De demonstratie duurt 20 minuten en gaat 4 keer door:
om 14.30 uur, 15.15 uur, 16 uur en 16.45 uur.

19
Kubbtornooi
De slag om Lee
Op zondag 24 juni organiseert de sportdienst opnieuw een kubbtornooi. Deze sportieve namiddag gaat door in de
sporthal van 14 tot 17 uur.
Deelnemen kost 10 euro per ploeg. Elk team krijgt zes drankbonnetjes.
Doe je graag mee? Schrijf je dan ten laatste op donderdag 21 juni in bij de sportdienst.
Vermeld zeker je ploegnaam, naam, adres, gsmnummer en emailadres van de deelnemers (minimum drie per
ploeg). Hopelijk tot dan!

Kermissen
20 mei: kleine kermis Wanzele
27 mei – 3 juni: Ommegangkermis Lede
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Knibbel
Knabbel
Knuis
Kindervoorstelling
Tijdens de Week van de opvoeding
organiseert Huis van het Kind Erpe
Mere/Lede in samenwerking met
Reizend Speeltheater Kip van Troje de
voorstelling Knibbel Knabbel Knuis.
Het thema van deze voorstelling is
‘Gezondtijd’ voor kleine fijnproevers.
Kinderen van 3 tot 8 jaar zijn, samen
met hun ouder(s) of begeleider(s),
welkom om te komen genieten van dit
grappig verteltheater op woensdag
23 mei om 14.30 uur in zaal Pax
(Erpe – Mere).
De toegang is gratis. Graag
op voorhand inschrijven via
huisvanhetkind@erpemere.be of
op 053 60 34 90. Na de voorstelling
wordt er in Huis van het Kind een leuke
verrassing voorzien voor de kinderen.
Ze kunnen er nog even spelen terwijl
de ouders kennismaken met het
aanbod van Huis van het Kind.

Repair Café in Lee!
Wat doe je met een cdspeler die niet meer open kan, met
een broodrooster die niet meer werkt of met een wollen trui
waar gaatjes in zitten? Weggooien? Niet nodig! Red jouw
kapotte spullen van de afvalberg. Repareer ze in het Repair
Café en geef ze een tweede leven!

Samen spullen repareren
Een Repair Café is een popupatelier waar bezoekers defecte
spullen repareren met de hulp van handige vrijwilligers. Het
gereedschap is aanwezig en wordt gratis ter beschikking
gesteld.
Weet je welk onderdeel stuk is? Breng dan een vervangstuk
mee en vervang het kapotte onderdeel samen met onze
Handige Harry’s.
Twijfel je of het wel kan hersteld worden? Onze reparateurs
weten ongetwijfeld raad.
Ook zonder kapotte spullen ben je welkom voor een gezellige
babbel met enthousiaste mensen, een Fairtradedrankje in het
Wereldwinkelcafé of een koopje in De Kringwinkel!

Waarmee kan je terecht in het Repair Café?
• Elektro: van stofzuigers en radio’s tot haardrogers en
frietketels
• Kledij: een gat in jouw favoriete sokken, een broek die moet
ingekort worden …
• Meubelen: een stoel waarvan een poot los zit, een schuif
die knelt …
• Fietsen: een lekke band plakken, remblokjes vervangen ….
• …

Waar en wanneer?
De eerste editie van Repair Café Lee gaat door op zaterdag
9 juni van 11.00 tot 16.30 uur in De Kringwinkel (Hoogstraat
7). Inschrijven doe je ter plaatse en kan tot 15 uur. Zo kunnen
we alle herstellingen afronden voor 16.30 uur.
Kan je op 9 juni niet langskomen? Geen nood, er volgen
dit jaar nog twee Repair Cafés: zaterdag 8 september en
zaterdag 24 november.

Zin om mee te helpen?
We zoeken nog vrijwilligers met hersteltalent en mensen die
willen meewerken aan het
onthaal. Wil jij ons team
versterken? Contacteer de
milieudienst.

