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Radio Lede
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

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Sociaal tarief voor
kinderopvang, jeugden sportactiviteiten
Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot 20.000
euro (per persoon ten laste mag je hier 1.000 euro bijtellen)
genieten een sociaal tarief van 50% van de ouderbijdrage of
het deelnemersgeld. Voor gehuwden wordt het gezamenlijk
belastbaar inkomen genomen en voor samenwonenden de
optelsom van het belastbaar inkomen van elk van de partners.
Indien je denkt in aanmerking te komen, bezorg dan een kopie
van je aanslagbiljet (aanslagjaar 2017, inkomsten van 2016)
aan de dienst in kwestie.
Om in aanmerking te komen voor sociaal tarief voor
het speelplein, moet je je attest voor zondag 1 juli aan
de jeugddienst bezorgen.

Overlijdens april 2018

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

Wilfried De Pril (°08.08.39)
Alberic Van Hauwermeiren (°01.12.27)
Jeanne Weymeersch (°11.06.30)
Yvan Van Calenbergh (°04.07.66)
Marie-José Van Cauwenbergh (°13.01.30)
Marie-Louise Middernacht (°07.07.30)
Marcel Annaert (°05.08.32)
Rachel Van Dorpe (°29.08.31)
Marcel François (°05.08.21)
Elisa Heynderickx (°02.11.26)
Hubert Lievens (°01.07.23)
Joannes De Mey (°15.08.23)
Simonne De Neve (°08.07.27)
Hector Van Der Stuyft (°01.10.42)
Marie Vereecke (°27.06.31)
Willy Desmet (°07.09.39)

† 1 april
† 3 april
† 4 april
† 6 april
† 8 april
† 11 april
† 13 april
† 14 april
† 16 april
† 16 april
† 16 april
† 19 april
† 19 april
† 26 april
† 26 april
† 29 april

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever:
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be //
Oplage: 8.300 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be.
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur.
Het volgende nummer verschijnt op dinsdag 14 augustus. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

3

Bespaar op energie met een energiescan
Energie wordt altijd maar duurder. Zo is de kostprijs voor
elektriciteit op tien jaar tijd meer dan verdubbeld! Toch
kunnen heel wat mensen hun energiefactuur verlagen
dankzij enkele eenvoudige tips van de Energiesnoeiers.
Al meer dan tien jaar komen de Energiesnoeiers in heel
Vlaanderen bij mensen over de vloer om gratis een
energiescan uit te voeren. Daarbij kijken ze naar de
gebouwschil en de toestellen in huis, maar informeren
ook naar het gedrag van het gezin met betrekking tot
het energieverbruik. Is het dak geïsoleerd? Tocht het
aan ramen en deuren? Of neem je misschien dagelijks
een bad in plaats van een douche? De Energiesnoeiers
leggen je haarfijn uit wat je kan doen om energie te
besparen.
Per jaar krijgen ongeveer 20.000 gezinnen het bezoek van
de Energiesnoeiers. Gemiddeld blijk je nadien zo’n 10%
te besparen op je energiefactuur. Je haalt er bovendien
niet alleen een financieel voordeel uit, maar draagt op die
manier ook bij aan een beter milieu.

·	Je hebt een belastbaar inkomen tot en met 30.640 euro
(jaarlijks geïndexeerd).
·	Je hebt recht op de sociale maximumprijs voor
elektriciteit en aardgas (zgn. beschermde afnemer).
·	Je beschikt over een actieve budgetmeter voor
elektriciteit of aardgas.
·	Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij
het ziekenfonds.
·	Je doet beroep op schuldbemiddeling of wordt
begeleid door het OCMW/CAW.
·	Je huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor of
sociale huisvestingsmaatschappij.
·	Je huurt een woning bij het OCMW of lokaal bestuur.
·	Er werd een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit
ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC).
Interesse?
Neem contact op met de energiesnoeiers op
0492 72 52 85 of via energiesnoeiers@teleshop-aalst.be.

Voorwaarden
Je kan een gratis energiescan aanvragen indien je aan
een van de volgende voorwaarden voldoet:
·	Je huurt een woning en de huurprijs is minder dan
550 euro.

Op komst: Campagne Tankslag
Laat je oude stookolietank verwijderen
Nu steeds meer gezinnen voor hun
verwarming overschakelen van stookolie
naar aardgas, raken heel wat stookolietanks
in onbruik. Het risico bestaat dat deze vroeg
of laat beginnen te lekken, wat een risico
op ernstige vervuiling van bodem of
grondwater met zich meebrengt. De steden
en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen en
SOLVA slaan de handen in elkaar om die
oude tanks op te ruimen en organiseren in
het najaar een collectieve tanksanering.
Heeft jouw woning nog een oude
stookolietank die niet meer gebruikt wordt
en wil je er vanaf ? Hou dan zeker Lede
informeert van augustus in het oog.
Meer informatie via tanksanering@so-lva.be
of bij de milieudienst.
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leeft