LEDE

Lede
Agenda
Vergadering AAgroep
De Leeuwerik

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

Zwangerschapsyoga

zondag 22 april  10 juni, telkens van
10 tot 11.15 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
160 euro (UiTPAS aan kansentarief:
40 euro)
Info: 053 57 03 60,
info@centruminbalans.be,
www.centruminbalans.be

Starten met Dhammakayameditatie
dinsdag 24 april  26 juni, telkens van
19.30 tot 21.30 uur
Wat Phra Dhammakaya Benelux,
Ronkenburgstraat 25
7 euro per les (studenten: 5 euro).
Info: 0486 36 27 43,
be@dhammakayabenelux.org,
www.dhammakayabenelux.org

Openbare examens academie

Ladies Night
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Pittig op de dansvloer #Salsa

uit zijn nieuwste bundel Van het naakte
nu. De ‘zingende vrienden’ luisteren de
voorstelling op. De dichtbundel is na de
voorstelling te koop.
5 euro. De opbrengst is t.v.v. St.Vincentius
genootschap.
Amici Cantores  gemengd koor
Info: 053 80 08 37, 0475 98 10 04,
rudi.dekoker@skynet.be

Workshop zilverklei

Leeskring Leorim:
Een klein leven  Hanya Yanagihara

donderdag 17 mei van 19.30 tot 22 uur
Ledebaan 51, Wichelen
vrijdag 18 mei van 20 tot 22 uur
De Bron
Leden: 8 euro, nietleden: 13 euro.
Info: www.bestpittiglede.be
zaterdag 19 mei van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen juweel onder professionele
begeleiding. Je kiest zelf welk juweel je
maakt.
75 euro (inclusief zilver, koffie/thee en
zoetigheid).
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be,
www.juwelenkaatvanhove.be

Kermis Wanzele
zondag 20 mei

donderdag 24 mei om 20 uur
Bibliotheek
Je kan in de bib het leeskringboek
ontlenen. Je kan ook komen luisteren
zonder het boek gelezen te hebben.
Vzw Leesweb begeleidt deze leeskring.
I.s.m. BibArt en Davidsfonds Lede en
Oordegem.
2 euro (UiTPAS aan kansentarief: 1,5 euro).

Verhaaltje voor het slapengaan
vrijdag 25 mei
Zie pagina 13.

Voorstelling: Knibbel Knabbel Knuis
woensdag 23 mei
Zie pagina 20.

15 mei  15 juni
Zie pagina 13.

Knutselatelier

woensdag 16 mei, 23 mei, 30 mei,
6 juni, 13 juni
Rammelstraat 1A
Jeugddienst

Ladies Surprise Night

woensdag 16 mei van 20 tot 22.30 uur
Ledebaan 51, Wichelen
Zie pagina 4.
Femma Lede

Workshops en vormingssessies
in aquarel

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

Kookles: Lekker snel

donderdag 17 mei van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Door Vera Criel. Bord, tas, glas, bestek
meebrengen. Vooraf inschrijven is niet
nodig.
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91, 09 369 84 39,
kvlv.smetlede@outlook.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. Praktijkgedeelte
op 26 mei.
Gezinsbond Lede
Info: 0477 52 91 34,
gezinsbondlede@gmail.com

Kookles: Feestmenu

donderdag 24 mei van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Door Vera Criel. Bord, tas, glas, bestek
meebrengen. Vooraf inschrijven is niet
nodig.
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91,09 369 84 39,
kvlv.smetlede@outlook.be

Lee Soirée: avondeditie van Lee
Matinée

donderdag 24 mei van 19.30 tot 23 uur
GC De Volkskring
Deel 1: De Leedse Persclub wandelt
door 40 jaarige geschiedenis van Amici
Cantores. Deel 2: Rudi De Koker leest

TiniTiaTief quizt: De 8 van Lee 
Etappe 2

vrijdag 25 mei om 20 uur
De Bron
Algemene quiz met hoge amusements
waarde! Je kan online inschrijven via het
inschrijvingsformulier.
1 ploeg mag uit max. 4 personen bestaan.
20 euro
vzw TiniTiaTief
Info: www.tinitiatief.be

Kaarsjesprocessie met Bisschop
Van Looy
vrijdag 25 mei van 21 tot 22 uur
Kerk
Kaarsen te koop in de kerk.
Parochie Lede

IFAM Outdoor

zaterdag 26 mei
Bloso, Grote Steenweg 304
Topsportatletiekmeeting.
Maspoe Events
Info: 0479 02 02 33, leden@ifam.be,
leden@maspoe.be, www.ifam.be,
www.maspoe.be

Lede
Agenda
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Ouderpeuter yoga

zaterdag 26 mei van 10 tot 10.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
20 euro (UiTPAS aan kansentarief:
1,5 euro)
Info: 053 57 03 60,
info@centruminbalans.be,
www.centruminbalans.be

Wandeling Ronkenburgpad
zondag 27 mei
Zie pagina 17.