WTC Heiplastrappers Lede
Onze wielertoeristenclub bestaat ondertussen 37 jaar. In de beginjaren hadden
we een vast lokaal op ‘den Heiplas’. Nu alle cafés daar zijn verdwenen, zijn we
gehuisvest in ‘t Stamineeken bij Emmy en Peter.
De club is verdeeld in 4 groepen: A-, B-, C- en D-ploeg. Elke zondagochtend,
van begin maart tot en met eind oktober, rijdt iedere ploeg zijn rit.
De A-ploeg: Dat zijn de snelle jongens, deze groep rijdt tochten tussen de 80 en
95 km met een gemiddelde snelheid van ongeveer 30 km per uur.
De B-ploeg: De fietsers zijn iets ouder, maar het vuur zit er nog altijd in!
Ze maken tochten tussen de 70 en 85 km met een gemiddelde snelheid van
28 km per uur.
De C-ploeg: Alles mag, maar niks moet. Ze maken tochten tussen de 60 en
75 km met een gemiddelde snelheid van 26 km per uur.
De D-ploeg: Dat is onze groep van gepensioneerden. Hun motto is:
“We vertrekken en zien wel waar we uitkomen”.
Ze maken tochten tussen de 50 en 65 km. De snelheid speelt hier geen rol.
Naast deze wekelijkse ritten organiseren we ook een aantal activiteiten:
› Het jaarlijks eetfestijn in januari.
› De voorjaarsklassieker van de A-, B- en C-ploeg in mei.
› De familie-uitstap met Pinksteren.
› Een rit naar zee tijdens de zomermaanden.
› Op 15 augustus geven we onze medewerking aan Dwars door Lede.
› De najaarsklassieker eind augustus.
› Het seizoen sluiten we af met een traditionele kroegentocht. Het enthousiasme
is hier wat minder, omdat de fietsers zich toch willen blijven ‘swanjeren’ en
de vorm niet willen verliezen.
› In de winter wordt er meestal nog rustig doorgefietst.
› Het jaar afsluiten doen we met een ledenfeest en een winterwandeling in
december.
Elk jaar krijgen we nog nieuwkomers (mannen en vrouwen). Nieuwe leden
betalen hun lidgeld en krijgen hiervoor een verzekering en een pakket
koerskleren (korte en lange broek, zomer- en wintertrui en bodywarmer).
Om de vier jaar proberen we van kledij te veranderen.
Je mag gerust met ons meerijden. We vertrekken elke zondag rond 8.30 uur
aan ’t Stamineeken.
We hebben een website en een Facebookpagina.
Geef onze clubnaam in en je komt zeker op een van deze sites.
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DIAMANTEN BRUILOFT (60 JAAR)

Lucien Van Impe & Lilianne Van Accoleyen
Wanzele, 26 april 1958

GOUDEN BRUILOFT (50 JAAR)

Etienne Nieuwlandt & Monica Hoste
Lede, 24 mei 1968

VIERGESLACHT

100-JARIGE

Maria Van Neck, 7 mei 1918

Overgrootmoeder Cecile Van De Keer, oma Viviane Leus,
mama Kim De Neef en dochter Élo Uyttersprot

Zichtbaarheid van
huisnummers kan
levens redden!
Bij een noodoproep moeten de hulpdiensten snel ter plaatse
kunnen komen. Het is dus belangrijk dat elk huisnummer, zowel
overdag als ’s nachts, duidelijk zichtbaar is vanop de openbare weg.
Zo verliezen de hulpdiensten geen tijd bij dringende interventies.
Hoe moet je je huisnummer correct aanbrengen?
De eigenaar van het gebouw moet het door het gemeentebestuur
toegekende huisnummer verplicht aanbrengen.
Het huisnummer moet duidelijk leesbaar zijn vanop de openbare
weg. Wanneer een gebouw niet direct aan de straat is gelegen,
moet aan de hoofdtoegang van het terrein een duidelijk zichtbaar
en leesbaar huisnummer worden aangebracht, bij voorkeur op de
brievenbus.
Je mag uiteraard geen straatnaamborden, huisnummers of elke
andere aanduiding van openbaar belang bedekken, wegnemen,
veranderen of beschadigen.

Vredegerecht
Vanaf 1 juli wijzigt de territoriale bevoegdheid van het Vredegerecht Aalst.
Voor Lede en de deelgemeenten
wordt het tweede kanton in plaats van
het eerste kanton bevoegd.
Contactgegevens tweede kanton:
Dr. André Sierensstraat 16 bus 3
9300 Aalst - 053 82 07 02
vred.aalst2@just.fgov.be
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VACATURES

BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
contractueel onbepaalde duur 3/5 - niveau C1-C3
AANWERVINGSVOORWAARDEN
· Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers van
kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het ministerieel
besluit van 23 mei 2014.
· Je beschikt over een rijbewijs minstens geldig voor
de categorie B.
· Je slaagt in een aanwervingsprocedure.

TECHNISCH ASSISTENT(E) WEGEN
contractueel onbepaalde duur voltijds - niveau D1-D3
AANWERVINGSVOORWAARDEN
· Je beschikt over een rijbewijs minstens geldig voor
de categorie B.
· Je slaagt in een aanwervingsprocedure.

TECHNISCH BEAMBTE WEGEN
2 VTE contractueel onbepaalde duur
en 1 VTE tijdelijk contractueel
voltijds - niveau E1-E3
AANWERVINGSVOORWAARDE
Je slaagt in een aanwervingsprocedure.