Zwemmen en relaxen

Contakids op zaterdag of zondag

zaterdag 26 mei, 2 juni, 16 juni, 23 juni,
telkens van 11 tot 11.45 uur of 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 of begeleider en 1 kind
van 2,5 jaar 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

Bezoek aan de brandweerkazerne

zaterdag 26 mei van 14 tot 15.30 uur
Vijverstraat 2A
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. Inschrijven
via Gezinsbonderpe@gmail.com.
Overschrijven op BE82 0015 0632 9568.
Leden: 3 euro, nietleden: 5 euro.
Gezinsbond Erpe
Info: www.gezinsbonderpe.be

Workshop: Fiets(je) vaardig

zaterdag 26 mei van 14 tot 16.30 uur
Sportcomplex De Ommegang
Hoe fietsvaardig is je kind is en waar oefen
je best nog eens op. Jonge ouders krijgen
tips om hun kind beter te begeleiden in
de overstap naar (zelfstandig) fietsen op
straat. Theoriegedeelte op 23 mei.
Gezinsbond Lede
Info: 0477 52 91 34,
gezinsbondlede@gmail.com

Impe Lekker Dorp

zaterdag 26 mei van 17 tot 23 uur,
zondag 27 mei van 12.30 tot 23 uur
Impedorp
Diverse standen en kraampjes met al
het lekkers dat de streek, het land of de
wereld te bieden heeft. Met live bands en
animatie.
Info: frankydeschrijver@skynet.be

Inschrijven voor 20 mei via
moerenhout161079@hotmail.com of
0476 60 07 12.
Gezinsbond Impe
5 euro

Omegangkermis

woensdag 30 mei van 20.30 tot
22.30 uur
De Waterhoeve, Serskampstraat 32
KVLV Wichelen
Leden: 55 euro, nietleden: 65 euro.
Info: 053 80 39 02, wclaus@telenet.be

zondag 27 mei  3 juni

Deel Mij: Veerle Malschaert

Ruildag devotionalia en
doodsprentjes + devotionale
tentoonstelling

Lenteconcert Harmonie Erpe

zondag 27 mei van 7 tot 13 uur
De Bron
Bedevaartvaantjes, litanieën, kerk en
religieuze boeken, heiligenbeelden,
medailles, doodsprentjes, geboortekaart
jes, doodsbrieven, communieprentjes,
exvoto’s, kruisbeelden ...
1 euro
Heemkundige Kring Heemschut Lede
Info: 053 80 24 60

Daguitstap naar Waterloo

zondag 27 mei van 7.45 tot 21 uur
Sportcomplex De Ommegang
Inschrijven t.e.m. 9 mei.
Davidsfonds Lede
Nietleden: 65 euro, leden: 60 euro
(UiTPAS aan kansentarief: 1,5 euro).
Info: www.davidsfonds.be,
www.davidsfondslede.be

Gebedsdienst met aansluitend
zegening van voertuigen

zondag 27 mei van 9.30 tot 10.30 uur
Grote Kapel - Ommeganglaan
Parochie Lede
Info: secretariaat.lede@proximus.be

Bezoek geitenboerderij De
Klaverlochting

zondag 27 mei van 14 tot 17 uur
Vertrek om 14 uur  Parochiaal Centrum
Impe en wandelen van daar naar de
boerderij (Hofsmeer 23 in Impe) voor een
rondleiding en proeverij. Voorzie laarzen
en kledij die vuil mag worden.

vrijdag 1 juni van 20 tot 22 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Comedy tryout, tragikomische
voorstelling over chronisch contacttekort,
buitenstaanders, vrolijke virtuele vrienden,
trouwen met jezelf en eenzaamheid tot de
dood ons scheidt.
Meaningfool
VVK: 12 euro, ADK: 15 euro.
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org,
www.denbontenos.be
vrijdag 1 juni, zaterdag 2 juni,
telkens om 20 uur
GC De Volkskring
Dit jaar krijgt het programma als titel
(R)EVOLUTION. De inspiratie
daarvoor werd gehaald bij belangrijke
gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis
en hoe dit ons, mensen, heeft beïnvloed.
Muziek aangevuld met interessante feiten
en grappige details.
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Erpe
14 euro (UiTPAS aan kansentarief:
1,5 euro)
Info: www.tinitiatief.be,
www.harmonieerpe.be

Opening ontmoetingscentrum en
speelplein Wanzele
zaterdag 2 juni
Zie pagina 18.