Voor alle vacatures wordt een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd,
mogelijks verlengbaar met 1 jaar.
Om deel te nemen aan een selectieprocedure stuur je jouw sollicitatie
uiterlijk 20 juli 2018 (datum poststempel is bepalend) naar het
college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je
kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat of
bij de personeelsdienst. Sollicitaties die achtergelaten worden in
de brievenbus of per mail verstuurd zijn, komen niet in aanmerking.
Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert en of je beschikt
over een rijbewijs. Elke sollicitatie moet een cv bevatten.
Voor de functie van begeleidster voeg je een sollicitatiebrief en
een kopie van jouw diploma toe. Voor de functie van technisch
assistent wegen volstaat een cv en sollicitatiebrief. Voor de functie
van technisch beambte wegen is een cv en inschrijvingsformulier
voldoende. Je vindt dit formulier op de website of je kan het afhalen
bij de personeelsdienst in het gemeentehuis.

UIT DE
GEMEENTERAAD
VAN 17 MEI 2018
Beheersovereenkomst tussen
gemeente Lede en de projectvereniging Wijk-werken Aalst-Lede
Goedkeuring.
Kerkfabriek Sint-Bavo Wanzele
Toekenning van een buitengewone
subsidie van 14.142,09 euro ter
financiering van de aanleg nieuwe
aardgasverwarming in de parochiale
Sint-Bavokerk.
RUP Hoogstraat
Voorlopige vaststelling.

Wijk-werken
Openingsuren
· maandag: bereikbaar op
053 77 93 00
· dinsdag: 9 tot 12 uur
14 tot 16 uur (op afspraak)
· woensdag: gesloten
· donderdag: 9 tot 12 uur
14 tot 16 uur (op afspraak)
· vrijdag: bereikbaar op
053 77 93 00
Verlofregeling
· dinsdag 7 augustus: geen zitdag
· donderdag 9 augustus: zitdag
· dinsdag 14 augustus: geen zitdag
· donderdag 16 augustus: zitdag
· dinsdag 21 augustus: geen zitdag
· donderdag 23 augustus: zitdag
Contactgegevens
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
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Verkiezing Schoonste
Dialectwoord
Persijnen, bloende, riesteren … Stuk voor stuk prachtige
woorden uit ons dialect. Maar welk woord springt eruit?
Wat is het schoonste dialectwoord uit Lede?
We vragen onze inwoners om hulp! Vanaf maandag
18 juni kan je jouw favoriete dialectwoorden nomineren via
onderstaand strookje of op de site schoonstedialectwoord.lede.be.
Wie helpt ons lijstje langer te maken, maakt kans op een van de vier
boekenbonnen ter waarde van 40 euro.
Woorden indienen kan tot en met 9 september.. Nadien maakt onze jury
een top tien met de markantste woorden. Deze maken dan kans op de titel Schoonste Dialectwoord van Lede.
Van 15 september tot 15 oktober gaan onze kieshokjes open en kan je jouw stem uitbrengen in de bib van Lede of
via onze website. Laat van je horen, misschien wint jouw inzending wel!
Eind oktober wordt het Schoonste Dialectwoord van Lede bekendgemaakt via een persconferentie.
Dit is een samenwerking van de bibliotheek, cultuurdienst, Davidsfonds Lede, Erfgoedcel Denderland, Heemschut Lede
en Radio Lede.
Dialectopnames
Erfgoedcel Denderland wil tijdens het Jaar van het dialect de volkstaal in de kijker zetten. Het resultaat is 77 filmpjes
die de rijkdom tonen van 37 dialecten in Denderland in Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove.
Kom meer te weten over de konkers in Aalst, het godsdeel in Aaigem, de onderbroek van Alma uit Gijzegem,
de tovenaars van Iddergem, het strontstraatje in Smetlede, de eerste atheïst in Lieferinge, zatte Omer uit Welle of
de wortelkrabbers uit Ninove. De filmpjes kan je bekijken op MADEinDENDERLAND.be.

Naam:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon/e-mail:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Vul dit in als je kans wil maken op de boekenbon. E-mailadressen worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.)

Jouw mooiste dialectwoord en de betekenis:

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Gelieve het woord zo te schrijven dat het zo dicht mogelijk aanleunt bij hoe het wordt uitgesproken.)

Anekdote:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Eventueel een anekdote verbonden aan dit woord?)

Dialectwoord uit Impe, Lede, Oordegem, Papegem, Smetlede, Wanzele
(onderstreep de juiste deelgemeente)

Je kan dit strookje indienen in het gemeentehuis, de sporthal of een van de bibliotheken.
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Zomer van het
spannende boek

Het zomert
in de bib

Saaie vakantiemaanden voor de boeg? Niet als het
aan de Zomer van het spannende boek ligt! Durvers
vinden nu dé thrillers van 2018 in het spannendste
hoekje van de bibliotheek.

Lentekriebels zijn passé, lang leve de zomer! Ook de
bibliotheek doet mee met mooie zomercondities en
gunt iedereen van 1 juli tot 31 augustus een week
langer lezen.

Een terugblik op de Fairtradeﬁetstocht
De Fairtradetrekkersgroep en een groep enthousiaste
studenten van de Odisee hogeschool namen al voor de vierde
keer de organisatie van de Fairtradeﬁetstocht op zich. De
waarde en betekenis van deze uitstap reiken verder dan bij een
gewone fietstocht. We werken samen om ons steentje bij te
dragen aan een wereld waarin iedereen ontwikkelingskansen
krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel stellen wij
boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf
hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan
een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving.
Tijdens de fietstocht bezochten we de volkstuintjes en
de Kortenboshoeve. Zo ontdekten we ook lokale linken
met fairtrade: ecologische duurzaamheid en economische
kleinschaligheid, zowel hier bij ons als in het Zuiden.
Wil jij ook je steentje bijdragen?
Contacteer dan de cultuurdienst.

Zomerconcerten
Ook deze zomer zorgt het feestcomité
voor vier concerten in het park!

BA RT B U L S A N D PA R A LLEL M I N D S
6 juli, 20 uur
Bart Buls and Parallel Minds is het muzikale collectief dat zich vormt
rond bassist/gitarist/zanger Bart Buls. Bart, ‘de nachtburgemeester
van Herentals’ zorgt voor de juiste sfeer, verovert en betovert! Hij
dankt zijn faam aan het betere baswerk in begeleidingsgroepen
van Guy Swinnen, Roland Van Campenhout en in zijn eigen groep
Bulsjivism (samen met Ben Crabbé en David Piedfort). De artiesten
waarmee hij het podium deelde, is eindeloos.
Dit optreden wordt georganiseerd samen met de cultuurdienst.

CHEAP THRILLS
20 juli, 21 uur
Cheap Thrills, een trio van rasmuzikanten, verdiende zijn strepen
al bij Stan Van Samang, Laura Tesoro, Hooverphonic en De Laatste
Showband. Ze brengen covers van de jaren zestig tot nu. Dit altijd
gebracht met hart en ziel, oog voor ambiance en veel soul …

T H E V I P PA R T Y B A N D
10 augustus, 21 uur
The VIP Party Band is de meest verrassende partyband van dit
moment! Deze zes ervaren muzikanten brengen covers van vroeger
en de beste hits van vandaag in een verrassende mix en zetten zo
het publiek in vuur en vlam!

BA N DA D EL M U N D O
24 augustus, 21 uur
Banda del Mundo brengt wereldse pop met een zeer uitgebreide
bezetting. Je kan hier onmogelijk op blijven stilstaan! Bob Marley,
Paul Simon, Buena Vista Social Club, Galexico, Incognito en nog
veel meer passeren de revue. Gesteund door de backing vocals en
percussie krijg je een heerlijk zomers en werelds gevoel!

De toegang voor al deze optredens is gratis.
Samen met jouw aanwezigheid maken we er telkens een spetterend feest van
op het vernieuwde pleintje achter Huize Moens!

De markt
Jo Roobrouck
Ja, naar de markt
zeg je tegen buurvrouw
dat is toch anders dan een supermarkt

je wandelt rustig, kijkt overal
ondertussen een babbel links en rechts, zelfs een knabbel
terwijl boodschappen doen bovenal

veel kleur heeft de markt
voordelig, gezellig, ontmoetingsplaats
draagt een warm hart

de marktkramer helpt je gezwind en exact
heeft tijd voor een babbel
hier heb je nog persoonlijk contact

een beetje vakantiegevoel altijd
zoals thuiskomen
je voelt je bevrijd

uiteindelijk van ﬂaneren word je moe
wandelen, kijken, praten
je bent aan een drankje toe

je komt er vrienden en bekenden tegen
uit een vroeger verleden, of van nu
meestal in het zonnetje, bij regen onder paraplu

ziet een terrasje staan
goesting naar een drankje
daar, wil je nu gaan

ﬂaneren langs kramen
ongedwongen ontspannen
mensen door elkaar, een gevoel van samen

op terras de laatste nieuwtjes horen over Ann en Bart
van koetjes en kalfjes en zoveel meer
eindigt hier meestal wel de markt keer op keer.

Avondmarkt
vrijdag 6 juli
Kom naar de avondmarkt op vrijdag 6 juli! Je kan tussen 18 en
22 uur de aangename marktsfeer komen opsnuiven.
We voorzien kinderanimatie ter hoogte van het oude rusthuis
villa Letha. Kinderen tot 12 jaar kunnen zich gratis laten
schminken en/of springen op het springkasteel. Op de
mobiele kinderboerderij zijn een aantal bijzondere dieren te
bewonderen. Tussen oude potten en pannen, strobalen en
melkbussen vind je onder andere een lamaatje, een alpaca,
een ezel, een pony, een varkentje, biggetjes, verschillende
soorten schaapjes en geitjes, ganzen, eenden, kippen, grote en
kleine konijntjes, cavia’s en duiven.