Lede
Agenda
Putbos Memorial Buyle
Atletiekmeeting

zaterdag 2 juni
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote
Steenweg 304
Flanders Cup Meeting opgedragen aan
de oprichter van de club. Met toppers uit
binnen en buitenland.
Vlierzele Sportief
Info: memorialbuyle.be

Schoolfeest: Daar zit muziek in
zaterdag 2 juni om 14 uur
Vrije Basisschool Wanzele, Dorp 7
Optreden van leerlingen om 15 uur,
eetkraampjes, optreden ATMID om
18.30 uur.
Ouderraad Wanzele

Ten voordele van aankoopprojecten
en werkingskosten Geelstervallei en
Paepegembos.
Leden: 12 euro per gezin of 7 euro pp,
nietleden: 17 euro per gezin of 9 euro pp.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77, 0486 92 05 90,
saerens _yvette@hotmail.com of
Facebook.

Camping Cultuur
zondag 10 juni
Zie pagina 14.
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Moressée (SommeLeuze).
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Smokkel(en)route in de Dirk
Martensstad

woensdag 20 juni van 13 tot 20 uur
Station Lede
Rondleiding met gids. Je kan aalsterse
hapjes proeven. Daarna etentje.
Markant Lede
Info: marie.samson@telenet.be

Inhuldiging standbeeld
vrijdag 22 juni
Zie pagina 15.

Roefeldag

zaterdag 23 juni
Zie pagina 16.

Tentoonstelling: (h)eerlijke
portretten van (h)eerlijke mensen
zaterdag 2 en zondag 3 juni
Zie pagina 15.

Garageverkoop

zondag 3 juni van 8 tot 17 uur
Kleine Kouter, Lindestraat en omliggende
straten
Info: garageverkoop@kleinekouterlede.be

Sacramentsprocessie en sluiting
Noveen

zondag 3 juni van 15 tot 17 uur
Sint-Martinuskerk Lede
Rondgang langs de 7 Leedse Kapellen
met het beeld van de Zoete Nood Gods.
Parochie Lede
Info: secretariaat.lede@proximus.be

Repair Café

zaterdag 9 juni
Zie pagina 20.

Daguitstap Zennevallei

zaterdag 9 juni van 7.30 tot 20 uur
Vertrek: sporthal.
Bezoek Rebecq aan de Zenne, met
toeristische treinrit RebecqRognon via
Nivelles naar VillerslaVille. Bezoek aan de
abdijsite met historische medicinale tuin.
Terugkeer via Hoeilaert en/of Overijse met
o.a. bezoek aan een wijnmakerij.
50 euro
Volkstuin Lede
Info: 053 80 07 34

Fietszoektocht langs Leedse
natuurparels

zaterdag 9 juni
Impedorp
Start tussen 13.30 en 15 uur. Start &
aankomst: Impedorp. Aankomst tot 18 uur.
Langs het parcours: gratis versnaperingen
en drankjes aan democratische prijzen en
maak je kans om in de prijzen te vallen!

Opendeurdag kleuterschool

donderdag 14 juni van 9 tot 11 uur
Stella-Matutina, Kluisberg 1
Je kan samen met je peuter op bezoek
komen in de instapklas! Je kan je kindje
laten inschrijven (gelieve IDkaart mee te
brengen).
Info: 053 80 49 65,
vrijekleuterschoollede.directie@telenet.be,
vrijekleuterschoollede.be

Happen en Stappen

Kubbtornooi

zondag 24 juni
Zie pagina 19.

vrijdag 15 juni van 19 tot 22 uur
Lede Sportcomplex De Ommegang
Femma Lede
Info: Steven.mieke@telenet.be

Workshop zilverklei

zaterdag 16 juni van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen juweel onder professionele
begeleiding. Je kiest zelf welk juweel je
maakt.
75 euro (inclusief zilver, koffie/thee en
zoetigheid).
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be,
www.juwelenkaatvanhove.be

Ontmoetingsmoment

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

Sportieve wandeling

zondag 17 juni
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
20 km wandeling in de Famenne, vanuit
BarvauxCondroz (Havelange) naar

Live concert met The Great
Pretenders

zondag 24 juni van 15 tot 18 uur
GC De Volkskring
18 euro
Amici Cantores  gemengd koor
Info: 0475 43 16 57

Afrikaanse avond 
Boekentassenactie

zaterdag 30 juni van 18 tot 23 uur
De Bron
Ten voordele van de verbouwing van de
lagere school van Kasonga in Demba,
RDC Congo. Afrikaans diner: kip Moambe.
12 euro, 12 jaar: 6 euro. Overschrijven via
BE40 0016 3983 0163.
ONG Biuma
Info: 0496 33 76 64

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

Wijkwerken AalstLede
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.be
Lokale politie ErpeMere/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