Jaarmarkt
dinsdag 25 september
Op dinsdag 25 september is het, tussen 8 en 14 uur, jaarmarkt.
Tussen de wekelijkse kramen van groenten en fruit, textiel, vis en kip en andere specialiteiten en lekkernijen vind
je extra standwerkers.
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aan het oude rusthuis villa Letha kinderanimatie voorzien. Om 11 uur is er de
prijstrekking van de kleurwedstrijd. Ben je niet in de prijzen gevallen, dan krijg je zeker en vast een troostprijs.

Lede Zomert
Va n 1 6 t o t e n m e t 3 0 j u n i k a n j e b i j d e d e e l n e m e n d e
handelszaken genieten van vele voordelen.
De deelnemers vind je op www.middenstandraadlede.be.

Pop-uphandelsbeurs
Kom op zondag 24 juni naar de Bron.
HANDELAARS

Van 11 tot 18 uur laten de handelaars je kennismaken met hun zaak.
De ideale manier om in een ontspannen sfeer te ontdekken voor welke
producten en diensten je terecht kan in Lede en omstreken.

ANIMATIE VOOR KINDEREN

Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel en langsgaan
bij Klutske en zijn team. Tussen 11 en18 uur kunnen kinderen van
3 tot 12 jaar enkele workshops volgen. Het wordt ook voor hen een
creatieve dag!

BK WIELRENNEN OP GROOT SCHERM

Mannen, niet getreurd! Je kan het BK Wielrennen volgen op groot
scherm in De Bron. Genietend van een hapje en drankje bij de eeten drankstandjes mis je geen enkele moment van dit kampioenschap.

OP TREDEN

Om 16 uur treedt ATMID Coverband op.
Deze groep is van Leedse bodem en heeft
een muzikaal hart voor Johnny Cash, The Rolling
Stones, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Ed Sheeran,
Arcade Fire, Nathaniel Rateliff …

De toegang tot deze beurs is volledig gratis.
De Pop-uphandelsbeurs is een organisatie van
de middenstandsraad en het gemeentebestuur.
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in Lede
Zomersportkampen in de sporthal
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus
(van 8.15 tot 17.00 uur). Voor de kleuters gaat het kamp door van maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus
(van 8.15 tot 12.15 uur).

Ledenaar

Lager

Kleuter

60 euro

30 euro

Niet-Ledenaar
10 UiTPAS-punten

+ 50 %
- 2,50 euro

Sociaal tarief

- 50 %

UiTPAS aan kansentarief
Ledenaar

15 euro

7,50 euro

UiTPAS aan kansentarief
niet-Ledenaar

22,50 euro

11,50 euro

Je mutualiteit betaalt een deel van je inschrijvingsgeld terug.

Sportacademie
Kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde
leerjaar kunnen tijdens het schooljaar een uur komen
sporten op woensdagnamiddag (behalve tijdens
schoolvakantieperiodes). Deze activiteit gaat door
in de sporthal vanaf 5 september.
Lesuren schooljaar 2018 - 2019
· derde kleuterklas en eerste leerjaar: 14 - 15 uur;
· tweede en derde leerjaar: 15 - 16 uur;
· vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16 - 17 uur.

Ledenaar
Niet-Ledenaar
10 UiTPAS-punten

Jaar

Trimester

60 euro

25 euro

+ 50 %

Inschrijvingen
sportkampen en
sportacademie
Je kan inschrijven vanaf maandag 18 juni:
· online via www.lede.be;
· via e-mail (met inschrijvingsstrookje als bijlage)
naar sport@lede.be (inschrijvingsstrookje
downloaden via www.lede.be);
· in de sporthal.
Betalen kan:
· via Bancontact;
· via overschrijving op BE10 0910 0954
2304 met vermelding van de naam van de
deelnemer en de activiteit;
· cash.

- 2,50 euro

Sociaal tarief

- 50 %

UiTPAS aan kansentarief
Ledenaar

15 euro

6,25 euro

UiTPAS aan kansentarief
niet-Ledenaar

22,50 euro

9,50 euro

Kubbtornooi
De slag om Lee

Je mutualiteit betaalt een deel van je inschrijvingsgeld
terug.

Deze sportieve namiddag gaat door op
zondag 24 juni van 14 tot 17 uur in de sporthal.
Inschrijven kan nog tot en met donderdag
21 juni bij de sportdienst.
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Zomer van Vlieg
Voel jij wat ik voel?
Vlieg werd gespot in Lede! Deze zomer zoekt hij zijn
weg op de tast met als motto: Voel jij wat ik voel?
Help jij Vlieg een handje tijdens een van onze activiteiten?
Neem een kijkje op vlieg.lede.be voor meer info of kom
naar een Vliegpunt (jeugddienst, bib Oordegem en bib
Lede).
Knutzzzel een voelboek
Vlieg werkt deze zomer aan een voelboek. Help je mee?
Haal de knutselinstructies bij een van de Vliegpunten en
versier jouw pagina.
Laat anderen voelen waar jij aan denkt bij deze thema’s:
sport, mijn dorp, natuur en vakantie. Je mag alle
materialen gebruiken, maar werk niet in 3D. Een boek
moet immers kunnen sluiten. Wie zijn pagina inlevert bij
een Vliegpunt, krijgt een beloning en een sticker voor
zijn Zzzpaarkaart. Indienen kan van 2 juli tot en met 1
september.
Fietzzztocht
Kijk jij ook uit naar de Vlieghuisjes deze zomer?
Tijdens de vakantie zzzoeft Vlieg weer rond op de fiets!
Onderweg heeft hij heel wat leuke opdrachten verstopt.
Steek de handen uit de mouwen want zijn leuze luidt:
aanraken moet! Voel jij wat hij voelt?
Speuren kan van 2 juli tot en met 1 september.
Het parcours, een fietstocht van ongeveer 17 km, loopt
door Lede. Starten doe je aan een van de Vlieghuisjes.
Dit jaar voorzien we geen kaart van het parcours.
Volg de pijltjes en kraak onderweg de Vliegcode. Je kan
de code invullen op een codekraker (in de Vliegfolder)
en indienen in een van de Vliegpunten of inleveren via
de Vliegwebsite.
Deelnemers krijgen een beloning en een sticker voor
de Zzzpaarkaart. Je haalt deze kaart op in een van de
Vliegpunten.

Locatie Vlieghuisjes: sporthal, park van Mesen (ingang
Kasteelstraat), ’t Kantientje (Nachtegaallaan 10),
Zuivelhoeve Keymeulen (Babbelaarstraat 169, Hofstade),
Herenhuis Blancquaert (Bosstraat 97), Eeckhaudt
(Blomstraat 51).
Vlieg dwars door Lede
Ontdek op woensdag 15 augustus Lede op de fiets!
Tijdens Vlieg dwars door Lede zorgen we voor de ideale
mix van familieplezier, sport en cultuur.
Voor sportievelingen stippelen we een route van
ongeveer 30 km uit. Families met kinderen en rustige
fietsers kunnen opteren voor een tocht van 15 km. Er
is begeleiding voor beide routes. Halfweg pauzeren
we voor een circusact. Hier krijgt elke deelnemer een
gratis consumptie en een ijsje! De fietstocht eindigt rond
17.30 uur aan de sporthal.
De inschrijvingen starten om 14 uur in de sporthal.
Kinderen tot en met 11 jaar betalen 3 euro, vanaf 12 jaar
betaal je 5 euro. De fietstocht start om 14.30 uur stipt.
Zzzpeuren in de bib
Ga op speurtocht in de bib van Oordegem. Die
gekke Vlieg verstopte in de bib unieke boeken met
leuke uitdagingen. Snuister van 2 juli tot en met 1
september tussen de rekken en los de opdrachten op.
Wie zoekt, die wint! Elke deelnemer krijgt een kleine
beloning en sticker voor de Zzzpaarkaart van Vlieg.
Zzzpaar mee
Deze zomer is het dubbel spaarpret met Vlieg! Per
deelname krijg je een punt op je UiTPAS en een sticker
op je Zzzpaarkaart. Verzamel ze in de Vliegpunten.
Per drie stickers op je spaarkaart krijg je een extra
beloning. Alle deelnemers maken ook kans op een grote
Bzzzboxzzz vol leuks. De Zzzpaarkaart kan je ophalen in
een van de Vliegpunten.
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Dag van de vrije tijd
Zondag 2 september is het van 14 tot 18 uur Dag van de vrije tijd in en aan de sporthal. Je komt er alles
te weten over het vrijetijdsaanbod in Lede. Naast de info- en doestanden is er ook een spel voor kinderen.
De ideale gelegenheid om met de volledige familie op stap te gaan!

Zomer = spelen!
Roefel
Hou je klaar voor de Roefeldag aan de sporthal,
het kinderfeest op zaterdag 23 juni!
Speelplein Krawietel
Kijk je uit naar het speelplein deze zomer?
Kom naar de jeugddienst voor je badge
en inlichtingenfiche 2018 en de zomer kan starten!
De zomer van Vlieg
Zie pagina 14.

Vrij spelen
Vakantie is … dolle pret met
je vriendjes uit de buurt.
Tijdens een snipperdagje kan
je van 8 uur tot zonsondergang
terecht op het speelplein in
Papegem, in het park van
Mesen en, wanneer er geen
speelpleinwerking is, op het
speelterrein in Wanzele.
Samen buiten stoeien kan ook
in het park achter Huize Moens.
Sinds kort staat hier een speelkoffer
met spelletjes voor je klaar!
Spelen maar!
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De wolf, de eend
en de muis
Vertel- en knutselnamiddag
Op een dag wordt de muis door een wolf opgegeten en
belandt in diens maag. Daar blijkt hij niet de enige te zijn: er
woont al een eend! Het leven in de buik van de wolf blijkt zo
slecht nog niet. Totdat een jager ten tonele verschijnt …
We vertellen het verhaal De wolf, de eend en de muis
op maandag 27 augustus in de bib van Oordegem.
Nieuwsgierige kinderen tussen 5 en 9 jaar zijn vanaf 14 uur
welkom om te luisteren naar dit grappig verhaal.
Nadien knutselen we erop los.
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.
Reserveren is verplicht en kan tot 22 augustus in de bib
van Lede of Oordegem, op 053 82 53 30 of via de website.

The game is on
Gamen tussen de boeken, dat kan enkel in de bib van Lede!
Laat deze zomer zien wat je kan tijdens gamenamiddagen. In juli en augustus
kan je je tijdens de uitlening op woensdag uitleven op onze PS4.
Deze activiteit is bedoeld voor iedereen ouder dan 8 jaar. Deelnemen is gratis
en je hoeft je niet aan te melden. Er wordt geen begeleiding voorzien.
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Deze muzikale show wordt je aangeboden door
de seniorenraad voor 25 euro (vervoer en vieruurtje
inbegrepen). Kaarten kan je kopen bij de cultuurdienst
en de seniorenbonden tot 30 augustus.
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.
De bus vertrekt aan de sporthal en aan het
woonzorgcentrum in Oordegem (Dr. Prieelslaan)
stipt om 12.30 uur!

Academie
Opendeurdag
Op dinsdag 26 juni zetten wij van 17 tot 19 uur de
deuren open! Heb je vragen of wil je meer info over
de academie? Dan is dit het moment!
Bij goed weer palmen we het park achter Huize
Moens in. Er zullen ook optredens en proeﬂessen
zijn. Volg zeker onze Facebookpagina voor het
programma.

Schooljaar 2018 - 2019
Inschrijvingen online vanaf 15 juni en in de
academie vanaf de laatste week van juni.
Volgend jaar bieden we ook enkele nieuwe cursussen
aan: radio maken, schrijven, DJ /soundscaping/
studio, elektrische en basgitaar, componeren
en arrangeren … Kom ze ontdekken op de
opendeurdag!

Lede
Agenda

18
Molenbezoek

Open tuinen

Kubbtornooi

op afspraak
Fauconniersmolen, Grote Steenweg
Kom alles te weten over de geschiedenis
van de molen, molentechnieken en
vaktermen. We organiseren op aanvraag
maaldemonstraties met een molenaar.
Provincie Oost-Vlaanderen
Info: 09 342 42 40,
mola@oost-vlaanderen.be,
www.oost-vlaanderen.be/molamolens

zaterdag 23 en zondag 24 juni,
telkens van 10 tot 18 uur
Tille’s Tuin, Leedshouwken 55
Bezoek onze mooie tuin, een verzameling
van unieke planten en bomen.
Kom langs en laat je verrassen door
de gezellige sfeer.
Landelijke Gilden
Info: katrienannaert@hotmail.com

zondag 24 juni
Zie pagina 13.

Vergadering AA-groep
De Leeuwerik

zaterdag 23 en zondag 24 juni,
telkens van 10 tot 18 uur
Familie Impens-Vidts, Leedshouwken 52
Gestructureerde tuin waar hagen
met vormsnoei het patroon bepalen.
Tuinkamers met diverse vaste planten,
rozen, siergrassen, bodembedekkers,
een waterpartij en een collectie potten
nodigen uit om de tuin te verkennen.
Van op het terras kan je genieten van
het groene landschap dat de tuin deels
omsluit.
Landelijke Gilden
Info: danny.impens@telenet.be

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.

Smokkel(en)route in
de Dirk Martensstad
woensdag 20 juni
van 13 tot 20 uur
Station Lede
Rondleiding met gids. Je kan typische
aalsterse hapjes te proeven. Daarna
etentje.
Markant Lede
Info: marie.samson@telenet.be

Open tuinen

Opendeurdag academie
dinsdag 26 juni
Zie pagina 17.

Roefel
zaterdag 23 juni van 13 tot 17.15 uur
Sportcomplex De Ommegang

Workshop en vormingssessie
in aquarel

Workshop en vormingssessie
in aquarel

donderdag 21 juni
van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Experimentele Art Lede
Info: spresiaux@hotmail.com

donderdag 28 juni
van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Experimentele Art Lede
Info: spresiaux@hotmail.com

Workshop: maken van een
zilveren hanger en/of oorbellen
met kleuraccent

Boekentassenactie:
Afrikaanse avond

donderdag 21 juni
van 18.30 tot 22.30 uur
Juwelen Signatuur, Guchtstraat 78 bus 1
Ontwerp en maak jouw eigen zilveren
hanger en/of oorbellen met zilverklei.
Inbegrepen in de prijs: 10 gram
zilverklei, bevestigingspasta, UV-resin
(hars), kleurpigment, koffie of thee met
versnapering.
Niet inbegrepen: zirkonia, parel,
edelsteen, oorhangers of ketting.
Vanaf 4 personen kan je zelf een datum
voor deze workshop voorstellen.
74 euro
Info: 0498 48 31 21,
info@juwelen-signatuur.be,
www.juwelen-signatuur.be

Pop-uphandelsbeurs
zondag 24 juni van 11 tot 18 uur
Zie pagina 12.
Info: info@middenstandsraadlede.be

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

Zomer van Vlieg
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

maandag 2 juli tot en met
zaterdag 1 september
Zie pagina 14.

Zomerconcert en avondmarkt
vrijdag 6 juli
Zie pagina‘s 9 en 11.

Lede
Agenda

19

Inspiratiedag: Ik hou van MIJ

Bloed geven

Zomerconcert

zaterdag 7 juli van 10 tot 17 uur
A Touch of Happiness, Bellaertstraat 26A
Met max. 6 personen gaan we intensief
aan de slag. Doel: je verbinden met je
kern en leren hoe je jezelf graag kan
zien. Met o.a. ademhalingstechnieken,
visualisatie, persoonlijke affirmaties en
concrete opdrachten. Deelnemers worden
persoonlijk ondersteund. Ontvangst vanaf
9.30 uur.
127 euro (incl. water, thee en lunch),
vroegboekers (tot 23 juni): 97 euro
Info: 0472 23 81 85,
www.atouchofhappiness.com

dinsdag 17 juli van 18.30 tot 21 uur
Ontmoetingscentrum Oordegem, Dorp 29
Vanaf 18 jaar. Schrijf je in via rodekruis.be.
Verenigingen en scholen mogen zich als
groep inschrijven.
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be

vrijdag 10 augustus
Zie pagina 9.

Bloed geven
dinsdag 10 juli, woensdag 11 juli,
telkens van 18.30 tot 21 uur
De Bron
Vanaf 18 jaar. Schrijf je in via rodekruis.be.
Verenigingen en scholen mogen zich als
groep inschrijven.
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Workshop: maken van een
zilveren hanger en/of oorbellen
met ﬁligraantechniek
donderdag 12 juli van 19 tot 22.30 uur
Juwelen Signatuur, Guchtstraat 78 bus 1
Inbegrepen in de prijs: 10 gram
zilverklei in spuitvorm, koffie of thee met
versnapering. Niet inbegrepen: zirkonia,
parel, edelsteen, oorhangers of ketting.
Vanaf 4 personen kan je zelf een datum
voor deze workshop voorstellen.
79 euro
Info: 0498 48 31 21,
info@juwelen-signatuur.be,
www.juwelen-signatuur.be

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

Gedichten in Oud-Smetlede
zaterdag 14 juli van 19 tot 22 uur
Sparrenhof Taverne, Oud-Smetlede 100
Poëtische avond met gedichten
voorgedragen door de deelnemers.
Nagenieten op een terrasje met een fris
drankje.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77, saerens_yvette@
hotmail.com, www.natuurpunt.be

Zomerconcert
vrijdag 20 juli
Zie pagina p. 9.

Dauwtrip in de buurt van Lede
zaterdag 28 juli
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Vertrek: 4 uur aan het lokaal. Met ontbijt
op het einde van de wandeling.
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Gezinsﬁetstocht
zondag 29 juli van 14 tot 18 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Langs landelijke wegen.
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91,
kvlv.smetlede@outlook.be

Gildenfeest
zondag 5 augustus
Bosstraat 56
Apero- en cavabar vanaf 11 uur.
Eetfestijn met partybord à volonté vanaf
11.30 uur. In de namiddag: volksspelen,
springkasteel, huifkarrentocht.
Optreden Passepartou tussen 13 en
15 uur. Vanaf 17 uur: ovenkoeken en
optreden van ATMID. 21 uur: optreden
NOXC.
Prijs eetfestijn: volwassenen: 19 euro,
-12 jaar: 10 euro.
Landelijke Gilde Lede
Info: 0486 91 14 62,
evert.vermoesen@telenet.be

Jogging Impe
zondag 5 augustus
Info: 0468 17 63 58, info@joggingimpe.be,
www.joggingimpe.be

Dansstage:
Do The Dance 2018
maandag 6 tot vrijdag 10 augustus,
telkens van 8.30 tot 16.30 uur
Sportcomplex De Ommegang
Voor beginners of gevorderden.
Met verschillende leeftijdsgroepen.
Opvang vanaf 8 tot 17 uur. Gratis show
op vrijdag voor familie en vrienden.
90 euro, kleuters (enkel VM): 45 euro,
UiTPAS aan kanstentarief: 22,5 euro.
Dance Fever

Fietstocht:
Vlieg dwars door Lede
woensdag 15 augustus
UiTPAS aan kansentarief: 1,5 euro
Zie pagina 14.

Vleermuizenavond
zaterdag 18 augustus
van 19.30 tot 22.30 uur
Papegembos, Benedenstraat 87
Op zoek naar de vleermuizen die hier
hoogstwaarschijnlijk wonen.
Met korte toelichting over het leven en
welzijn van deze diertjes, gevolgd door
een wandeling met batdetector door
het gebied. Wij sluiten deze avond af
met een vleermuizendrankje.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com

Rommelmarkt
zondag 19 augustus
van 7.30 tot 16 uur
Basisschool De Kleine Prins, Meirveld 13
Info: ovk_rommelmarkt@outlook.com

Zomersportkampen lager onderwijs
maandag 20 tot en met vrijdag 24
augustus
Zie pagina 13.

Zomerconcert
vrijdag 24 augustus
Zie pagina 9.

Zomerse kruidenwandeling
zondag 26 augustus van 14 tot 17 uur
Kerk Wanzele
Een herborist vertelt over de helende
eigenschappen van de planten die je
tegenkomt.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Zomersportkampen kleuters
maandag 27 tot en met vrijdag 31
augustus
Zie pagina 13.

Vertel en knutselnamiddag:
de wolf, de eend en de muis
maandag 27 augustus
Zie pagina 16.

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
9340 Lede
053 80 76 09

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17
9340 Lede
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

